
 

บริการยืม - คนื สื่อโสตทศันวัสดุ  

1. ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
2. ผู้ใช้บริการแจ้ง Call No  สื่อโสตทัศนวัสดุ เพ่ือเจ้าหน้าที่ประจําเคาน์เตอร์หยิบให้  
3. เจ้าหน้าที่ทํายืมจากระบบ Aleph Circulation สามารถยืมออกได้ 7 วัน หากเกินกําหนด  

ปรับวันละ 5 บาท/รายการ 
4. สื่อโสตทัศนวัสดุที่ยืมออก ไมส่ามารถต่ออายุการยืมผ่านระบบได้ และไมอ่นุญาตให้คืนตู้รับคืนหนังสือ

นอกเวลา เน่ืองจากแผ่นจะชํารุดเสียหาย 

บริการชมภาพยนตร ์

1. ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
2. ห้องสมุดมีเครือ่งสําหรับให้บริการจํานวน 7 เครื่อง แต่ละเครื่องให้ใช้ได้ไม่เกิน 6 คน 
3. ผู้ใช้ลงทะเบียน (check in) เข้าชมจากระบบลงทะเบียนชมภาพยนตร์ โดยบัวศรีไอดี 
4. เลือกภาพยนตร์ที่ต้องการดูและยืมที่เคาน์เตอร์ อนุญาตให้ดูได้ครั้งละ 1 เรื่อง 
5. ผู้ใช้มอบบัตรประจําตัวของผู้ใช้บริการ 1 คน ให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บไว้ 
6. รับหูฟังและรีโมท ตามจํานวนผู้ใช้บริการ 
7. เมื่อชมภาพยนตร์จบแล้ว ผูใ้ช้บริการนําหูฟัง รีโมท และภาพยนตร์มาคืน พร้อมกับลงทะเบียนออก 

 (check out) จากระบบลงทะเบียนชมภาพยนตร์  แล้วรับบัตรประจําตัวคืนจากเจ้าหน้าที่ 
8. ในกรณีที่เครื่องชมภาพยนตร์ไม่ว่าง ให้รับบัตรคิวเพ่ือรอเรียกชมภาพยนตร์ 

 

บริการใช้ห้องมัลติมีเดีย 

1. ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
2. ห้องสมุดมีเครือ่งสําหรับให้บริการจํานวน 1 ห้อง สําหรับ 7 คนขึ้นไป 
3. ผู้ใช้ลงทะเบียน (check in) เข้าชม โดยบัวศรีไอดี จากระบบลงทะเบียนชมภาพยนตร์ 
4. เลือกภาพยนตร์ที่ต้องการดูและยืมที่เคาน์เตอร์ อนุญาตให้ดูได้ครั้งละ 1 เรื่อง 
5. มอบบัตรประจําตัวของผู้ใช้บริการทุกคน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ 
6. เจ้าหน้าที่เปิดห้องมัลติเดีย และเปิดภาพยนตร์ 

 
 

แนวปฏิบัติในการให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 



7. เมื่อชมภาพยนตร์เรียบร้อย ลงทะเบียนออก (check out) จากระบบลงทะเบียนชมภาพยนตร์ 
ที่เคาน์เตอร์ และรับบัตรประจําตัวคืนทุกคน 

8. ในกรณีที่เครื่องชมภาพยนตร์ไม่ว่าง ให้รับบัตรคิวเพ่ือรอเรียกชมภาพยนตร์ 

บริการบอร์ดเกม 

1. ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
2. ห้องสมุดให้บรกิารบอร์ดเกม เฉพาะภายในห้องสมุด เล่นได้ที่บริเวณช้ัน 1 เท่าน้ัน 
3. ผู้ใช้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้บริการจาก Google From ที่เคาน์เตอร์ช้ัน 1 ได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 
4. มอบบัตรประจําตัว 1 คน ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่เก็บไว้ 
5. รับบอร์ดเกมที่เลือกไว้และนับจํานวนช้ินบอร์ดเกมว่ามีครบถ้วนก่อนออกจากเคาน์เตอร์ 
6. เมื่อเล่นบอร์ดเกมเรียบร้อยแล้วนํามาคืนกับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะนับจํานวนช้ินบอร์ดเกมว่า

มีครบถ้วนแล้ว จึงคืนบัตรให้ผู้ใช้บริการ 
 

บริการคอมพวิเตอร์ และพมิพ์ผล 
          1.  คอมพิวเตอร์มีให้บริการทั้งหมด 32 เครื่อง 
          2.  ใหบ้ริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
          3.  อนุญาตให้ใช้เพ่ือการศึกษา ไมจ่ํากัดเวลาในการใช้ 
          4.  หากต้องการพิมพ์ผล แจ้งที่เคาน์เตอร์บริการ ราคาแผ่นละ 2 บาท (เฉพาะขาวดํา) 

บริการแผน่รองตัดและปลั๊กพ่วง 

           1.   ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
           2.   ผู้ต้องการย่ืนบัตรประจําตัวของผู้ใช้บริการให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ จนกว่าจะนําอุปกรณ์มาคืน 
                 (1 บัตร/1 รายการ) 
           3.   ไม่อนุญาตให้นําออกจากห้องสมุด 

 

 

                                                                                   ฝา่ยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
             สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
             24 กรกฎาคม 2563 
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จบ
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เ�อก�องชมภาพยนต��ล��เ�ย 
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บ�การ ชมภาพยน�ไ�ค�งละ 1 เ�อง

�ใ��บ��งตาม�นวน�ชม และ�โมทและ
ชมภาพยน�ไ�ค�งละ 1 เ�อง

เ�อ�ใ�ชมภาพยนต�จบ
�ภาพยนต� �โมท และ��ง �นเ�าห�า�และ

 ลงทะเ�ยนออก (Check Out)จากระบบลง
ทะเ�ยนชมภาพยนต� �เคา�เตอ��น 1 และ
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บ�การบอ�ดเกม

เ�ม�น

�ใ�บ�การ�องการเ�นบอ�ดเกม
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เ�อ�ใ�บ�การ�บอ�ดเกม มา�น เ�า
ห�า��บ�นวน  และ�น�ตรประ��ว

จบ



เ�ม�น

จบ

บ�การคอม�วเตอ�และ�ม�ผล

�องการ�ม� �งไ�จาก
คอม�วเตอ��ใ�บ�การ 4
เค�องแ�ว�ด�อเ�าห�า� 

�เคา�เตอ� 

�ใ�บ�การ
ใ�คอม�วเตอ���น 1 

�ใ�บ�การ�าย�าบ�การ
�ม�ผลแ�นละ 2 บาท

(ขาว- �)
และออกใบเส�จ�บเ�น

เ�าห�า�ออกใบเส�จ�บเ�น


