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ประกาศมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เรื่อง หลักเกณฑการใชบริการของสํานักวิทยบริการ พ.ศ. 2549
_____________________________________
เพื่อใหการบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจความตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ฉบับ
ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2535 จึงไดออกประกาศวาดวยหลักเกณฑการใชบริการของสํานักวิทยบริการ เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติดงั นี้
ขอ 1. ในประกาศนี้
“สํานักวิทยบริการ” หมายถึง หองสมุด มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
“ผูใชบริการ” หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ซึ่ง
ไดแกอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ บุคลากรฝายสนับสนุน นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และ
บุคคลภายนอกที่สมัครเปนสมาชิกของสํานักวิทยบริการ
“ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายถึง วัสดุตีพมิ พ (Printed Materials) และวัสดุไมตีพิมพ
(Non-Printed Materials) ทุกประเภท
“บัตรสมาชิกสํานักวิทยบริการ” หมายถึง บัตรประจําตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย บัตร
ประจําตัวนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชน ในกรณีที่เปนสมาชิกบุคคลภายนอก
“บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการ” หมายถึง หัวหนาสํานักวิทยบริการ บรรณารักษ
และเจาหนาทีส่ ํานักวิทยบริการ และผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ ณ สํานักวิทยบริการ
ขอ 2. เวลาการใหบริการของสํานักวิทยบริการ แบงเปน 2 ชวง ดังนี้
ชวงเปดภาคการศึกษา
วันจันทร, วันพุธ, วันศุกร
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี
วันเสาร – วันอาทิตย
วันหยุดนักขัตฤกษ

08.00 - 17.00 น.
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 17.00 น.
ปดบริการ
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ชวงปดภาคการศึกษา
วันจันทร - วันศุกร
08.00 – 17.00 น.
วันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ปดบริการ
ในบางกรณีทางสํานักวิทยบริการอาจเปลี่ยนแปลงเวลาการใหบริการตามความเหมาะสม
ขอ 3. ผูมีสิทธิใชบริการของสํานักวิทยบริการและยืมทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก
3.1 บุคลากรผูปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัย ไดแกอาจารย เจาหนาที่ และอาจารย
พิเศษ
3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
3.3 สมาชิกบุคคลภายนอก ไดแก ศิษยเกามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ขอ 4. การทําบัตรสมาชิกสํานักวิทยบริการ
ผูมีสิทธิทําบัตรสมาชิกสํานักวิทยบริการ คือ ผูมีสิทธิตามขอ 3 ซึ่งจะตองนําบัตร
ประจําตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารอื่น
ตามหลักเกณฑการเปนสมาชิกสํานักวิทยบริการประเภทบุคคลภายนอก พ.ศ. 2547 ในกรณีที่เปน
บุคคลภายนอกมาแสดงตอบุคลากรประจําสํานักวิทยบริการ ที่เคานเตอรบริการยืม-คืน
กรณีที่เปนบัตรสมาชิกของนักศึกษา บัตรสมาชิกจะมีอายุ 1 ภาคการศึกษา และสํานัก
วิทยบริการจะทําการตออายุสมาชิกใหเมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ เรียบรอยแลว
ขอ 5. ขอปฏิบัติในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
5.1 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชบริการตองมาติดตอดวยตนเองพรอมแสดง
บัตรสมาชิกดวยทุกครั้ง ยกเวนอาจารยพิเศษและสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ใหแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยสวนราชการ
5.2 ผูใชบริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ระบุใหยืมออกนอกหองสมุดได
หากไมมีผูอื่นจอง
5.3 สํานักวิทยบริการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศกอนครบกําหนด
ระยะเวลาที่ใหยืม ในกรณีที่มผี ูจําเปนตองการใชเรงดวน
ขอ 6. สํานักวิทยบริการใหยมื ทรัพยากรสารสนเทศออกนอกหองสมุดได ตามตารางในขอ 9
ยกเวน
6.1 หนังสืออางอิง
6.2 หนังสือพิมพ
6.3 วารสารฉบับปจจุบัน
ขอ 7. หนาที่และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
7.1 ผูใชบริการตองปฏิบัติตามประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ใน
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สวนที่เกีย่ วของกับสํานักวิทยบริการโดยเครงครัด หากฝาฝน หัวหนาสํานักวิทยบริการ หรือบุคลากร
ประจําสํานักวิทยบริการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจดําเนินการดังนี้
7.1.1 ตักเตือน
7.1.2 เชิญใหออกจากสํานักวิทยบริการ
7.1.3 ตัดสิทธิการใชบริการของสํานักวิทยบริการ
7.1.4 หัวหนาสํานักวิทยบริการจะเสนอวิทยาลัยใหพิจารณาลงโทษทางวินยั
7.2 ผูใชบริการจะตองตรวจดูความชํารุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศกอนการ
ยืมหากพบใหแจงบรรณารักษ หรือเจาหนาที่สํานักวิทยบริการทันที มิฉะนั้นผูใชบริการตองรับผิดชอบ
ในความชํารุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม
7.3 ผูใชบริการตองรับผิดชอบตอทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ดังนี้
7.3.1 กรณีทรัพยากรสารสนเทศเสียหายดวยเหตุใดก็ตาม ผูยืมตองชําระ
คาซอมแซมตามที่สํานักวิทยบริการเห็นสมควร หากไมสามารถซอมแซมไดจะตองชดใชโดยการซื้อใน
รายการที่เหมือนกัน หรือใหมกวาของเดิม
7.3.2 กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ผูใชบริการตองชดใชโดยการซื้อใน
รายการที่เหมือนกันหรือใหมกวาของเดิม และในกรณีทแี่ จงหายภายหลังวันกําหนดสงตองชําระ
คาปรับดวย
7.3.3 ทรัพยากรสารสนเทศที่ชํารุดหรือสูญหายตามขอ 7.3.1 และ 7.3.2 ใน
กรณีที่ไมสามารถซื้อมาทดแทนได ผูใชบริการตองชําระคาเสียหาย ตามราคาของทรัพยากรสารสนเทศ
และจายคากระบวนการทางเทคนิคของสํานักวิทยบริการอีกรอยละ 30 ของราคาทรัพยากรสารสนเทศ
นั้น ๆ
7.4 ผูใชบริการที่คางสงทรัพยากรสารสนเทศเกิน 1 เดือน และคางคาปรับเกิน 50
บาทจะถูกพิจารณาตัดสิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศจนกวาจะคืนทรัพยากสารสนเทศและชําระ
คาปรับเรียบรอยแลว
ขอ 8. ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการ
8.1 เก็บชายเสือ้ นักศึกษา และสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสนเทานั้น
8.2 ไมนําอาหาร เครื่องดื่มเขามาในสํานักวิทยบริการ
8.3 ไมใชหนังสือ หรือ สิ่งของวางจองที่นงั่
8.4 สงคืนทรัพยากรสารสนเทศตามเวลาทีก่ ําหนด
8.5 ปดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดกอนเขาใชบริการ
8.6 ไมพูดคุยเสียงดัง และไมปฏิบตั ิตนเปนที่รบกวนผูอื่น
8.7 แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง
8.8 ไมนําทรัพยากรสารสนเทศที่ไมไดยืมอยางถูกตองออกจากสํานักวิทยบริการ
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8.9 ไมฉีก ตัด หรือ ขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และทรัพยากรสารสนเทศ
8.10 ดูแลและระมัดระวังทรัพยสินมีคาสวนตัว หากสูญหายสํานักวิทยบริการจะไม
รับผิดชอบ
8.11 ฝากกระเปาและสิ่งของที่ไมจําเปนตอการอานเขียนไวที่ตูเก็บของกอนเขาใช
สํานักวิทยบริการ
ขอ 9. ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศและคาปรับ
ประเภทผูใช

