ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
-------------------------------------------------เพื่อใหการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพในการใชและการใหบริการ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมวาดวยการเก็บคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงออกประกาศวาดวยการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไวดังนี้
ขอ ๑ กําหนดเวลาเปดปดบริการการใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม
ประกาศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ๒ ใหผูอํานวยการเปนผูร ักษาการตามประกาศนีแ้ ละมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งได โดยไม
ขัดกับประกาศนี้
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับจากวันประกาศเปนตนไป
หมวด ๑
ผูใชบริการ
๑ ผูมีสิทธิใชบริการ ไดแก
(๑) อาจารย
(๒) ขาราชการ
(๓) พนักงานราชการ
(๔) ลูกจาง
(๕) นักศึกษา
(๖) บุคคลภายนอก

๒
๒ ผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก บุคคลตาม ๑ (๑) – (๕)
บุคคลใน ๑ (๑) – (๔) ตองทําบัตรสมาชิกที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนผูออกให โดยใชหลักฐานดังนี้
(๑) อาจารย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ตองแสดงบัตรประจําตัวอาจารย
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง หรือหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับคณะ/สํานักหรือ
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
รูปถายขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๒ รูป
(๒) นักศึกษา ใหใชบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนบัตรสมาชิก โดยตองแสดงหลักฐานเพื่อ
บันทึกขอมูลทะเบียนสมาชิก
รูปถายขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๑ รูป
(๓) นักเรียนโรงเรียนสาธิต ตองแสดงบัตรประจําตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตหรือหนังสือ
รับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
รูปถายขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๒ รูป
(๔) กรณีผูมีสทิ ธิใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีสิทธิไดมากกวา ๑
สถานภาพใหใชสิทธิเพียงสถานภาพเดียวเทานั้น
๓ อายุบัตรสมาชิก การตออายุบัตรสมาชิกและการทําบัตรสมาชิกใหม
ก. บัตรสมาชิกของผูมีสิทธิใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตาม ๑ (๑) -(๔)
มีอายุตามการรับรองการจางจากมหาวิทยาลัย
ข. สมาชิกของผูมีสิทธิใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตาม ๑ (๕) มีอายุ
๑ ภาคการศึกษาตามสถานสภาพของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การตออายุบตั รสมาชิกและการทําบัตรสมาชิกใหม
การตออายุบัตรสมาชิกตองใชหลักฐานดังนี้
นักศึกษา จะตออายุบัตรสมาชิก ตองนําใบเสร็จรับเงินการชําระคาลงทะเบียนใน
ภาคเรียนปจจุบันมาแสดงตอเจาหนาที่
ค. การทําบัตรสมาชิกใหม
บัตรสมาชิกที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกใหไดหาย ใหแจง
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ทราบการสูญหาย สวนนักศึกษาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาหายใหแจงฝาย
ทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ถาหากมีผูนําบัตรสมาชิกดังกลาวไปใช เจาของบัตรสมาชิกนั้นตอง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชบัตรสมาชิกนั้นในระหวางทีย่ ังไมไดแจงการ
สูญหายใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ

๓
บัตรสมาชิกที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกให หายหรือ
