ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่ าด้ วย การใช้ ห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------------------โดยที่เห็นเป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วยการใช้ ห้องสมุดให้ มีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูใช้ บริ การมากยิ่งขึน้ อาศัยอานาจตามความในประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ เรื่ อง มอบอานาจในการออกระเบียบของมหาวิทยาลัยให้ สานักหอสมุด ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ คณะกรรมการประจาสานักหอสมุดในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
จึงออกระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้ วยการใช้ ห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วย การใช้ ห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบ
มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ว่า ด้ ว ยการใช้ ห้ อ งสมุด (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้ วยการใช้ ห้องสมุด (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้ อ ๔ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ประกาศ หรื อ ค าสั่ง อื่ น ใดที่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ ระเบี ย บนี ้ ให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ ๕ ในระเบียบนี ้
มหาวิทยาลัย
สานักหอสมุด
ห้ องสมุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้ บริการทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

-๒ทรัพยากรสารสนเทศ

หมายถึง

วิทยานิพนธ์

หมายถึง

อาจารย์

หมายถึง

บุคลากร

หมายถึง

นิสิต
ลูกจ้ าง
สมาชิกประเภทสามัญ
สมาชิกประเภทสมทบ
ข้ าราชการบานาญ
เจ้ าหน้ าที่
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ที่สานักหอสมุด
จัดหาเพื่อให้ บริการ
ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปั ญหา
พิเศษ การค้ นคว้ าอิสระ
ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ลูกจ้ างประจาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ลูกจ้ างของมหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ บุคลากร นิสิต และลูกจ้ างมหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคคลทัว่ ไปที่สมัครเป็ นสมาชิก
ข้ าราชการบานาญของมหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในสานักหอสมุด
ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้ อ ๖ การใดที่ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ ในระเบี ย บนี ้ หรื อ มิ ไ ด้ มี ป ระกาศอื่ น ใดก าหนดไว้ ให้ น าเสนอ
ผู้อานวยการสานักหอสมุดหรื อคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดพิจารณาเป็ นกรณีไป
ข้ อ ๗ ให้ ผ้ อู านวยการสานักหอสมุดรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอานาจออกประกาศ คาสัง่
หรื อข้ อปฏิบตั อิ ื่นใด ซึง่ ไม่ขดั ต่อระเบียบนี ้

-๓หมวดที่ ๑
เวลาเปิ ดให้ บริการ
ข้ อ ๘ กาหนดเวลาให้ บริการของสานักหอสมุด
เวลาให้ บริการ
เปิ ดภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ปิ ดภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์

วิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง

๐๘:๐๐ – ๒๐:๓๐ น.
๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.
๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.

๐๘:๐๐ – ๒๑:๐๐ น.
๑๐:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.
๑๐:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.

๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.
๑๐:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.
๑๐:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.

๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.
ปิ ดบริการ
ปิ ดบริการ

๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.

๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.

ข้ อ ๙ กรณี มี เหตุจาเป็ น ผู้อานวยการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายมีอานาจเปลี่ ยนแปลงวันเวลา
ให้ บริการได้ โดยประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๑ วัน
กรณี มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี อ านาจปิ ดบริ ก าร หรื อ
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้ บริการโดยไม่จาเป็ นต้ องประกาศล่วงหน้ า
หมวดที่ ๒
ผู้มีสิทธิ์ใช้ บริการสานักหอสมุด
ข้ อ ๑๐ ผู้มี สิ ทธิ์ ใช้ บ ริ การส านักหอสมุด ได้ แ ก่ ผู้มี สิ ทธิ์ ใช้ ป ระเภทสามัญ ผู้มี สิ ทธิ์ ใช้ ป ระเภท
สมทบและผู้ได้ รับอนุญาต
๑๐.๑ ผู้มีสิทธิ์ใช้ ประเภทสามัญ
๑๐.๑.๑ อาจารย์
๑๐.๑.๒ บุคลากร