ประเภทสิ่งพิมพ
หนังสือทั่วไป
หนังสือสํารอง
หนังสืออางอิง
หนังสือพิมพ
อาจารยผูสอน
วารสารฉบับลวงเวลา
นวนิยาย
โสตฯ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
หนังสือทั่วไป
หนังสือสํารอง
หนังสืออางอิง
บุคลากรที่ หนังสือพิมพ
ไมใชผูสอน วารสารฉบับลวงเวลา
นวนิยาย
โสตฯ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
หนังสือทั่วไป
หนังสือสํารอง
หนังสืออางอิง
หนังสือพิมพ
นักศึกษาระดับ
วารสารฉบับลวงเวลา
ปริญญาตรี
นวนิยาย
โสตฯ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

คาปรับ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวนวันยืม
5 บาท/เลม/วัน
30 วัน
5 บาท/เลม/วัน
3 วัน
ทรัพยากรทุกประเภทรวมยืม
ได 11 รายการ
5 บาท/เลม/วัน
3 วัน
5 บาท/เลม/วัน
30 วัน
5 บาท/เรื่อง/วัน
7 วัน
14 วัน
2 วัน
3 วัน
14 วัน
7 วัน

5 บาท/เลม/วัน
30 บาท/เลม/วัน
ทรัพยากรทุกประเภทรวมยืม
ไดไมเกิน 6 รายการ
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เรื่อง/วัน

7 วัน
2 วัน
7 วัน
7 วัน

5 บาท/เลม/วัน
30 บาท/เลม/วัน
ทรัพยากรทุกประเภทรวม
ยืมไดไมเกิน 6 รายการ
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เรื่อง/วัน
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ประเภทผูใช

ประเภทสิ่งพิมพ
หนังสือทั่วไป
หนังสือสํารอง
หนังสืออางอิง
หนังสือพิมพ
นักศึกษาระดับ
วารสารฉบับลวงเวลา
บัณฑิตศึกษา
นวนิยาย
โสตฯ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

จํานวนวันยืม
14 วัน
2 วัน
3 วัน
14 วัน
7 วัน

คาปรับ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
5 บาท/เลม/วัน
30 บาท/เลม/วัน
ทรัพยากรทุกประเภทรวมยืม
ไดไมเกิน 9 รายการ
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เรื่อง/วัน

หนังสือทั่วไป
หนังสือสํารอง
หนังสืออางอิง
สมาชิก
หนังสือพิมพ
บุคคลภายนอก
วารสารฉบับลวงเวลา
โสตฯ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

7 วัน
7 วัน

5 บาท/เลม/วัน
ทรัพยากรทุกประเภทรวมยืม
ไดไมเกิน 3 รายการ
5 บาท/เลม/เรื่อง

ขอ 10. เงินคาบริการ คาปรับ และคาธรรมเนียม ใหมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ และถือ
เปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

------------------------------(รองศาสตราจารย ดร. บุญสง นิลแกว)
อธิการบดีวิทยามหาวิทลัยฟารอีสเทอรน