ชํารุด ผูใชบริการตองชําระคาธรรมเนียมการทําบัตรสมาชิกใหมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องอัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๒
ทรัพยากรสารสนเทศ
๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆดังนี้
วัสดุตีพิมพ ที่ใหยืมออกนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
(๑) หนังสือทั่วไป
(๒) หนังสือสํารอง (reserved book)
(๓) วิทยานิพนธ
(๔) รายงานการวิจยั /งานวิจัย
(๕) นวนิยาย
(๖) เรื่องสั้น
(๗) หนังสือสําหรับเยาวชน/หนังสือสําหรับเด็ก
(๘) เอกสารและสิ่งพิมพอนื่ ๆ ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศระบุใหยืมออกได
วัสดุตีพิมพ ที่ไมใหยืมออกนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
(๑) หนังสืออางอิง
(๒) สิ่งพิมพมหาวิทยาลัย
(๓) วารสาร/นิตยสาร
(๔) หนังสือพิมพ
(๕) จุลสาร
(๖) กฤตภาค
(๗) หนังสือหายาก
(๘) เอกสารจดหมายเหตุ
(๙) หนังสือสํารองที่มีฉบับเดียวในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑๐) เอกสารและสิ่งพิมพอนื่ ๆ ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศระบุไมใหยืมออก

๔
วัสดุไมตีพิมพ ที่ใหยืมออกนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
(๑) เทปบันทึกเสียง
(๒) วีดิทัศน
(๓) ซีด-ี รอม
(๔) วีซีดีหรือดีวีดี
(๕) แผนบันทึกขอมูล (ซีดี)
(๖) วัสดุไมตพี ิมพอื่นๆ ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบุใหยืมออกได
วัสดุไมตีพิมพ ที่ไมใหยืมออกนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
(๑) ไมโครฟช
(๒) ไมโครฟลม
(๓) วัสดุไมตพี ิมพอื่นๆ ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบุไมใหยืมออก
หมวด ๓
การยืมและการคืนทรัพยากรสารสนเทศ
๕ กําหนดเวลาใหยืม รับคืนและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมได ดังนี้
วัสดุตีพิมพ
(๑) อาจารยประจํา อาจารยที่เปนพนักงานราชการ พนักงานอาจารย ใหยืมเพื่อ
ประกอบการสอน การทําวิจัย หรือการทําผลงานทางวิชาการ ไดไมเกิน ๒๐ เลม กําหนดเวลายืมเลมละไม
เกิน ๑ ภาคการศึกษา ยกเวนวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย/งานวิจยั นวนิยาย เรื่องสัน้ หนังสือสําหรับ
เยาวชน/หนังสือสําหรับเด็ก ยืมเลมละไมเกิน ๗ วัน
(๒) ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง อาจารยพิเศษและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหยืมไดไมเกิน ๑๐ เลม กําหนดเวลายืมเลมละไมเกิน ๑๔ วัน
(๓) นักศึกษาระดับอนุปริญญา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ใหยืมไดไมเกิน ๕ เลม กําหนดเวลายืมเลมละไมเกิน ๗ วัน
วัสดุไมตีพิมพ
(๑) อาจารยประจํา อาจารยที่เปนพนักงานราชการ พนักงานอาจารย ใหยืมไดไม
เกิน ๓ รายการ กําหนดเวลายืมรายการละไมเกิน ๓ วัน

๕
(๒) ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง อาจารยพิเศษ นักศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ใหยืมไดไมเกิน ๒ รายการ กําหนดเวลายืมรายการละ
ไมเกิน ๓ วัน
(๓) นักศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ/ภาค
สมทบ/ภาค กศ.พป.) ใหยืมไดไมเกิน ๒ รายการ กําหนดเวลายืมรายการละไมเกิน ๗ วัน
หนังสือสํารอง
จํานวนหนังสือสํารองที่ใหยมื ใหนับจํานวนเลมรวมกับวัสดุตีพิมพและวัสดุไม
ตีพิมพ กําหนดเวลายืมเลมละไมเกิน ๓ วัน
ในการนีห้ นังสือสํารองที่มีฉบับเดียวในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะไมอนุญาตใหยืมออก
๖ การยืม การจอง และการสงคืนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ก. ผูประสงคจะยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตองนําบัตรสมาชิกของตนมาแสดงตอบรรณารักษ/เจาหนาที่ทุกครั้ง พรอม
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการยืม เพื่อใหบรรณารักษ/เจาหนาที่บนั ทึกรายการยืมและประทับวันกําหนดสง