-๔๑๐.๑.๓ ลูกจ้ าง
๑๐.๑.๔ นิสิต
๑๐.๒ ผู้มีสิทธิ์ใช้ ประเภทสมทบ
๑๐.๒.๑ ข้ าราชการบานาญ
๑๐.๒.๒ บุคคลทัว่ ไปที่สมัครสมาชิก
๑๐.๒.๓ บุคคลทัว่ ไปที่สานักหอสมุดเห็นควร ได้ แก่ ผู้สงู อายุ คนพิการ นักบวช
เป็ นต้ น
๑๐.๓ ผู้ได้ รับอนุญาต
๑๐.๓.๑ ผู้ที่ได้ รับอนุญาตรายวัน
๑๐.๓.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ นกรณี พิ เศษจากผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
หมวดที่ ๓
การสมัครเป็ นสมาชิกสานักหอสมุด
ข้ อ ๑๑ การสมัครสมาชิกสานักหอสมุด
๑๑.๑ ผู้ป ระสงค์ ส มัค รเป็ นสมาชิ ก ส านัก หอสมุด ตามข้ อ ๑๐.๑.๑-๑๐.๑.๔ ต้ อ งยื่ น
หลักฐานดังต่อไปนี ้
๑๑.๑.๑ บัต รประจ าตัว หรื อ หลัก ฐานการเป็ นอาจารย์ /บุ ค ลากร/นิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัย/หลักฐานสัญญาจ้ าง
๑๑.๑.๒ รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด ๑ นิ ้ว จานวน ๑ รูป
๑๑.๒ ผู้ประสงค์ส มัครเป็ นสมาชิก ส านักหอสมุด ตามข้ อ ๑๐.๒.๑-๑๐.๒.๓ ให้ ยื่น คา
ขอรับอนุญาตต่อสานักหอสมุด พร้ อมหลักฐานดังต่อไปนี ้
๑๑.๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
หรื อบัตรประจาตัวนักเรี ยน
๑๑.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้ าน ๑ ฉบับ
๑๑.๒.๓ รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดาขนาด ๑ นิ ้ว ๑ รูป
๑๑.๒.๔ ชาระค่าธรรมเนียมตามที่สานักหอสมุดกาหนด ยกเว้ นสมาชิกตามข้ อ
๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๓

-๕๑๑.๓ อายุของบัตรสมาชิก
๑๑.๓.๑ บัตรสมาชิกตามข้ อ ๑๐.๑.๑ และ ๑๐.๑.๔ มีอายุ ๑ ภาคการศึกษา
๑๑.๓.๒ บัตรสมาชิกตามข้ อ ๑๐.๑.๒ – ๑๐.๑.๓ และ ๙.๒ มีอายุ ๑ ปี
๑๑.๔ การต่ออายุบตั รสมาชิกสานักหอสมุด
๑๑.๔.๑ สมาชิกตามข้ อ ๑๐.๑.๑ – ๑๐.๑.๔ ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๓ ยื่นบัตร
สมาชิกและหลักฐานการเป็ นอาจารย์/บุคลากร/นิสิตของมหาวิทยาลัย/ข้ าราชการบานาญ/หลักฐานสัญญา
จ้ าง
๑๑.๔.๒ สมาชิ กตามข้ อ ๑๐.๒.๒ ยื่ นบัตรสมาชิ ก พร้ อมชาระค่าบารุ ง ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์ สิน ว่าด้ วย อัตราค่าปรับและค่าธรรมเนี ยมการใช้
บริการของสานักหอสมุด
๑๑.๕ กรณีบตั รสมาชิกตามข้ อ ๑๐.๒.๒ ชารุด สูญหาย และประสงค์ทาบัตรสมาชิกใหม่
ต้ องชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้ วย อัตราค่าปรับ
และค่าธรรมเนียมการใช้ บริการของสานักหอสมุด
๑๑.๖ บัตรสมาชิกสานักหอสมุดเป็ นเอกสิทธิ์ของสานักหอสมุดที่จะเรี ยกคืนเมื่อไรก็ได้
๑๑.๗ บัตรสมาชิกส านักหอสมุด ใช้ ได้ เฉพาะผู้ที่เป็ นเจ้ าของบัตร และเจ้ าของบัตรต้ อง
รับผิดชอบในทุกกรณี
หมวดที่ ๔
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ข้ อ ๑๒ ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด แบ่งเป็ น ๒ ประเภท
๑๒.๑ ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ ยืมออกนอกสานักหอสมุดได้
๑๒.๒ ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ให้ ใช้ เฉพาะภายในส านักหอสมุด ซึ่งสานักหอสมุดอาจ
กาหนดวิธีการและเงื่อนไขการใช้ ให้ เหมาะสมกับทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทได้
ข้ อ ๑๓ สานักหอสมุดอนุญาตให้ สมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ ตามประเภทของสมาชิก ดังนี ้
๑๓.๑ นิสิตปริญญาตรี
๑๓.๑.๑ หนังสือ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๗ เล่มๆ ละ ๗ วัน

