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- คู่มือการใช้งาน – 

บริการยืมระหว่างข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

  

 

 

 

 

คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) คืออะไร 

 PULINET คือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียน        

และส่ือสารข้อมูลร่วมกัน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ อย่างกว้างขวาง โดยมุ่งหวังอํานวยประโยชน์ให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้มีข้อมูล 

และได้เข้าถึงข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด ในการดําเนินงานของข่ายงานน้ี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ได้เป็นผู้ริเร่ิม และเป็นผู้นําในการจัดต้ังข่ายงาน มีสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ถึง 20 แห่ง ประกอบกับ        

มีความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางอีก 9 แห่ง (PULINET +9) ประกอบด้วยรายช่ือดังน้ี 

  

 ภาคเหนือ 

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ภาคกลาง 

  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

 ภาคตะวันออก 

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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 ภาคใต้ 

  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 

  สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 เงื่อนไขการใช้บริการ 

ผู้มีสิทธ์ิใช้บริการ  นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุด

สมาชิก 

ลักษณะการขอ/ให้บริการ สืบค้นข้อมูลและส่งคำขอผ่าน EBSCO Discovery Service 

ทรัพยากรท่ีให้บริการ ทรัพยากรประเภทส่ิงพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ 

บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ซ่ึงไม่เป็น

การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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    เงื่อนไขการใช้บริการ (ต่อ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ปีการศึกษานับต้ังแต่เดือน ส.ค. - ก.ค.  

 

 

 

 

 

 

จำนวนท่ีให้ยืมและอัตราค่าบริการ 

( จำนวนสิทธ์ิการยืมรวมบริการ  

TU-PULINET และ TU-THAIPUL) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่เกิน 10 เล่ม/ปีการศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาโท  ไม่เกิน 15 เล่ม/ปีการศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ไม่เกิน 15 เล่ม/ปีการศึกษา 

อาจารย์/นักวิจัย/ครูกระบวนกร ไม่เกิน 15 เล่ม/ปีการศึกษา 

บุคลากร   ไม่เกิน 10 เล่ม/ปีการศึกษา

หมายเหตุ หากท่านยืมเกินสิทธ์ิ จะต้องชำระค่าบริการตามจริง

ท่ีห้องสมุดผู้ให้ยืมเรียกเก็บ ได้แก่ ค่าสำเนาเอกสาร/ค่าบริการ

ทางไปรษณีย์/ค่าธรรมเนียมการส่งเงินและค่าดำเนินการ  

Ø การยืมตัวเล่มจริง คิดค่าดำเนินการ 100 บาท ต่อช่ือ

เร่ือง 

Ø ถ่ายเอกสาร (A4) 100 หน้าแรก หน้าละ 2 บาทต่อ

หน้า ต้ังแต่หน้า 101 เป็นต้นไป หน้าละ 1 บาท  

Ø การให้บริการสแกนเอกสารจากต้นฉบับและส่ง email 

คิดค่าบริการ 5 บาทต่อหน้า 

ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม 21 วัน (รวมระยะเวลาการส่งตัวเล่มกลับ) 

ระยะเวลาท่ีได้รับตัวเล่ม ภายใน 7-10 วันทำการ 

การชดใช้กรณีทรัพยากรสารสนเทศ

ชำรุดหรือสูญหาย 

ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรฯ 
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การสืบค้นและการส่งคําขอใช้บริการ 

1. เข้าเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://library.tu.ac.th/ 

2. เลือกแถบเมนู One Search และใส่คำค้นในช่องว่าง จากน้ัน Enter 

 

3. ปรากฏผลการสืบค้นหนังสือท่ีมีให้บริการอยู่ในห้องสมุด มธ. ดังภาพ 

 

คลิกท่ีเคร่ืองหมาย +  

เพ่ือดูผลการค้นหาเพ่ิมเติม 
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4. ถ้าไม่พบหนังสือท่ีต้องการ สามารถขยายผลการสืบค้นไปยังห้องสมุดอ่ืนๆ ได้ โดยดูท่ี Discovery Search และ

คลิกท่ีเคร่ืองหมาย + เพ่ือดูผลการค้นหาเพ่ิมเติม 

 

 

5. หากต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ให้คลิกท่ี Inter library loan Request 
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6. กรอกข้อมูลท่ีกำหนดให้ครบถ้วน จากน้ันคลิก ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกรายละเอียด และ

เลือกสถานที่รับหนังสือ 
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การตรวจสอบ  สถานะคําขอ (Tracking) 

1. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบคำขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-PULINET ได้ท่ี https://library.tu.ac.th 

จากน้ันเลือกเมนู Services >> Delivery / ILL Tracking >> เลือก TU-PULINET & TU-THAIPUL 

 

 

 

2. ค้นหาจากรหัสประจำตัวหรือช่ือ-นามสกุล เพ่ือตรวจสอบสถานะคำขอ 
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สถานะการดำเนินการ 

 Waiting     คำขอถูกส่งมาในระบบแล้ว 

 In Process    อยู่ระหว่างการดำเนินการขอตัวเล่ม/บทความ 

 Cancelled    ยกเลิกคำขอ 

 Ready For Pick up   หนังสือพร้อมให้บริการ 

 Sent via Mail    ส่งไฟล์ทางอีเมล 

 Return     คืนหนังสือเรียบร้อยแล้ว 

 

3. เม่ือห้องสมุดได้รับตัวเล่ม/ไฟล์แล้ว จะส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้มารับหนังสือตามห้องสมุดท่ีระบุใน 
แบบฟอร์ม 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

 คุณฉัตรรัตน์ แสงคง โทร. 02 564 4444 ต่อ 1306 

  E-mail : tupulinetplus4@gmail.com 

 