ข. ในการนี้ผูประสงคจะยืมทรัพยากรสารสนเทศ ตองตรวจสอบดูความชํารุด
เสียหายของทรัพยากรสารสนเทศกอนทําการยืม หากพบใหแจงบรรณารักษ / เจาหนาที่ทราบทันที มิฉะนั้น
ผูยืมตองรับผิดชอบในการชํารุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป
ค. การยืมตอ จะยืมติดตอกันไดไมเกิน ๒ ครั้ง ในกรณีที่มีผูอื่นขอจองทรัพยากร
สารสนเทศนั้นๆ ไวแลว บรรณารักษ / เจาหนาที่จะงดใหยืมตอ
ในการยืมตอทุกครั้ง ผูยืมตองนําทรัพยากรสารสนเทศที่จะยืมตอพรอมทั้งบัตร
สมาชิกมาแสดงตอบรรณารักษ / เจาหนาทีด่ วย รวมถึงกรณีการยืมหนังสือตอสําหรับอาจารยประจํา
อาจารยที่เปนพนักงานราชการ พนักงานอาจารย ตองนําหนังสือเลมที่จะยืมตอมาแสดงพรอมบัตรสมาชิก
ตอบรรณารักษ/เจาหนาที่
ง. การงดยืมทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะประกาศงดการยืมกอนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห
(๒) การยืมระหวางหองสมุด
ก. ผูยืมตองรับแบบฟอรมการยืมระหวางหองสมุดที่งานบริการ ยืม- คืน และ
เดินทางไปยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการยืมยังหองสมุดมหาวิทยาลัย/หนวยงานอื่นที่มีขอตกลงในการ
ยืมระหวางหองสมุดรวมกัน โดยถือแบบฟอรมการยืมระหวางหองสมุดที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศออกใหไปยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง

๖
ข. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืมระหวางหองสมุดกําหนดสิทธิใน
การยืมระหวางหองสมุดไมเกินคนละ ๓ รายการ และสิทธิในการยืมทัง้ มหาวิทยาลัยโดยจํานวนการยืม
เปนไปตามขอตกลงในการยืมระหวางหองสมุดรวมกัน
ค. อัตราคาปรับ ผูใชบริการตองชําระคาปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เรื่องอัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ง. คาถายสําเนาเอกสาร และคาบริการอื่นๆ ผูยืมตองชําระตามประกาศของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. การยืมระหวางหองสมุด ไมอนุญาตใหผูมีสิทธิใชสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม ๑ (๖) ใชบริการยืมระหวางหองสมุด
(๓) การจองทรัพยากรสารสนเทศ
ก. ถาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชมผี ูยืมออกไป ใหผูตองการยืมมาแจงขอ
จองทรัพยากรสารสนเทศกับบรรณารักษ/เจาหนาที่ โดยบรรณารักษ/เจาหนาที่จะกําหนดวันใหมารับ
ทรัพยากรสารสนเทศที่จอง หากไมมารับภายใน ๒ วันจากวันกําหนดใหมารับ ถือวาสละสิทธิในการจอง
ข. จํานวนสิทธิในการจองทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกผูมีสิทธิยืมสามารถจอง
ทรัพยากรสารสนเทศไดไมเกินคนละ ๓ รายการ
(๔) การสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ก. การสงคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ ใหสงคืนโดยตรงกับ
บรรณารักษ/เจาหนาที่ที่งานบริการ ยืม-คืน และสามารถสงคืนวัสดุตีพมิ พผานตูรับคืนหนังสือที่จดั ไวให
เฉพาะเวลาที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปดบริการเทานั้น
ในการนีห้ ากบรรณารักษ/เจาหนาที่ตรวจพบผูยืมสงคืนวัสดุตีพิมพผานตูรับคืน
หนังสือในเวลาที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปดบริการ ผูยืมจะตองถูกปรับในการฝาฝน
ขอปฏิบัติดังกลาว โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะงดการยืมทรัพยากรสารสนเทศเปน
เวลา ๒ สัปดาห
ข. การสงคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไมตีพิมพ ใหสงคืนโดยตรงกับ
บรรณารักษ / เจาหนาที่ ณ จุดเดียวกับที่ยมื วัสดุนั้น
ในการนีไ้ มอนุญาตใหผูยืมสงคืนวัสดุไมตีพิมพผานตูรบั คืนหนังสือนอกเวลาเปด
บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูยืมจะตองถูกปรับในการฝาฝนขอปฏิบัติดังกลาว
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะงดการยืมทรัพยากรสารสนเทศเปนเวลา ๒ สัปดาห
