ขั้นตอนการยืมตอและตรวจเช็คสถานะการยืมการคืนการคางสงทางอินเทอรเน็ต
เขาสูหนาหลักของมหาวิทยาลัย www.cmrU.ac.th
เขาไปคลิกที่ สํานักวิทยบริการฯ ( ลูกศรชี้ )เพื่อเขาสูหนาหลักของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อเขาสูหนาหลักของสํานักวิทยบริการฯแลว ใหคลิกเขาไปที่ งานหองสมุด

- เขาสูหนาหลักของสํานักวิทยบริการฯคลิกที่ สืบคนฐานขอมูลOPAC
( ลูกศรชี้)

หนาจอจะปรากฏดังภาพ คลิกเขาไปที่ระบบสมาชิก ( ลูกศรชี้ )
OPAC : เว็บสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุด

ระบบสมาชิกผูใชบริการ | ถามมาบรรณารักษตอบ |
แนะนําทรัพยากร/หนังสือ คําแนะนําการใชเว็บ
Library Home |

เลือกภาษา

Thai

ยินดีตอนรับสูเว็บสืบคนสารสนเทศหองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย : นักศึกษา คณาจารย หรือ
ผูใชบริการทุกทาน สามารถพิมพคําสืบคนที่ตองการคนหา ในชองดานลาง และคลิก "Search"
และนอกจากนี้ทานยังสามารถสืบคนแบบเจาะจงได โดยเลือกเขตขอมูลที่เฉพาะขึ้น เชน ชื่อเรื่อง(Title), ผูแตง(Author), หัวเรื่อง
(Subject), หรือ ISBN ได

ทุ ก เ ขตขอมู ล

สื บ ค น

Search tips
•

• คุณสามารถใชเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อคนหาคําหรือวลี :(คําที่ตองการสืบคน)เชน"การจัดการโครงการ"
ใชการตัดคําดวยเครื่องหมายดอกจัน (*) : ตัวอยางเชน ประชากร* ระบบจะคน ประชากร, ประชากรศาสตร, ประชากรศึกษา หรือคํา
อื่น ๆ ที่เริ่มตนดวยคําวา "ประชากร"
• คําที่มีเครื่องหมายคําถาม (?)(สําหรับสืบคนภาษาอังกฤษ) เชนคนคําวา color ระบบจะคนคําวา color และ colour

หนาจอจะปรากฏดังภาพ ใหสมาชิก ที่เปนนักศึกษาใส รหัสนักศึกษาทั้งสองชอง
ชอง Patron Id
ชอง Password

ศึกใสรหัสนักษา
ใสรหัสนักศึกษา

อาจารยและบุคลากรใหใสเลข บัตรประจําตัวประชาชน ทั้ง สองชองเมื่อใสเรียบรอยแลว ใหไป
คลิกทีSubmit ( ลูกศรชี้ )

การเขาสูระบบของสมาชิก

หนาหลัก |
ระบบสมาชิกผูใชบริการ |
ถามบรรณารักษ |
แนะนําทรัพยากร/
หนังสือ |
คําแนะนําการใชเว็บ

Library Catalogue
Patron Id:

Password:

Books & Serials

Library:

Submit
<
>

หนาหลัก
Thai
|
ระบบ28 เลือกภาษา
ผูใชบริการ |
ถามบรรณารักษ |
แนะนําทรัพยากร/
หนังสือ |
คําแนะนําการใชเว็บ

หนาจอจะปรากฏ สรุปรายการของสมาชิก ( สังเกตชื่อสมาชิก ลูกศรชี้ )
ใหสมาชิกไปคลิกที่ กิจกรรม ( ลูกศรชี้ ) เพื่อทําการตอไป
บัตรรายการ รายการ
สรุป
สมาชิก
บัญชี

กิจกรรม แกไข ออก
รายการ จาก
สมาชิก ระบบ

สรุปรายการของสมาชิก
ขอมูลเพิ่มเติม

ยินดีตอนรับ อิศราพร จตุรงคราวี (50124938)

ทานมีรายการยืม-คืนทรัพยากรดังนี:้
0

จองระบุเลม

3

เลมที่เกินกําหนดสง

0

รายการเกินกําหนด

0

ตัวเลมหนังสือ

ทานมีคาปรับคงเหลือ :
฿0.00

คาปรับและคาธรรมเนียม
Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.

VTLS.com

Library Catalogue

Citrus V.1.1 (VTLS 48.1.12)

เมื่อปรากฏหนากิจกรรมของสมาชิกซึ่งจะระบุสถานะ
การยืม และภาระติดคาง วามีกี่รายการ ถาหนังสือที่สามารถยืมตอได
ก็จะปรากฏ ชองให คลิกยืมตอได ( ลูกศรชี้ ) ดานขวามือ
เสร็จแลวใหไปคลิกที่ คําวา ยืมตอดานลาง ( ลูกศรชี้ ) เปนอันเสร็จสิ้น
การยืมตอทางหนา เว็บไซด
หนาหลัก |

ระบบสมาชิกผูใชบริการ |

ถามบรรณารักษ |

แนะนําทรัพยากร/หนังสือ |

แกไข ออก
บัตรรายการ รายการ
สรุป
กิจกรรม รายการ จาก
สมาชิก
บัญชี
สมาชิก ระบบ

กิจกรรมของสมาชิก
การยืม
บารโคด
หนังสือ

วันที่ยืม

กําหนดคืน

ชื่อเรื่อง

ปฏิบัติ

Default Institution
7-1-2010 7-8-2010
1000083498
12:17
23:00

1000299891

7-1-2010 7-8-2010
12:17
23:00

7-1-2010 7-8-2010
1000312230
12:17
23:00

ยื มต อ

เ คลี ย ร

สรางเว็บไดดงั ใจนึกดวย PHP / กิตติศก
ั ดิ์ เจริญโภ
คานนท.

insight Illustrator CS3 / บุญญาดา ชอนขุนทด

่ ทํา
เลือกเพือ
รายการยืมตอ

เลือกเพือ
่ ทํา
รายการยืมตอ

่ ทํา
หัดแตงภาพและสรางงานกราฟฟกดวย Photoshop เลือกเพือ
รายการยืมตอ
CS3 / อนัน วาโซะ ; บรรณาธิการ ประภาพร ชาง
ไม.

คําแนะนําการใชเว็บ

ถานักศึกษาตองการเปลี่ยน password ใหเขาไป คลิกที่แกไข ขอมูล แลวสามารถเปลี่ยน password

หมายเหตุ - การยืมหนังสือตอทางหนาเว็บไซด จะยืมตอไดครั้งเดียวเทานั้น ( หลังจากยืมที่
เคานเตอร )เมื่อถึงกําหนดสงครั้งตอไป
ตองนําหนังสือมาสงคืนที่ งานบริการ ยืม – คืน
- ถาหนังสือเกินกําหนดสง หรือ สมาชิกมี คาปรับคางไว ระบบจะไมอนุญาต ใหทําการยืมตอ
( ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริการ ยืม – คืน )

