
  
 

 

ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

เรื่อง ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ส าหรับผู้เข้าใช้บริการสื่อโสตทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
______________________________________ 

 

  เพ่ือให้การบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ของศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง บริการศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงได้ออกประกาศเพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการสื่อโสตทัศน์ไว้ ดังนี้  

๑. บริการห้องสื่อโสตทัศน์ (โฮมเธียเตอร์) จ านวน ๑ ห้อง 
 ๑.๑ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มๆ ละ ๑๕ คนข้ึนไป 
 ๑.๒ ให้ตัวแทนสมาชิกศูนย์วิทยบริการของกลุ่ม ๑ คน กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องสื่อโสต

ทัศน์ (โฮมเธียเตอร์) พร้อมยื่นบัตรสมาชิกหรือบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ และรับบัตรคืนหลังเลิ กใช้
บริการทุกครั้ง 

 ๑.๓ หากสมาชิกศูนย์วิทยบริการมีจ านวนน้อยกว่า ๑๕ คน สามารถเข้าใช้บริการได้ในกรณีที่มี
การจัดฉายโปรแกรมห้องโฮมเธียเตอร์เท่านั้น 

 ๑.๔ สมาชิกศูนย์วิทยบริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องสื่อโสตทัศน์ (โฮมเธียเตอร์) เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน ให้ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 

 ๑.๕ หากสมาชิกศูนย์วิทยบริการพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งหรือเครื่องใช้ ได้แก่ ไมโครโฟน
ล าโพงระบบเครื่องเสียง ระบบภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ ทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร์ โต๊ะ 
เก้าอ้ี ฯลฯ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับทราบ หากฝ่าฝืนปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขด้วยตนเองแล้วส่งผลท าให้เกิด
ช ารุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามราคาสินค้านั้น 

 ๑.๖ สมาชิกศูนย์วิทยบริการที่มาใช้บริการต้องถอดรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้าก่อนเข้าใช้บริการ
ทุกครั้ง 

 ๑.๗ หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑.๑ – ๑.๖ และเจ้าหน้าที่ได้ท าการตักเตือนเกิน ๓ ครั้ง 
จะลงโทษด้วยการงดใหบ้ริการสื่อโสตทัศน์เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา 

 

๒. บริการมัลติมีเดียรายบุคคล จ านวน ๔ เครื่อง 
 ๒.๑ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ คนละ ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน 
 ๒.๒ สมาชิกศูนย์วิทยบริการต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องมัลติมีเดียรายบุคคล พร้อมยื่น

บัตรสมาชิกหรือบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใช้บริการทุกครั้ง 
 ๒.๓ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศน์ได้ครั้งละ ๑ รายการเท่านั้น 

และ สามารถสับเปลี่ยนรายการได้ไม่เกิน ๓ รายการ/ครั้ง      
 

/๒.๔  สมาชิกศูนย์วิทยบริการ... 
 



- ๒ - 
 

 ๒.๔ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเข้าใช้บริการได้เกินคนละ ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไม่มี
สมาชิกท่านใดจองขอใช้บริการต่อ 

 ๒.๕ หากสมาชิกศูนย์วิทยบริการพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งหรือเครื่องใช้ ได้แก่ ทีวี เครื่อง
เล่นดีวีดี/บลูเรย์ รีโมทคอนโทรล หูฟัง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับทราบ หากฝ่าฝืนปรับเปลี่ยน
แก้ไขด้วยตนเองท าให้เกิดช ารุดเสียหายต้องชดใช้ตามราคาสินค้านั้น 

 ๒.๖ สมาชิกศูนย์วิทยบริการที่มาใช้บริการต้องถอดรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้าก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง 
 ๒.๗ หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒.๑ – ๒.๖ และเจ้าหน้าที่ได้ท าการตักเตือนเกิน ๓ ครั้ง 

จะลงโทษด้วยการงดใช้บริการสื่อโสตทัศน์เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา 
 

๓. บริการห้องมัลติมีเดียกลุ่มย่อย จ านวน ๔ ห้อง 
 ๓.๑ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเข้าใช้บริการเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คนขึ้นไป 
 ๓.๒ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเข้าใช้บริการได้กลุ่มละ ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน 
 ๓.๓ ให้ตัวแทนสมาชิกศูนย์วิทยบริการของกลุ่ม ๑ คน กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้อง

มัลติมีเดียกลุ่มย่อย พร้อมยื่นบัตรสมาชิกหรือบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใช้
บริการทุกครั้ง 

 ๓.๔ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเลือกรับชมรายการสื่อโสตทัศน์ได้ครั้งละ ๑ รายการเท่านั้น 
และสามารถสับเปลี่ยนไดไ้ม่เกิน ๓ รายการ/ครั้ง      

 ๓.๕ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถใช้บริการได้เกิน ๒ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไม่มีสมาชิกกลุ่มใด
จองขอใช้บริการต่อ 

 ๓.๖ หากสมาชิกศูนย์วิทยบริการพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งหรือเครื่องใช้ ได้แก่ ทีวี เครื่อง
เล่นดีวีดี/บลูเรย์ รีโมคอนโทรล โต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา ฯลฯ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับทราบ หากฝ่าฝืนปรับเปลี่ยน
แก้ไขด้วยตนเองท าให้เกิดช ารุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามราคาสินค้านั้น 

 ๓.๗ สมาชิกศูนย์วิทยบริการที่มาใช้บริการต้องถอดรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้าก่อนเข้าใช้บริการ
ทุกครั้ง 

 ๓.๘ หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ – ๓.๘ และเจ้าหน้าที่ได้ท าการตักเตือนเกิน ๓ ครั้ง 
จะลงโทษด้วยการงดใช้บริการสื่อโสตทัศน์เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา 

 

๔. บริการห้องคีตศิลป์  จ านวน ๓ ห้อง 
 ๔.๑ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเข้าใช้บริการเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คนข้ึนไป 
 ๔.๒ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถเข้าใช้บริการได้กลุ่มละ ๑ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน 
 ๔.๓ ให้ตัวแทนสมาชิกศูนย์วิทยบริการของกลุ่ม ๑ คน กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องห้องคีต

ศิลป์  พร้อมยื่นบัตรสมาชิกหรือบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ และรับบัตรคืนหลังเลิกใช้บริการทุกครั้ง     
 ๔.๔ สมาชิกศูนย์วิทยบริการสามารถใช้บริการได้เกิน ๑ ชั่วโมง/ครั้ง/วัน หากไม่มีสมาชิกกลุ่มใด

จองขอใช้บริการต่อ 
 ๔.๕ หากสมาชิกศูนย์วิทยบริการพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งหรือเครื่องใช้ ได้แก่ ไมโครโฟน

ระบบเครื่องเสียง ล าโพง  ทีวี รีโมทคอนโทรล คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา ฯลฯ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
รับทราบ หากฝ่าฝืนปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยตนเองท าให้เกิดช ารุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามราคาสินค้านั้น 

/๔.๖  สมาชิกศูนย์วิทยบริการ...  



- ๓ - 
 

 ๔.๖ สมาชิกศูนย์วิทยบริการที่มาใช้บริการต้องถอดรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้าก่อนเข้าใช้บริการ
ทุกครั้ง 

    ๔.๗ หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ – ๔.๖ และเจ้าหน้าที่ได้ท าการตักเตือนเกิน ๓ ครั้ง 
จะลงโทษด้วยการงดใช้บริการสื่อโสตทัศน์เป็นเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา 

๕. การเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ  
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อที ่
๑ - ๔  ให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจประกาศ
เปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีเห็นสมควรและตามความจ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้บริการ
สื่อโสตทัศน์ โดยประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                ประกาศ  ณ วันที่  ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 

(นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