ค. การสงคืนทรัพยากรสารสนเทศกอนปดภาคการศึกษา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะประกาศวันกําหนดสงใหทราบลวงหนาอยางนอย ๒ สัปดาหกอนวันปดภาค
การศึกษานัน้ ๆ

๗
๗ ทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง
(๑) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะติดประกาศทวงทรัพยากร
สารสนเทศ เมื่อเกินกําหนดสงครบ ๗ วัน
(๒) หากติดประกาศทวงครบ ๓ สัปดาหหรือเกินกําหนดสงเกินกวา ๒๑ วัน
แลว สมาชิกผูม ีสิทธิยืมยังไมนําทรัพยากรสารสนเทศมาสงคืนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาชิกผูมีสิทธิยืมตองชดใชคาทรัพยากรสารสนเทศ คาปรับทรัพยากรสารสนเทศ และคาธรรมเนียมอื่นๆ
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด และจะไมมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการ
อื่นจนกวาจะนํามาสงคืนหรือชําระคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ และคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหเรียบรอย
๘ อัตราคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ
สมาชิกที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศไปเกินกําหนดเวลา และไมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ตามกําหนดสง จะตองชําระคาปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
๙ ทรัพยากรสารสนเทศชํารุดหรือสูญหาย
(๑) ผูมีสิทธิยมื ที่ทําทรัพยากรสารสนเทศชํารุดหรือสูญหาย ตองติดตอบรรณารักษ/
เจาหนาที่ ณ จุดที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้น
(๒) ทรัพยากรสารสนเทศชํารุดดวยประการใดก็ตาม ใหชดใชคาซอมแซมตามที่
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูรับมอบอํานาจพิจารณาเห็นสมควร
(๓) ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย
ก. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพมิ พสูญหายสามารถซื้อทดแทนได
ผูยืมตองรับผิดชอบซื้อมาทดแทนหรือใหสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อทดแทนให และตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
อัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ในการนีก้ ารซื้อทดแทนนั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพตอ ง
เปนวัสดุที่มีชอื่ ผูแตง ชื่อเรื่องเหมือนตนฉบับเดิมหรือใหมกวาเดิมหรือมีเนื้อหาอยางเดียวกันหรือใกลเคียง
กับตนฉบับทีส่ ูญหายตามทีผ่ ูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาเห็นสมควร
ข. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพมิ พสูญหายที่ไมสามารถซื้อทดแทนได
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตพี ิมพที่สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อมา ใหผูใชบริการทําการชดใชตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
อัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

๘
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพที่สํานักวิทยบริการแลt
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับบริจาคมา ใหชดใชเปนจํานวนเงินสามเทาของจํานวนหนาทรัพยากร
สารสนเทศ โดยคิดอัตราหนาละ ๑ บาท และชําระคาดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
กรณีทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพมิ พที่มีคุณคาหรือหายากที่
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อมาหรือไดรับบริจาคมา ใหชดใชตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๔๙
กรณีวัสดุตีพิมพนั้นเปนภาพสี ผูยืมตองถายสําเนาภาพสีทุกๆ ภาพใหแก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพมิ พที่มีเทปบันทึกเสียง ซีด-ี รอม ซีดี
วีซีดี ดีวีดี และวัสดุอื่นๆ ประกอบใหผูยมื ชดใชตามประเภทของวัสดุนั้นๆ
ง. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไมตพี ิมพสูญหายที่สามารถซื้อทดแทนได
กรณีวัสดุไมตีพิมพเปนสื่อตนฉบับ ผูยืมตองรับผิดชอบซื้อมาทดแทนหรือใหสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อทดแทนให กรณีใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อ
ทดแทนใหตองชดใชเปนจํานวนเงินสามเทาของราคาทรัพยากรสารสนเทศ (ราคาปจจุบัน) และชําระคา
ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ในการนีก้ ารซื้อทดแทนนั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไมตีพิมพ
ตองเปนวัสดุทมี่ ีชื่อผูผลิต ชื่อเรื่องเหมือนตนฉบับเดิมหรือใหมกวาเดิมหรือมีเนื้อหาอยางเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกับตนฉบับที่สูญหายตามที่ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูรับมอบ
อํานาจพิจารณาเห็นสมควร
กรณีวัสดุไมตีพิมพเปนสื่อฉบับสําเนา ผูยืมตองชําระคาใชจาย ซึ่งรวม
คาวัสดุ คาสําเนา คาแถบสัญญาณแมเหล็กและคาดําเนินการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๔๙
กรณีวัสดุไมตีพิมพนั้นมีหนังสือประกอบ ผูยืมตองชดใชวัสดุไมตพี ิมพ
ที่เปนสื่อตนฉบับหรือสื่อฉบับสําเนาตามแตกรณี สวนหนังสือประกอบ ผูยืมตองจัดหาหนังสือรายการนั้น
มาทดแทนหรือชดใชตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

๙
จ. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไมตพี ิมพสูญหายที่ไมสามารถซื้อทดแทนได
ทั้งที่เปนสื่อตนฉบับและฉบับสําเนา ผูยืมตองชําระคาใชจายเปนจํานวนเงินสามเทาของราคาวัสดุไมตีพิมพ
ชนิดนั้นๆ และชําระคาดําเนินการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๔
บริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ฐานขอมูล และบริการอื่นๆ
๑๐ การใชบริการหองศูนยการเรียนรูหรือหองบริการคอมพิวเตอร
การขอใชบริการ
(๑) บุคคลที่สามารถขอใชบริการโดยไมเสียคาบริการคือผูมีสิทธิใชสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตาม ๑ (๑)- (๕)
(๒) กรณีคณะ/สํานัก/หนวยงานอื่นที่เทียบเทา/โครงการตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะใช หองศูนยการเรียนรู หองบริการคอมพิวเตอร เพือ่ การอบรม ใหทํา
บันทึกถึงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลวงหนาอยางนอย ๑ สัปดาหกอ นการใช
สําหรับกรณีใชเพื่อการเรียนการสอนกําหนดใหใชได ๓ ครั้งตออาจารย ๑ คน
ขอปฏิบัติในการใช หองศูนยการเรียนรู หองบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
(๑) นักศึกษาตองแตงกายเครื่องแบบนักศึกษาหรือแตงกายสุภาพ และกอนที่จะ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรจะตองลงทะเบียนการเขาใชทุกครั้ง
(๒) จํานวนชัว่ โมงในการเขาใชบริการ นักศึกษาสามารถเขาใชบริการไดครั้งละ
ไมเกิน ๒ ชั่วโมงเทานั้น หากตองการใชบริการมากกวา ๒ ชั่วโมง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะอนุญาตใหใชไดเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรอื่นวางหรือไมมีผอู ื่นเขาใช
(๓) กรณีที่มีผูใชเครื่องคอมพิวเตอรครบตามจํานวนเครือ่ งที่ใหบริการ ให
นักศึกษาที่ตองการจะใชเครื่องติดตอบรรณารักษ/เจาหนาที่เพื่อขอจองการใชเครื่องคอมพิวเตอรในวันและ
เวลานั้นๆ ถาผูขอจองไมเขาใชในเวลาทีท่ ําการขอจองดังกลาว ถือวาสละสิทธิการเขาใช สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศไมอนุญาตใหขอจองการใชเครื่องคอมพิวเตอรขามวัน
(๔) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนการเขาใชแลว หากเกิดกรณีเครื่องที่ใชเสีย/ขัดของ
ใหแจงบรรณารักษ/เจาหนาทีท่ ราบทันที กอนที่จะเปลีย่ นไปใชเครื่องอื่นแทน
