ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด
 ห้ามนากระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้มหนังสือ หรือเอกสาร
ส่วนตัวเข้ามาในห้องสมุด หากมีสิ่งของดังกล่าวให้
นามาฝากกับทางจุดรับฝากของ หรือ เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน
 ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าใช้บริการ
 แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม
รองเท้าแตะ
 ห้ามนา อาหาร เครื่องดื่มของขบเคี้ยวเข้ามา
รับประทาน
 ห้ามส่งสียงดังรบกวนผู้อื่น
 ห้ามสูบบุหรี่
 หนังสือเมื่ออ่านเสร็จให้นาไปวางไว้ที่จุดพักหนังสือ
 หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารเมื่ออ่านเสร็จนา
เก็บที่เดิม
 หนังสือทุกชนิดในห้องสมุดเป็นทรัพย์สินของทาง
มหาวิทยาลัยต้องช่วยกันดูแลรักษา
 ในการขอยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ หากมี
ผู้ใช้บริการจานวนมากให้เข้าแถวใช้บริการ
ตามลาดับก่อนหลัง
 ห้ามขูดขีด เขียน ฉีก ตัด ทาสัญลักษณ์ต่างๆลงบน



ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด

อุปกรณ์ ทรัพยากรทุกชนิดของห้องสมุด
 ห้ามนาหนังสือทุกชนิดออกนอกห้องสมุดก่อนได้รับ
อนุญาต
 หากผู้ใช้บริการต้องการขอเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุด สามารถ
กรอกแบบสารวจความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศและแสดงความคิดเห็นได้ 3 ช่องทาง
1. เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. E-mail : library@rmutr.ac.th
3. Facebook : Rmutr Library

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เวลาเปิดให้บริการ
จัดทาโดย ฝ่ายวิทยบริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทร. 02-4416000 ต่อ 2230 , 2229 , 2235
E-mail : library@rmutr.ac.th

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

หากต้องการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ ถูกยืม
ออกนอกห้องสมุด ติดต่อขอส่งคืนที่ เคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืน

การสมัครสมาชิกห้องสมุด
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด
1. เขี ย นรายละเอี ย ดของผู้ ส มั ค รได้ ที่ เคาน์ เตอร์
บริการ ยืม – คืน ห้องสมุด ซึ่งจะมี ข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้
1.1. ชื่อ - สกุล
1.2. รหัสนักศึกษา, สาขา/คณะ
1.3. E-mail
1.4. ที่อยู่
1.5. เบอร์โทร.
1.6. ถ่ายรูป
2. เมื่อ เขีย นรายละเอี ย ดเสร็จ บรรณารักษ์ จะท า
การลงระบบสมาชิก เมื่อลงระบบเสร็จ เรียบร้อย สมาชิก
สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดได้ทันที

สิทธิ์/อัตรา/ค่าปรับ
การยืมทรัพยากร
ประเภท
สมาชิก

ชนิดของ จานวน ระยะเวลา ค่าปรับ
ทรัพยากร

อาจารย์

หนังสือทั่วไป
นิตยสาร/
วารสาร
สื่อโสตทัศน์
หนังสือทั่วไป
นิตยสาร/
วารสาร
สื่อโสตทัศน์
หนังสือทั่วไป

10
5

1 เดือน
7 วัน

5
5
5

7 วัน
14 วัน
7 วัน

5
5

7 วัน
7 วัน

นิตยสาร/
วารสาร
สื่อโสตทัศน์
หนังสือทั่วไป

3

3 วัน

3
7

3 วัน
14 วัน

นิตยสาร/
วารสาร
สื่อโสตทัศน์

3

7 วัน

3

7 วัน

บุคลากร

นักศึกษา
(ป.ตรี)

นักศึกษา

5 บาท /เล่ม/รายการ/วัน

หากต้องการนาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ไป
ใช้น อกห้ องสมุด ต้องติด ต่อขอยืมที่เคาน์ เตอร์บ ริการ
ยืม-คืน ห้องสมุด โดยมีระเบียบดังนี้
1. ใช้ บั ต รนั ก ศึ ก ษาของตนเองในการยื ม และ
รับผิดชอบทรัพยากรที่อยู่ในการยืมของตน
2. หลีกเลี่ยงการขีดเขียนภายในตัวเล่ม
3. ส่งคืนทรัพยากรที่ยืมตามกาหนดเวลา หาก
เกินกาหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของ
ห้องสมุด
4. ระมัดระวังการทาให้ตัวเล่มเกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับ หรือซื้อทดแทน และ
เสียค่าดาเนินการและเสียค่าปรับเกินกาหนดส่ง
5. ไม่นาบัตรนักศึกษาของตนเองให้ผู้อื่นนามาใช้
ในการยืมทรัพยากร
6 . แ จ้ งให้ ห้ อ งส มุ ด ท ร าบ ก ร ณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หน่ วยงาน ที่อยู่ เพื่อแก้ไข
ข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง
7. หากผู้ ใ ช้ มี ค่ า ปรั บ สู ง เกิ น กว่ า ก าหนดที่
ห้องสมุดกาหนดไว้ หรือค้างส่งทรัพยากรนานเกินเวลาที่
กาหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรหรือใช้บริการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการยืมคืนได้

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

(ป.โท-เอก)

ห้องสมุด...ยินดีให้บริการ