-๖๑๓.๑.๒ แผ่น วีดิทัศน์ แถบวี ดิทัศ น์ แถบบันทึกเสี ยง ยื ม ได้ ไม่เกิ นจ านวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๑.๓ วิทยานิพนธ์ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๓ เล่มๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๑.๔ วารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๑ ฉบับๆ ละ ๓ วัน
๑๓.๒ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
๑๓.๒.๑ หนังสือ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๑๐ เล่มๆ ละ ๑๔ วัน
๑๓.๒.๒ แผ่นวีดิทัศน์ แถบวีดิทัศน์ แถบบันทึกเสี ยง ยื ม ได้ ไม่เกิ น จานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๒.๓ วิทยานิพนธ์ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๕ เล่มๆ ละ ๑๔ วัน
๑๓.๒.๔ วารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๑ ฉบับๆ ละ ๓ วัน
๑๓.๓ อาจารย์
๑๓.๓.๑ หนังสือ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๒๐ เล่มๆ ละ ๒ เดือน
๑๓.๓.๒ แผ่นวีดิทัศน์ แถบวีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ยืม ได้ ไม่เกิ นจานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๓.๓ วิทยานิพนธ์ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๕ เล่มๆ ละ ๑๔ วัน
๑๓.๓.๔ วารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๓ ฉบับๆ ละ ๓ วัน
๑๓.๓.๕ หนังสืออ้ างอิง ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๓ เล่มๆ ละ ๓ วัน
๑๓.๔ ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
๑๓.๔.๑ หนังสือ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๗ เล่มๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๔.๒ แผ่นวีดิทัศน์ แถบวีดิทัศน์ แถบบันทึกเสี ยง ยื ม ได้ ไม่เกิ นจานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๔.๓ วิทยานิพนธ์ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๓ เล่มๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๔.๔ วารสารฉบับล่วงเวลายืมได้ ไม่เกินจานวน ๓ ฉบับๆ ละ ๓ วัน
๑๓.๕ ลูกจ้ างมหาวิทยาลัย
๑๓.๕.๑ หนังสือ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๗ เล่มๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๕.๒ แผ่นวีดิทัศน์ แถบวีดิทัศน์ แถบบันทึกเสี ยง ยื ม ได้ ไม่เกิ นจานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๕.๓ วิทยานิพนธ์ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๑ เล่มๆ ละ ๗ วัน

-๗๑๓.๖ สมาชิกสมทบ
๑๓.๖.๑ หนังสือ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๓ เล่มๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๖.๒ แผ่นวีดิทัศน์ แถบวีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ยืม ได้ ไม่เกินจานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๓.๖.๓ วิทยานิพนธ์ ยืมได้ ไม่เกินจานวน ๑ เล่มๆ ละ ๗ วัน
ข้ อ ๑๔ หนังสือสารอง นิสิตยืมได้ ครัง้ ละ ๑ เล่มๆ ละ ไม่เกิน ๒๔ ชัว่ โมง
ข้ อ ๑๕ การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ ให้ ทาได้ ไม่เกิน ๑ ครัง้ โดยผู้ยืมสามารถทารายการยืมต่อ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสานักหอสมุดหรื อติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ ทังนี
้ ้ผู้ยืมจะต้ องเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ที่ยืมใน
ครัง้ ที่ผา่ นมา โดยไม่มีพนั ธะใดๆ กับสานักหอสมุด และไม่มีผ้ อู ื่นจองทรัพยากรสารสนเทศ นัน้
ข้ อ ๑๖ การจองทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทารายการจองผ่านเว็บไซต์ของสานักหอสมุดหรื อ
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ และผู้จองต้ องมารับทรัพยากรสารสนเทศด้ วยตนเอง โดยสานักหอสมุดจะเก็บทรัพยากร
สารสนเทศที่จองไว้ นาน ๒ วันนับจากวันที่แจ้ ง หากพ้ นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ ๑๗ สานักหอสมุดสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกทรัพยากรสารสนเทศคืนก่อนกาหนดส่ง ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม ทังนี
้ ้ผู้อานวยการสานักหอสมุดมีอานาจกาหนดปริ มาณ ระยะเวลา และเงื่อนไขใน
การยืมทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างจากที่กาหนดข้ างต้ น ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
หมวดที่ ๕
การส่ งคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ข้ อ ๑๘ ผู้ยืมต้ องส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ ภายในเวลาที่กาหนด
๑๘.๑ หากส่ง คื น เกิ น ก าหนดผู้ยื ม ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบค่าปรั บ ตามที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้ วย อัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้ บริการของสานักหอสมุด
๑๘.๒ นิสิตที่มี พันธะใดๆ กับสานักหอสมุด สานักหอสมุดจะตัดสิทธิ์ การยื มทรัพยากร
สารสนเทศ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณาดาเนิน การต่อไป หากเป็ นสมาชิ กประเภทสมทบ
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการหักเงินประกัน

-๘๑๘.๓ การชาระค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การของสานักหอสมุดให้ เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สิน ว่าด้ วย อัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การของ
สานักหอสมุด
ข้ อ ๑๙ กรณีที่ผ้ ยู ืมทาให้ ทรัพยากรสารสนเทศชารุดเสียหาย หรื อสูญหาย ผู้ยืมต้ องรับผิดชอบดังนี ้
๑๙.๑ ทรัพ ยากรสารสนเทศช ารุ ด เสี ย หาย ต้ องชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ แก่ ส านักหอสมุด
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน ว่าด้ วย อัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมการ
ใช้ บริการของสานักหอสมุด
๑๙.๒ ทรัพ ยากรสารสนเทศสูญ หาย ต้ องชดใช้ โดยการซื อ้ รายการที่ เหมื อนกัน หรื อ
รายการที่เหมือนกันแต่ใหม่กว่า พร้ อมชาระค่าดาเนินการ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันครบกาหนดส่ง หาก
พ้ นกาหนดต้ องชาระค่าปรับตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้ วย อัตรา
ค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้ บริการของสานักหอสมุด
๑๙.๓ ทรัพยากรสารสนเทศชารุดเสียหายหรื อสูญหายที่ไม่สามารถซื ้อมาทดแทนได้ ต้ อง
ชดใช้ คา่ เสียหายพร้ อมค่าดาเนินการ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้ วย
อัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้ บริการของสานักหอสมุด
ข้ อ ๒๐ ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ เคยแจ้ งหายไว้ แม้ วา่ ผู้ยืมได้ ชดใช้ คา่ เสียหายแล้ วก็ตาม หากพบ
ภายหลังให้ ถือว่าเป็ นสมบัติของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดยจะเรี ยกร้ องทรัพยากรสารสนเทศ
และเงินที่ชดใช้ คืนไม่ได้
ข้ อ ๒๑ เงิ นที่ ต้องช าระตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์ สิน ว่าด้ วย
อัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้ บริการของสานักหอสมุด ให้ นาส่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดที่ ๖
ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการ
ข้ อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การให้ เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่า
ด้ วยอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้ บริการของสานักหอสมุด

-๙หมวดที่ ๗
ข้ อปฏิบัตผิ ้ ูใช้ บริการสานักหอสมุด
ข้ อ ๒๓ ผู้ใช้ บริการสานักหอสมุด ต้ องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
๒๓.๑ แต่งกายสุภาพ
๒๓.๒ แสดงบัตรประจาตัว บัตรสมาชิก หรื อบัตรอนุญาตทุกครัง้ ที่สานักหอสมุดขอตรวจ
๒๓.๓ ไม่สบู บุหรี่ ในสานักหอสมุด
๒๓.๔ ไม่นาอาหารและเครื่ องดื่มเข้ ามาในสานักหอสมุด ยกเว้ น น ้าดื่มสะอาดเท่านัน้
๒๓.๕ ไม่นาสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ วัตถุไวไฟเข้ ามาในสานักหอสมุด และสานักหอสมุดไม่
รับฝากสิ่งของดังกล่าว
๒๓.๖ เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรี ยบร้ อย และไม่กระทาการใดๆ อัน
เป็ นที่รบกวนแก่ผ้ อู ื่น
๒๓.๗ นาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ที่ใช้ แล้ วไปวางไว้ ในที่ที่จดั ให้
๒๓.๘ ยิน ยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ ต รวจกระเป๋ าและวัสดุทุก อย่างก่อ นนาเข้ า และออกจาก
สานักหอสมุด
๒๓.๙ การใช้ เครื่ องมือสื่อสารทุกชนิด จะต้ องปฏิบตั ติ ามที่สานักหอสมุดกาหนด
๒๓.๑๐ การติดป้ายประกาศภายในและภายนอกอาคารสานักหอสมุดต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้อานวยการสานักหอสมุดหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
๒๓.๑๑ ผู้ใดท าให้ เสี ย หาย ท าลาย ท าให้ ไร้ ค่า หรื อ ไร้ ประโยชน์ ห รื อ ขโมยทรั พ ยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุดหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประกาศสานักหอสมุด ฯ ให้ ผ้ ูอานวยการ หรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมาย มีอานาจพิจารณาดาเนินการดังนี ้
๒๓.๑๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๒๓.๑๑.๒ เชิญให้ ออกนอกบริเวณสานักหอสมุด
๒๓.๑๑.๓ ตัดสิทธิ์การเข้ าใช้ บริ การของสานักหอสมุด ๑ ภาคการศึกษา และแจ้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา คณบดี ตามลาดับ
๒๓.๑๒.๔ เสนอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณา

