
 

บริการสารสนเทศ 

 

ทางสถาบันได้จัดให้มีการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ใ นการศึกษาค้นคว้าและ
ติดต่อสื่อสารซึ่ง บริหารจัดการโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลังจากนักศึกษาได้ท าการลงทะเบียนเข้าศึกษาเรียบร้อย
แล้วนักศึกษาจะได้รับ Username และ Password ส าหรับการใช้บริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ผ่านเว็บไซต์ GMAIL.COM  
2. บริการใช้งานเครือข่ายภายในสถาบันและในส่วนของระบบเครือข่ายไร้สายนักศึกษาจะสามารถเข้าใช้งานผ่าน SSID 

ภายในสถาบัน  
3. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

Website cdti.ac.th และ Email :it.support@cdti.ac.th 
 
 

การใช้บริการห้องสมุด 
 
เวลาเปิดบริการ  

 เปิดภาคเรียน  
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-18.30 น.   
วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

 ปิดภาคเรียน  
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

 ปิดบริการ  
    วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้   
1. แสดงบัตรประจ าตัวหรือบัตรสมาชิก หรือบัตรอนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประกาศของห้องสมุด 
3. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจหนังสือ เอกสารหรือสิ่งของ เมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด 
4. ฝากกระเป๋า สิ่งของหรือสัมภาระไว้ในที่ๆ จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า) หรือสามารถน ากระเป๋า เข้าไปในห้องสมุดได้แต่

ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์ตรวจกระเป๋าก่อนออกนอกห้องสมุด 
5. การใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ของห้องสมุดให้ใช้ภายในสถานที่ ที่จัดไว้ให้เท่านั้น 
6. ส่งคืนทรัพยากรตามวันเวลาที่ก าหนด 

7. ช าระค่าปรับและค่าบริการอื่นๆ ตามท่ีห้องสมุดก าหนด 



8. เคารพสถานที่ ส ารวมกิริยา มารยาทในการใช้บริการ อาทิเช่น ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นที่ร าคาญแก่
ผู้ อ่ืน เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วกรุณาวางไว้ที่จุดพักหนังสือ เก็บเก้าอ้ีให้เรียบร้อยเมื่อลุกจากที่นั่ง    ไม่น าอาหาร 
เครื่องดื่ม หรือของขบเค้ียวเข้าห้องสมุด และไม่สูบบุหรี่ เล่นเกมส์ และการพนัน ในห้องสมุด 

9. เครื่องมือสื่อสารเปิดสั่นได้แต่ไม่ควรใช้ในห้องสมุด เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
10. รักษาทรัพยากรของห้องสมุดให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไม่ขีดเขียน ตัด ฉีก พับท าลายหนังสือเอกสารหรือทรัพยากรทุก

ชนิดของห้องสมุด หรือไม่น าทรัพยากรออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมหรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือกระท าการอ่ืนใด

ให้ทรัพยากรเสียหาย ตามประกาศนี้ โดยการกระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา หรือด าเนินการตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของสถาบันฯ          

11. ไม่วางหนังสือเอกสารหรือสิ่งของทิ้งไว้บนที่นั่งอ่านโดยที่ตนเองไม่อยู่ในห้องสมุด หรือวางไว้ในลักษณะเป็นการจองที่นั่ง 

(ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเก็บหนังสือเอกสารหรือสิ่งของเหล่านั้นออกเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดคนอ่ืนๆ) 

12. นักศึกษาที่มีทรัพยากรค้างส่ง จะถูกระงับผลการเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ และไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภา8
การศึกษาถัดไป จนกว่าจะน าทรัพยากรมาคืน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์เพ่ือด าเนินการต่อไป
แล้วแต่กรณี 

13. การน าทรัพย์สินมีค่าเข้าห้องสมุด จะไม่รับผิดชอบหากทรัพย์สินดังกล่าว สูญหาย หรือเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ14. ผู้ใช้

ห้องสมุดต้องปฏิบัติตาม ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งของห้องสมุด โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หัวหน้า

งานวิทยาทรัพยากร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอ านาจพิจารณาด าเนินการ ตามควรแก่กรณี ดังนี้ 

 14.1 ตักเตือน 
 14.2 เชิญให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด 
 14.3 ประกาศให้ทราบพฤติกรรมแห่งการกระท าผิด 
 14.4 ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือในกรณีเป็นสมาชิกห้องสมุดให้เพิกถอนการเป็นสมาชิก 

14.5 ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญา หรือให้มีการรับผิดตามกฎหมายต่อไป 

 
การให้บริการทรัพยากรในห้องสมุด 

 ต ารา 
 หนังสือทั่วไป 
 หนังสืออ้างอิง 
 นวนิยาย/เรื่องสั้น 
 สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
 วารสารและนิตยสาร 
 หนังสือพิมพ์ 
 สื่อมัลติมีเดีย (ภาพยนตร์ สารคดี และสื่อประกอบการเรียนการสอน) 



 
การบริการของห้องสมุด 

 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 บริการหนังสือส ารอง 
 บริการจองหนงัสือ 
 บริการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 
 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือผ่านเครื่องยืมคืน อัตโนมัติ 
 บริการเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ 
 บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้วย Web OPAC  
 บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล e-Library  
 บริการน าชมและแนะน าการใช้ห้องสมุด 
 บริการค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  
 บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือห้องประชุมแบบกลุ่ม (Study Room)  
 บริการมุมอ่านหนังสือ บริเวณชั้น 1 
 บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ท่ีท าความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 

 
ประเภทของสมาชิกห้องสมุด 

1. สมาชิกประเภทบุคคลภายใน ได้แก่  นักศึกษา อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ และพนักงานของสถาบัน มีสิทธิเข้าใช้

บริการของห้องสมุดและมีสิทธิยืมทรัพยากร 

2. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ได้แก่ นักเรียน อาจารย์  และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา บุคลากรในสังกัดส านัก

พระราชวัง นักศึกษาและบุคลากรของ สถาบันที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีสิทธิเข้าใช้

บริการของห้องสมุดและมีสิทธิยืมทรัพยากร 

สมาชิกห้องสมุด 

1.  สมาชิกประเภทบุคคลภายใน 

1.1 แสดงบัตรสถานภาพของนักศึกษา อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ และพนักงานของสถาบันหรือหนังสือรับรองจากส่วน

งานในสถาบัน 

2.  สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก 

2.1  แสดงบัตรสถานภาพของนักเรียน อาจารย์ และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดาหรือหนังสือรับรองจากส่วนงานใน

โรงเรียน 

2.2  แสดงบัตรสถานภาพของบุคลากรในสังกัดส านักพระราชวัง หรือหนังสือรับรองจากส่วนงานในส านักพระราชวัง 



2.3  กรณีที่สมาชิกเป็นนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต้องแสดงหลักฐานการเป็น

นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันนั้น ๆ 

 

ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด 

1.  นักศึกษาปัจจุบันของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

2.  อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ และพนักงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  

3.  บุคคลภายนอก (ตามข้อ 2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก)  

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด ดังนี้ 

1. สมาชิกประเภทบุคคลภายใน ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ  

2. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก หากไม่เป็นสมาชิก ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นรายวัน วันละ 

20 บาท  

 

ยกเว้น นักเรียน อาจารย์ และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา บุคลากรในสังกัดส านักพระราชวัง นักศึกษาและบุคลากรของ

สถาบันที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

   

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศและอัตราค่าปรับ  

ทรัพยากร จ านวน ระยะเวลายืม อัตราค่าปรับ 
หนังสือทั่วไป ต ารา นวนิยาย เรื่องสั้น   

10 เล่ม 
   

15 วัน วันละ 5 บาท/เล่ม 
รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา 
เอกสาร 

7 วัน วันละ 5 บาท/เล่ม 

วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา   2 ฉบับ 3 วัน วันละ 5 บาท/ฉบับ 
สื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี   3 รายการ 3 วัน วันละ 5 บาท/รายการ 
หนังสือส ารอง (Reserved Book)   1 เล่ม 1 วัน วันละ 10 บาท/เล่ม 
หนังสืออ้างอิง (Reference) ไม่อนุญาตให้ยืม 

 

 ** นักศึกษาสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง ผ่านบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   หรือเครื่อง

ยืมคืนอัตโนมัต ิ

 
 

 

 



 

การชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการยืม ดังนี้   

1.  เมื่อทรัพยากรมีการช ารุดเสียหายผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมเป็นเงินตามจ านวนที่ห้องสมุดจ่ายไปเพ่ือการ

นั้น 

 

2.  กรณีท่ีทรัพยากรสูญหายหรือช ารุดจนไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งผู้ยืมไม่สามารถซื้อมาชดใช้ได้ต้องช าระค่าเสียหาย ดังนี้ 

2.1 กรณีหนังสือทั่วไป ต ารา ต้องช าระค่าเสียหายเป็นเงินจ านวนสองเท่าของราคาทรัพยากรทั้ง ชุดหรือราคากลางที่

ห้องสมุดก าหนด รวมทั้งค่าด าเนินการ 100 บาท และค่าปรับเกินก าหนดส่งตั้งแต่วันครบก าหนดส่งจนถึงวันช าระ

เงิน 

 

2.2 กรณีวารสาร หากไม่สามารถหาฉบับเดียวกันมาทดแทนได้ต้องช าระค่าเสียหายเป็นเงินจ านวนสองเท่าของราคา

วารสารต่อฉบับ รวมทั้งค่าด าเนินการ 100 บาท และค่าปรับเกินก าหนดส่งตั้งแต่วันครบก าหนดส่งจนถึงวันช าระเงิน 

 

2.3 กรณีวัสดุไม่ตีพิมพ์ ต้องช าระค่าวัสดุ ค่าด าเนินการและค่าปรับเช่นเดียวกันกับกรณีข้อ 2.1 

 

2.4 ในกรณีที่ทรัพยากรเป็นรายการวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ประกอบกันต้องช าระค่าเสียหายเป็นสองเท่าของราคา

ทรัพยากรทั้งชุด หรือราคากลางที่ห้องสมุดก าหนด โดยมิให้แยกช าระเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมทั้งค่าด าเนินการและ

ค่าปรับเช่นเดียวกับกรณี 2.1 

 

2.5 วิทยทรัพยากรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายใดๆ แม้ว่าภายหลังผู้ใช้บริการจะพบและน า

ทรัพยากรมาส่งคืนก็ตาม 

 

3. วิทยทรัพยากรอาจมีการก าหนดอัตราการชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการยืม ได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอ่ืนๆ ของห้องสมุด ดังนี้ 

 

 

ติดต่อ งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) 

งานวิทยทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

Web OPAC : lib.cdti.ac.th  

Web E-Library : elibrary.cdti.ac.th 

E-mail : Library@cdti.ac.th 

โทรศัพท์ :  0 2280 0551-2 ต่อ 3280, 3282-3 
 
 
 

การบริการ 
อัตราค่าบริการ 

บุคคลภายใน บุคคลภายนอก 
1 ค่าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
    1.1 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยทรัพยากรด าเนินการให้) 100 บาท/เรื่อง 200 บาท/เรื่อง 

    1.2 การใช้ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ ไม่เรียกเก็บ 100 บาท/ชั่วโมง 
2. ค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
    2.1 การยืมระหว่างห้องสมุด 
 
หมายเหตุ : กรณีสถาบันที่ท าข้อตกลงความร่วมมือการยืม
ระหว่างห้องสมุดกับสถาบันฯ  

ตามอัตราที่
ห้องสมุดปลายทาง

เรียกเก็บและ
ค่าธรรมเนียม 

รวมถึงการจัดส่ง 

อัตราเดียวกับบุคคล
ภายใน และเพ่ิมค่า
ด าเนินการ 50 บาท/
เรื่อง 

3. ค่าบริการสแกน พิมพ์ และส าเนาเอกสาร 
    3.1 ส าเนาเอกสาร 1 บาท/หน้า 2 บาท/หน้า 
    3.2 เครื่องพิมพ์ ขาวด า (ขนาด A4) 
    3.3 เครื่องพิมพ์ สี (ขนาด A4) 

1 บาท/หน้า 
7 บาท/หน้า 

3 บาท/หน้า 
10 บาท/หน้า 

    3.4 สแกนเอกสาร 1 บาท/หน้า 5 บาท/หน้า 
4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการท ารายงาน 
    4.1 คอมพิวเตอร์ ไม่เรียกเก็บ 20 บาทต่อครั้ง       

(ไม่เกิน 2 ชั่วโมง) 


