
ธนพรรณ ธนันทา  
  หน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด  

การยืมต่อด้วยตนเอง (Self Renew) 
 
  ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง งำนบริกำรสำรสนเทศห้องสมุดวิทยำเขตบำงนำ 

และห้องสมุดสำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริกำรยืม-คืน ด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร ได้เปิดทำงเลือกให้สมำชิกห้องสมุดสำมำรถยืมต่อได้
ด้วยตนเอง (ยืมต่อออนไลน์) ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้  

1. หนังสือเล่มที่ยืมต่อ ไม่เกินวันก ำหนดส่ง 
2. หนังสือเล่มที่ยืมต่อ ไม่มีผู้อื่นจอง  
3. ผู้ยืมต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรค้ำงช ำระค่ำบริกำร (ค่ำปรับ) 
 
ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเอง 
ขั้นตอนกำรยืมต่อด้วยตนเอง (Innovative Guide & Reference Release 2011, 2011) 

ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  https://www.lib.ru.ac.th   
คลิกเลือก ตรวจสอบกำรยืม-คืน/ยืมต่อ 

 
ภำพ 1 เว็บไซตส์ ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง https://www.lib.ru.ac.th 

 

https://www.lib.ru.ac.th/
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เข้ำสู่หน้ำจอกำรยืมต่อด้วยตนเอง (ออนไลน์) 

 
ภำพ 2 หน้ำจอกำรยืมต่อด้วยตนเอง (ออนไลน์) 

หรือคลิกเลือก ฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด 

 
ภำพ 3 ฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด 
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ปรำกฏหน้ำจอ 
คลิกเลือก ตรวจสอบกำรยืม-คืน/ยืมต่อ 

 
ภำพ 4 ตรวจสอบกำรยืม-คืน/ยืมต่อ 

 
เข้ำสู่หน้ำจอกำรยืมต่อด้วยตนเอง (ออนไลน์) 

 
ภำพ 5 หน้ำจอกำรยืมต่อด้วยตนเอง (ออนไลน์) 
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พิมพ์ชื่อ-นำมสกุล (ไม่ต้องใส่ค ำน ำหน้ำชื่อ) กดปุ่ม Tab หรือ Enter พิมพ์รหัสนักศึกษำหรือ

รหัสสมำชิกห้องสมุด และคลิกปุ่ม         

 
ภำพ 6 พิมพ์รหัสนักศึกษำหรือรหสัสมำชิกห้องสมุด 

 
เข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรยืม 

 
ภำพ 7 หน้ำจอแสดงรำยกำรยมื 
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หน้ำจอแสดงรำยกำร ปรำกฏรำยละเอียดกำรยืม จ ำนวน 2 รำยกำรท ำเครื่องหมำย √ หน้ำชื่อ

หนังสือที่ต้องกำรยืมต่อ คลิกเลือกที่  เมื่อต้องกำรยืมต่อบำงเล่ม  

 
ภำพ 8 หน้ำจอสมำชิกห้องสมดุ 

  หรือท ำเครื่องหมำย √ หน้ำชื่อหนังสือที่ต้องกำรยืมต่อ และคลิกเลือก  เมื่อ
ต้องกำรยืมต่อทุกเล่ม 

 
ภำพ 9 เลือก ปุ่ม Renew All 
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ปรำกฏรำยกำรยืมต่อบำงเล่ม  

 
ภำพ 10 ยืมต่อบำงเล่ม 

 
  หรือปรำกฏรำยกำรยืมต่อทุกเล่ม 

 
ภำพ 11 ยืมต่อทุกเล่ม 

   
 

รายการน้ีจะได้รบัการยืมต่อ ตอบ Yes เพื่อด าเนินการ 

 

รายการน้ีจะได้รบัการยืมต่อ ตอบ Yes เพื่อด าเนินการ 
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  รำยกำรยืมต่อส ำเร็จ แสดงวันก ำหนดส่งคืนครั้งใหม่ ปรำกฏค ำว่ำ  ดังภำพ 12-13 

 
ภำพ 12 กำรยืมต่อรำยกำรเดียว 

 

 
ภำพ 13 กำรยืมต่อทั้งหมด 
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สถำนภำพของหนังสือ วันก ำหนดส่ง (Due Date) จะขยำยวันตำมสิทธิของผู้ยืมและตำม

ประเภทของสิ่งพิมพ์ และปรำกฎ Now due (วันก ำหนดส่งคืนครั้งใหม่) จำกนั้นคลิกที่  เพ่ือ
ออกจำกระบบ  