(๕) หามนักศึกษาทําการโยกยาย สับเปลีย่ นเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ดัดแปลงระบบคําสั่งงาน ถอดอุปกรณคอมพิวเตอรหรือนําอุปกรณอื่นๆ ที่มิใชของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร โดยมิไดรับอนุญาตจากบรรณารักษ/เจาหนาที่

๑๐
(๖) หามเก็บงานหรือไฟลขอ มูลไวในเครือ่ งคอมพิวเตอรภายใน หองศูนยการ
เรียนรู/หองบริการคอมพิวเตอร ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมรับผิดชอบในกรณีที่
เกิดการสูญหายขึ้น
(๗) กรณีที่นกั ศึกษาจะนําแผนดิสกเก็ตมาใชงานกับเครือ่ งคอมพิวเตอรในหอง
ศูนยการเรียนรู/หองบริการคอมพิวเตอร ใหนกั ศึกษาทําการสแกนไวรัสแผนดิสกเก็ตกอนทุกครั้งที่จะใช
งาน
(๘) ไมอนุญาตใหผูใชบริการเลนเกม สนทนา (chat) และเปดเว็บไซตที่ไมสุภาพ
หรือเว็บไซตอนาจาร หากฝาฝนถูกจะพิจารณาลงโทษ
๑๑ อัตราคาบริการตางๆ ในการใชบริการ หองศูนยการเรียนรู/หองบริการคอมพิวเตอร มีดังนี้
อัตราคาบริการวัสดุเพื่อพิมพหรือบันทึกขอมูล
(๑) คาแผนบันทึกขอมูล (diskette) แผนละ ๑๕ บาท
(๒) คาแผนซีดีบันทึกขอมูล (CD-R/CD-RW) แผนละ ๑๐ บาท
(๓) คากระดาษขาว/สี A๔ พิมพขอมูล ๒ แผน ๑ บาท
(๔) คากระดาษสี (ปก) A๔ พิมพขอมูล แผนละ ๕ บาท
(๕) คาพิมพ (print) ขอมูล (ขอมูลที่พิมพเปนขอความขาวดํา) หนาละ ๓ บาท
(๖) คาพิมพ (print) ขอมูล (ขอมูลที่พิมพเปนภาพหรือขอความสี)
ไมเต็มหนา หนาละ ๑๐ บาท เต็มหนา ๔๐ บาท
(๗) คาสแกนเอกสาร หนาละ ๒ บาท
(๘) สแกนเอกสารและจัดสงเอกสารผานไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส หนาละ ๕ บาท
(๙) อัตราคาบริการในการใช หองศูนยการเรียนรู/หองบริการคอมพิวเตอร
ก. อาจารย พนักงานอาจารย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง
นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต ไมเสียคาบริการ
ข. กรณีหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตองการขอใชหอ งศูนยการ
เรียนรู / หองบริการคอมพิวเตอร ตองชําระคาบริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตรา
คาธรรมเนียมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการนี้ อัตรานี้ใชสาํ หรับ
จํานวนผูเขาใช ๔๐ คนหากมีจํานวนผูเขาใชมากกวาทีก่ ําหนดไว ใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาตามแตกรณี และหากผูข อใชหองทําใหเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่น
เกิดความชํารุดหรือเสียหายในระหวางการใชงาน ตองชําระคาซอมแซมและคาเสียหายใหแกสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามราคาจริง ณ ปจจุบัน
ค. กรณีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตองการขอใชหองศูนยการเรียนรู/
หองบริการคอมพิวเตอร ไมตองเสียคาใชจา ย หากหนวยงานภายในมีการเรียกเก็บคาใชจายกับผูเขาอบรม
หรือผูเขาใช ตองชําระคาบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของ

๑๑
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการนี้ อัตรานี้ใชสําหรับจํานวนผูเขาใช ๔๐
คนหากมีจาํ นวนผูเขาใชมากกวาทีก่ ําหนดไวใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาตามแตกรณี และหากผูขอใชหองทําใหเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอนื่ เกิดความชํารุดหรือ
เสียหายในระหวางการใชงาน ตองชําระคาซอมแซมและคาเสียหายใหแกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามราคาจริง ณ ปจจุบัน
๑๒ อัตราคาบริการอื่นๆ
(๑) คาสงสําเนาเอกสารทางไปรษณีย ประมาณการตามคาใชจายที่เปนจริง
(๒) คาถายสําเนาเอกสาร หนาละ ๐.๕๐ บาท กรณีถายสําเนาเพื่อการยืมระหวาง
หองสมุดทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี คิดอัตราคาบริการ หนาละ ๒ บาท
(๓) คาสแกนเอกสารและจัดสงผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หนาละ ๕ บาท
(๔) คาจัดสงขอมูลผานไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส รายการละ ๕ บาท สําหรับ
บุคคลภายนอกที่มิใชสมาชิก สวนสมาชิกไมคิดคาบริการสงขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(๕) คาทําสําเนาขอมูลลงแผนดิสกเก็ต (diskette) แผนละ ๓๐ บาท
(๖) คาทําสําเนาขอมูลลงแผนซีดี (CD-R/CD-RW) สมาชิก แผนละ ๕๐ บาท
บุคคลภายนอกที่มิใชสมาชิก แผนละ ๖๐ บาท
(๗) คาทําสําเนาเทปบันทึกเสียง ตลับละ ๓๐ บาท บุคคลภายนอกทีม่ ิใชสมาชิก ตลับละ
๖๐ บาท
หมวด ๕
หนาที่และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
๑๓ ขอปฏิบัติสําหรับผูใชบริการ
(๑) แตงชุดนักศึกษาหรือแตงกายสุภาพ
(๒) กอนเขาใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองฝากกระเปา ถุง ยาม
และสิ่งของตางๆ ไว ณ ตูลอ็ คเกอรที่จัดไวให ยกเวนของมีคา โดยนําบัตรสมาชิกหรือบัตรประจําตัวมอบ
ใหเจาหนาทีเ่ พื่อขอรับกุญแจตูล็อกเกอรเพื่อเก็บสิ่งของไวในตูและตองนํากุญแจมาคืนเจาหนาที่เพือ่ รับบัตร
หมายเลขตูล็อคเกอร กรณีทาํ บัตรหมายเลขล็อคเกอรหายตองชําระคาบัตรเปนจํานวน ๒๐ บาท
(๓) หามใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกเวนในบริเวณที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดใหใชได
(๔) อานหนังสือภายในบริเวณที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดไวให
(๕) ไมสูบบุหรี่หรือนําอาหาร เครื่องดื่ม เขามาภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑๒
(๖) ไมพดู คุยเสียงดัง ไมปฏิบัติตนใหเปนที่รบกวนสมาธิของผูอื่น
(๗) ชวยกันรักษาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยสิน ตลอดจนความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๘) หามขีดเขียน ตัด ฉีก หรือกระทําการใดๆ ใหทรัพยากรสารสนเทศชํารุดเสียหาย
หากชํารุดเสียหายตองชดใชตามประกาศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) หามเลนการพนันในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๐) หามใชไฟฟาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสวนบุคคล
ใหใชไดในกรณีที่เปนโนตบุก เพื่อการศึกษา
(๑๑) หามถายรูปภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไมไดรับ
อนุญาต
(๑๒) หามติดประกาศหรือโฆษณาใดๆ ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๓) หามนําทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยสินของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศออกนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไมไดรับอนุญาต
(๑๔) กอนออกจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเจาหนาที่ตรวจ
สิ่งของที่จะนําออกจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง
๑๔ ผูใชบริการและผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศจะตองรับผิดชอบตอทรัพยากรสารสนเทศที่ใช
บริการและหรือยืมไป ดังนี้
(๑) ผูคางคาปรับทรัพยากรสารสนเทศและหรือคางสงทรัพยากรสารสนเทศ จะถูกตัด
สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกวาจะไดชําระ
คาปรับทรัพยากรสารสนเทศและหรือสงคืนทรัพยากรสารสนเทศเรียบรอยแลว
(๒) กรณีทรัพยากรสารสนเทศชํารุดสูญหายใหรับผิดชอบชดใชคา เสียหายตามประกาศ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) กรณีผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศและ ไมสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยทาง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําการแจงทวง ๓ ครัง้ แลว สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีสิทธิแจงมหาวิทยาลัยและงานทะเบียนและวัดผลใหงดออกรายงานการรับรองผล
การเรียนและหมดสิทธิการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตอไป จนกวานักศึกษาจะดําเนินการเปนที่
