
แนะนําการใชบริการสํานักหองสมุด 

เวลาเปดบริการสํานักหองสมุด 

1) วันจันทร – อาทิตย  เวลา  08.30 – 16.30 น. 

2) วันหยุดนักขัตฤกษ ปดบริการ 
 

บริการของหองสมุด 

 1) บริการใชทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุด 

เปนบริการท่ีจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ มุมอาน และ  

หองคนควาเพ่ือการอาน รวมท้ังบริการเครือขายไรสาย 

 2) บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

 การใหบริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

 3) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

เปนบริการชวยคนหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตางๆ 

4) บริการถายสําเนาเอกสาร  

ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับผลการคนสารสนเทศและตองการ

เอกสาร โดยใชแบบคําขอใชบริการถายสําเนาเอกสาร 

5) บริการสงเสริมการใชหองสมุด 

แนะนําการคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด 

(OPAC) การคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

6) บริการสื่อโสตทัศนเพ่ือการศึกษาและบันเทิง 

เปนบริการหองโสตทัศนใหกับผูใชสําหรับใชเพ่ือฝกทักษะ

ด านภาษาตางประเทศ  และภาพยนตร ท้ั ง ไทยและ

ตางประเทศ 

7) บริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 

ขอมูลออนไลนตางประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให 

8) บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)  

หองสมุดไดดําเนินการจัดซื้อ E-Book (PDF)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูมีสิทธิ์ใชบริการหองสมุด 

1)  บุคลากร และขาราชการบํานาญ  

         สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

            2) นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

  3) บุคคลภายนอก (โดยมีคาธรรมเนียมการ 

                เขาใชบริการครั้งละ 20 บาท) 

ระเบียบการยืม และการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภทสมาชกิ 
หนังสือ

ท่ัวไป 

ปริญญานิพนธ/

วิทยานิพนธ 

แผน

ซีดีรอม 
สื่อโสต 

ทัศนวัสดุ 

คณาจารย/ 

พนักงาน 

สายวิชาการ 

15 เลม 

/ 120 

วัน 

5 เลม 

/ 120 วัน 

3 เรื่อง 

/ 7 วัน 

3 เรื่อง 

/ 7 วัน 

ขาราชการ 

พลเรือน 

5 เลม 

/ 30 วัน 
2 เลม 

/ 30 วัน 

3 เรื่อง 

/ 7 วัน 

3 เรื่อง 

/ 7 วัน 

พนักงาน 

สายสนับสนุน 

ลูกจางประจํา 

ลูกจางช่ัวคราว 

ขาราชการ

บํานาญ 

นักศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี
5 เลม 

/ 7 วัน 

2 เลม 

/ 7 วัน 

2 เรื่อง 

/ 7 วัน 
- 

นักศึกษาสูงกวา

ระดับปริญญาตร ี
8 เลม/ 

14 วัน 

2 เลม 

/ 14 วัน 

2 เรื่อง/ 

14 วัน 
- 

อัตราคาปรับ  

1. หนังสือท่ัวไป ปริญญานิพนธ   

หรือวิทยานิพนธ    คาปรับเลมละ 5   บาทตอวัน 

2. แผนซีดีรอม     คาปรับแผนละ 5   บาทตอวัน 

3. สื่อโสตทัศนวัสดุ    คาปรับเรื่องละ 10  บาทตอวัน 
 

 หมายเหตุ 

 1. ในกรณีท่ีสมาชิกมีทรัพยากรสารสนเทศไวเกินกําหนดสง 

หรือคางชําระคาปรับติดตอกันเปนเวลา 14 วัน หองสมุดจะไม

อนุญาตใหยืมทรัพยากรสารสนเทศอีกตอไป จนกวานักศึกษาจะนํา

ทรัพยากรสารสนเทศมาสงคืน และชําระคาปรับท่ีเกิดข้ึนใหเรียบรอย 

จึงจะสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได 

 2. นักศึกษาท่ีมีหน้ีสินผูกพันกับหองสมุด หากไมดําเนินการ

ชําระหน้ีสินใหเรียบรอยกอนสิ้นภาคการศึกษาน้ัน ใหระงับการ

ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาถัดไป ตลอดจนระงับการ

ใหบริการเก่ียวกับการรับรองผลการศึกษา จนกวานักศึกษาจะไดชําระ

หน้ีสินให เรียบรอย ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุม วัน           

เรื่ อง   การใชบริการหองสมุด พ.ศ. 2561 ขอ 11  ลงวันท่ี 7    

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 กรณีทรัพยากรสารสนเทศชํารุด เสียหาย หรือสูญหายให

ผูยืมดําเนินการ ดังนี้ 
 

1. ใหดําเนินแจงใหหองสมุดทราบทันที เพ่ือหยุดคาปรับท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

2. ผู ยืมตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีลักษณะ

เหมือนกัน สภาพ และประเภทเดียวกัน หรือใหมกวาเดิมมา

ทดแทน ภายใน 30 วัน นับจากวันครบกําหนดสงคืน 

3. หากไมสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาทดแทนได

ใหชดใชเงินคาทรัพยากรสารสนเทศเปนสองเทาของราคา

ของทรัพยากรสารสนเทศเดิม 

3. ผูยืมตองชําระคาตกแตงทรัพยากรสารสนเทศอีกในอัตรา

เลมละ 500 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

ขอปฏิบัติในการเขาใชบริการหองสมุด 

 การเขาใชบริการหองสมุด ผูใชและผูยืมตองปฏิบัติ ดังนี ้

 1.  แตงกายสุภาพ เรียบรอย  

2.  แสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรสมาชิกทุกครั้งท่ีเขาใช

บริการหองสมุด 

 3.  ฝากกระเปาหรือเอกสารไว ณ บริเวณท่ีหองสมุดจัดไว 

4.  ยินยอมใหบรรณารักษ ตรวจหนังสือ เอกสาร สิ่งของ 

หรือกระเปา เมื่อเขาและออกจากหองสมุด  

5.  รับผิดชอบตอทรัพยสินมีคาท่ีนําเขาหองสมุดดวยตนเอง 

หากเกิดการสูญหายหองสมุดจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

6.  เมื่อใชทรัพยากรสารสนเทศเสร็จสิ้น ใหนําไปวางบนช้ัน

พักหนังสือท่ีหองสมุดจัดไวให 

 7.  ไมสงเสียงดังอันเปนการรบกวนผูอ่ืน 

8.  ไมนําอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเขา

ในหองสมุด 

 9. ไมสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดใด ๆ ในหองสมุด 

10.  ไมขีดเขียน ตัด ฉีก หรือทําลายทรัพยสินทุกประเภท

ของหองสมุด หรือนําทรัพยากรสารสนเทศหรือทรัพยสิน

ออกนอกหองสมุดโดยไมไดรับอนุญาต หากกระทําการ

ดังกลาวสถาบันถือเปนความผิดอาญาและดําเนินคดีตาม

กฎหมายทันที 

  11.  ไมเลนการพนันทุกประเภทในหองสมุด 

 