  กรณไีม่สำมำรถยืมต่อด้วยตนเองได้ เนื่องจำก  
 รำยกำรจอง 

 
ภำพ 14 รำยกำรจอง 

 ค้ำงค่ำปรับและยืมต่อด้วยตนเองมำกกว่ำ 1 ครั้ง      

 
ภำพ 15 ค้ำงค่ำปรับและยมืต่อด้วยตนเองมำกกว่ำ 1 ครั้ง 
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 ยืมต่อเร็วเกินไป       

 
ภำพ 16 ยืมต่อเร็วเกินไป 

 
 ยืมต่อด้วยตนเองมำกกว่ำ 1 ครั้ง 

 
ภำพ 17 ยืมต่อมำกกว่ำ 1 ครั้ง 
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ข้อสังเกต  
 ในกรณีที่ยืมต่อด้วยตนเองไม่ส ำเร็จ จะปรำกฏข้อควำมดังนี้ 
  ON HOLD   รำยกำรจอง 
  ITEM IS OVERDUE  รำยกำรทีย่ืมเกินก ำหนดส่ง 
  TOO SOON TO RENEW ยืมต่อเร็วเกนิไป 
  TOO many RENEWALS ยืมต่อมำกกว่ำ 1 ครั้ง  
  You cannot renew item because: You owe too much money ไม่สำมำรถยืมต่อได้ 
     เพรำะค้ำงช ำระค่ำปรับ 
 
ข้อควรระวัง 

 ตรวจสอบหนังสือท่ียืมออกอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันเกินวันก ำหนดส่ง 
 กำรยืม-คืนผ่ำนตู้ยืมอัตโนมัติ และตู้รับคืนอัตโนมัติ ควรเก็บใบแจ้งวันก ำหนดส่งหรือ

รำยกำรที่คืนไว้เป็นหลักฐำน 
 ต่ออำยุกำรยืมตำมวันก ำหนดส่ง ผ่ำนเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th ยืมต่อด้วย

ตนเองได้เพียง 1 ครั้งหำกต้องกำรยืมต่ออีกให้น ำหนังสือมำติดต่อที่ห้องสมุด 
 เก็บรักษำบัตรสมำชิกห้องสมุดของตนเอง เพรำะเจ้ำของบัตรจะต้องรับผิดชอบค่ำปรับที่

เกิดข้ึนในทุกกรณ ี
 บัตรสมำชิกห้องสมุดสูญหำยควรแจ้งห้องสมุดทรำบทันที 
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การตรวจสอบสถานะภาพของสมาชิกห้องสมุด 
 

สมำชิกห้องสมุดสำมำรถตรวจสอบสถำนะภำพกำรเป็นสมำชิกห้องสมุดได้ด้วยตนเอง เพ่ือ
ตรวจสอบวันหมดอำยุกำรเป็นสมำชิก ที่อยู่ เบอร์โทรที่สำมำรถติดต่อได้ และอีเมลของสมำชิก โดยมี
ขั้นตอนกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

 

เข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรยืม 
 

 
 

ภำพ 18 หน้ำจอแสดงรำยกำรสมำชิก 
 
ในหน้ำจอแสดงรำยกำร แถบเมนูต่ำง ๆ ใต้ข้อมูลสมำชิก หำกสมำชิกต้องกำรตรวจสอบข้อมูล

ของสมำชิก ให้คลิกที   (Modify Personal Info) เพ่ือตรวจสอบข้อมูลสมำชิก  
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ภำพ 19 หน้ำจอแสดงข้อมูลสมำชกิ 

 ทั้งนี้ระบบอนุญำตให้สมำชิกสำมำรถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ข้อมูลสมำชิกห้องสมุด ได้ด้วย
ตนเอง เฉพำะที่อยู่อีเมล์ของสมำชิกเท่ำนั้น หำกต้องกำรแก้ไขอีเมล์สมำชิก ให้ระบุอีเมล์ใหม่แล้วคลิกที ่

 (Submit) 
 

 
 

ภำพ 20 หน้ำจอกำรแก้ไขอีเมล์สมำชิกห้องสมุด 
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หำกระบบแกไ้ขข้อมูลเสร็จสิ้น จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้  
 

 
 

ภำพ 21 หน้ำจอแสดงกำรแกไ้ขอีเมล์เสร็จสิ้น 

   
ทั้งนี้ หำกสมำชิกต้องกำรแก้ไขข้อมูลสมำชิกในรำยกำรอ่ืน ๆ กรุณำติดต่อหน่วยงำนที่

ให้บริกำร เพื่อด ำเนินกำรแก้ไข 
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