
ชื่อ    หองสมุดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

       รัตนโกสินทร  วิทยาลัยเพาะชาง 
 

สถานที่ตั้ง    

      86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมณ   

เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200   

       อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกวิจิตรศลิป 

       โทร  02 – 6238790 ตอ 6205, 6206 
 

การเปดบริการของหองสมุด 

         วันจันทร – ศุกร   เวลา  08.00 – 16.30 น. 

 วันเสาร – อาทิตย  และวันหยุดนขัตฤกษงดบริการ 

 

ผูมีสิทธิใชบริการ  

      1.  อาจารย,  เจาหนาที่      2.  นักศึกษา 

      3.  บุคคลภายนอก  
  

สมัครสมาชิก 

     เตรียมเอกสารดังนี้ 

          1.  สําเนาใบเสร็จคาเทอมและใบลงทะเบียน   

          2.  สําเนาบัตรประชาชน  1  ชุด  

          3.  รูปถาย  2  ใบ ขนาด 2 x 5 นิ้ว 

         4.  คาทําบัตรใหม  10  บาท 

          5.  หากเปนนักศกึษากองทนุกูยืม  ใหขอรับใบรับรองที่งาน 

กองทุนเพื่อสมคัรสมาชิก 

 

      ตออายุบัตรหรือบัตรหาย  ใหเตรียมเอกสารดังนี้ 

           1.   สําเนาใบเสร็จคาเทอมและใบลงทะเบียน 

          2.   บัตรสมาชิกหองสมุด  ( เพื่อตออายบุัตร ) 

          3.   คาตอบัตรใหม  10  บาท  

    หมายเหตุ   สภาพสมาชิกหองสมุดจะสิ้นสุดลงเมื่อพนจาก

สภาพนักศึกษาของวิทยาลัยเพาะชาง,  ควรตออายุบัตรทุกภาค

การศึกษา 
 

ระเบียบบรกิารยมื – คืน 

    * นักศึกษา 

        1.  เมื่อตองการยืมหนังสือควรนําบัตรหองสมุดมา

ติดตอทุกครั้งพรอมทั้งสํารวจความเรียบรอยของหนังสือ 

        2.  กรุณาใชบัตรหองสมุดของตนเองยมืเทานั้น   

        3.  นักศกึษาไมมีสิทธยิืมทรัพยากรประเภท หนังสือ

อางอิง  

        4.  หากทาํหนังสือหาย, ชํารุด  ตองชดใช 5 เทาของ

ราคาหนังสือ 

        5.  สามารถยืมได 5 เลม ตอ 7 วัน  หากเกินกําหนด   

ทานจะถูกปรับเลมละ 5 บาทตอ 1 วัน 

         6.  ทานสามารถยืมถายเอกสารได 5 เลมตอ 1 คน 

ภายในเวลา 3 ชั่วโมง หากเกินกําหนด ทานจะถูกปรับเลมละ 

10 บาทตอ 1 เลมและการยืมทุกครั้งควรนําบัตรหองสมุดและ

บัตรนักศึกษามาดวย  

 

 

 

     * อาจารย 

        1.  สามารถยืมได 10 เลม ตอ 1 เดือน  หากเกนิ 

กําหนดทานจะถกูปรับเลมละ 5 บาทตอ 1 วัน 

        2. หากทําหนังสือหาย, ชํารุด  ตองชดใช 5 เทาของ

ราคาหนังสือ 

        3.  ทานสามารถยืมถายเอกสารได 5 เลมตอ 1 คน 

ภายในเวลา 3 ชั่วโมง หากเกินกําหนด ทานจะถูกปรับเลมละ 

10 บาทตอ 1 เลม  และการยืมทุกครั้งควรนําบัตรสมาชิก

หรือบัตรประชาชนมาดวย 

        หมายเหตุ  สําหรับผูที่คางสงหนังสือ,  มีคาปรับ  

หองสมุดจะของดบริการยมืชั่วคราว  

     * สําหรับบุคคลภายนอก 

        1.  ไมมีสิทธิยืมทรัพยากรทุกประเภทออกจาก

หองสมุด  นอกจากยืมถายเอกสารชั่วคราว 

ตารางแสดงสิทธิในการยืม 

ประเภทสมาชิก ชนิดทรัพยากร รายการ ระยะเวลา 

หนังสือทั่วไป 1 เดือน 

วารสารลวงเวลา 7  วัน อาจารย 10  

7  โสตทัศนวัสดุ วัน 

หนังสือทั่วไป 14  วัน 

วารสารลวงเวลา 7  วัน 
บุคลากรของ 

5  

7  
มหาวิทยาลยั 

โสตทัศนวัสดุ วัน 

หนังสือทั่วไป 7  วัน 

3  วารสารลวงเวลา วัน 
 

5  

3  
นักศึกษา 

โสตทัศนวัสดุ วัน 



หองสมดุ วทิยาลยัเพาะชาง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสนิทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการเขาใชบริการหองสมดุ 

         1. แสดงบัตรสมาชิก บัตรอนุญาต  ใบอนุญาตใหใชบริการ
หองสมุดและตองใหเจาหนาที่หรือบรรณารักษตรวจหนังสือและ

กระเปาทุกครั้งที่เขาใชบริการ 
     2.  เก็บกระเปา  แฟมเอกสาร  ถุงหรือหีบหอไวในที่ ๆจัดให 
     3.  การใชวัสดุสารสนเทศและอุปกรณของหองสมุดใหใช ณ  

สถานที่ที่จัดไวใหเทานั้น   
     4.  ตองชําระคาบริการตามที่หองสมุดเพาะชางกําหนด 
     5.  ตองเคารพตอสถานที่  รักษามารยาท  ความสงบเรียบรอย  
ไมสงเสียงดัง  หรือกระทําการใดๆ  อันเปนที่รําคาญแกผูใชบริการ 
     6.  ตองแตงกายสุภาพ  เรียบรอย  หามใสกางเกงขาสั้น  
กางเกงขากวย  เสื้อกลาม  เสื้อเกาะอก   เสื้อสายเดี่ยว หรือ
กางเกง  เสื้อผาเปนแบบบางจนสามารถมองเห็นสวนของรางกาย 
รองเทาแตะ  
     7.  ใหเจาหนาที่ของหองสมุดตรวจสอบวัสดุสารนิเทศและ
กระเปากอนออกจากหองสมุดทุกครั้ง  
     8.  หามจองที่นั่งใหกับผูอื่นนั่งเปนอันขาด 
     9.   หามนําเอาอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเขาหองสมุด 
    10.  หามสูบบุหรี่  ยาเสพติด  เลนการพนันภายในหองสมุด 
    11. ใหใชเครื่องมือสื่อสารเฉพาะในบริเวณที่กําหนด 
    12. หามขีดเขียน  ฉีก  ตัด  พับ  หรือทําการอื่นใดใหเกิด
ความเสียหายดวยประการใดๆ  แกวัสดุสารสนเทศ 
    13. หามนําเอาวัสดุสารสนเทศออกนอกหองสมุดโดยไมได 
รับอนุญาต   

 

 

 

 

 

 

คําเตือน 

    ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีของพระวิษณุกรรม  อาจารย 

ผูลวงลับไปแลวและผูดูแลคุมครอง  มหาวิทยาลยัเพาะชาง  

ไดลงโทษ  ผูที่ขโมย,  ฉีก,  ตัดหนังสือหรือเอกสารของ

หองสมุดเพาะชางโดย 

    1.   ขอใหมีอันลมเหลวแกการศึกษาและหนาทีก่ารงานและ

ตกต่ําอยางที่สุด 

    2.   ขอใหเปนผูที่ตกงานตลอดกาล   ทุกสิ่งทีท่ําขอใหได

พบแตอุปสรรคและปญหาทุกดาน 

    3.   ขอใหทํากิจใดๆ  เกี่ยวกบังานศิลปะและทุกๆอยางไม

เจริญรุงเรือง 

    4.   ขอใหเปนบุคคลที่มีสมองและรางกายไมสมประกอบ

แตโดยเร็ว  อีกทัง้ไรความเมตตาจากสังคมและเปนที่ประณาม

หยามเหยยีด 

เกิดชาติหนาเปนบคุคลที่พกิารหูหนวก,   ตาบอด,         5.   

แขนขาไมสมประกอบ และขอใหอยาไดมีความสุขในการ

ดํารงชีวิต ตลอดชาติ 

 ( หมายเหต ุ: คาํสาปแชงดังกลาว  ไดผานการปลกุเสกลง

อาคม ณ  วันกอตั้งวิทยาลยั ) 

 

 