เรียบรอยแลว หรือยึดเงินประกันของเสียหายสําหรับที่เปนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันและไมมาติดตอเพื่อ
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาตอไป
(๔) นักศึกษาที่คางคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอนการ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป หากยังไมดําเนินการใหเรียบรอย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะแจงมหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหลงทะเบียน

๑๓
(๕) ในกรณีผูใชเปนนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา แตยังไมไดดําเนินการตามขอ (๑)(๔) ใหแลวเสร็จ มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยจนกวานักศึกษาผู
นั้นจะไดคืนทรัพยากรสารสนเทศใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือชดใชคาเสียหาย
เรียบรอยแลว
(๖) อาจารย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง อาจารยพิเศษ ทีย่ ังไมสงคืน
ทรัพยากรสารสนเทศตามกําหนดและตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทวงถามเพื่อให
สงคืนแลวนั้นแตผูนั้นไมไดดําเนินการสงคืน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเสนอชื่อ
เพื่อใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตอไป
ในการนี้ผูมสี ิทธิใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม ๑ (๑) – (๕)
ลาออกหรือพนสถานภาพการเปนอาจารย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ตองดําเนินการตรวจสอบการคางคาปรับทรัพยากรสารสนเทศและคางสงทรัพยากร
สารสนเทศกอนการลาออกหรือการพนสถานสภาพ มิฉะนั้นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
เสนอชื่อใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตอไป
หมวด ๖
บทลงโทษ
๑๕ ผูใชบริการ ผูใดเจตนาทําใหทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยสินใดๆ ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนทางการศึกษาคนควานั้น
มีความผิดฐานทําใหเสียทรัพย อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและพิจารณาลงโทษทางวินัยได
๑๖ ผูใชบริการผูใดนําทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยสนิ ใดๆ ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบครองดูแลออกไปจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิไดรับอนุญาต มี
ความผิดฐานลักทรัพย อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและพิจารณาลงโทษทางวินยั ได
๑๗ กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชบริการตาม ๑ (๑) – (๕) ยืมไปและเกินกําหนดสง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทวงถามแลวแตยงั ไมไดดําเนินการชดใชคาทรัพยากร
สารสนเทศ คาปรับทรัพยากรสารสนเทศ และคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหพิจารณาลงโทษตามประกาศของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๘ ผูใชบริการ ตองปฏิบัติตนในการเขาใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ประกาศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากฝาฝนจะถูกดําเนินการดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ใหออกนอกบริเวณสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) ประกาศใหทราบพฤติกรรมของการฝาฝน

๑๔
(๔) ตัดสิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สิทธิในการเขาใชสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและหรือยกเลิกการเปนสมาชิก
(๕) นําชื่อเสนอทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินยั และหรือดําเนินคดีตาม
กฎหมาย

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๔๙

(ผูชวยศาสตราจารย นิวัต กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

