ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การใชหองสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการใชหองสมุดใหมีความ
เหมาะสมและเปนประโยชนแกผูใชบริการมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอํานาจในการออกระเบียบของมหาวิทยาลัยใหสํานักหอสมุด
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการใชหองสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุด
หองสมุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมายถึง

วิทยานิพนธ

หมายถึง

อาจารย

หมายถึง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แหลงรวบรวม จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
วัสดุตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ ที่สํานักหอสมุด
จัดหาเพื่อใหบริการ
ปริญญานิพนธ สารนิพนธ ภาคนิพนธ ปญหา
พิเศษ การคนควาอิสระ
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารยประจําและอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

-๒บุคลากร

หมายถึง

นิสิต
ลูกจาง
สมาชิกประเภทสามัญ
สมาชิกประเภทสมทบ
ขาราชการบํานาญ
เจาหนาที่
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยทักษิณ
นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ลูกจางของมหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย บุคลากร นิสิต และลูกจางมหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคคลทั่วไปที่สมัครเปนสมาชิก
ขาราชการบํานาญของมหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอ ๕ การใดที่ มิ ไ ด กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บนี้ หรื อ มิ ไ ด มี ป ระกาศอื่ น ใดกํ า หนดไว ใ ห นํ า เสนอ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดหรือคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดพิจารณาเปนกรณีไป
ขอ ๖ ใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง
หรือขอปฏิบัติอื่นใด ซึ่งไมขัดตอระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
เวลาเปดใหบริการ
ขอ ๗ กําหนดเวลาใหบริการของสํานักหอสมุด
เปดภาคการศึกษา
จันทร – ศุกร
เสาร
อาทิตย
ภาคเรียนฤดูรอน
จันทร – ศุกร
เสาร
อาทิตย

เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

-๓ปดภาคเรียน
จันทร – ศุกร

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ขอ ๘ กรณีมีเหตุจําเปน ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงวันเวลา
ใหบริการไดโดยประกาศลวงหนาไมนอยกวา ๑ วัน
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจปดบริการ หรือ
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาใหบริการโดยไมจําเปนตองประกาศลวงหนา
หมวดที่ ๒
ผูมีสิทธิ์ใชบริการสํานักหอสมุด
ขอ ๙ ผูมีสิทธิ์ใชบริการสํา นักหอสมุด ไดแก ผูมีสิทธิ์ใชประเภทสามั ญ ผูมี สิท ธิ์ใช ประเภท
สมทบและผูไดรับอนุญาต
๙.๑ ผูมีสิทธิ์ใชประเภทสามัญ
๙.๑.๑ อาจารย
๙.๑.๒ บุคลากร
๙.๑.๓ ลูกจาง
๙.๑.๔ นิสิต
๙.๒ ผูมีสิทธิใ์ ชประเภทสมทบ
๙.๒.๑ ขาราชการบํานาญ
๙.๒.๒ บุคคลทั่วไปที่สมัครสมาชิก
๙.๒.๓ บุคคลทั่วไปที่สํานักหอสมุดเห็นควร ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ นักบวช
เปนตน
๙.๓ ผูไดรับอนุญาต
๙.๓.๑ ผูที่ไดรับอนุญาตรายวัน
๙.๓.๒ ผูที่ไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษจากผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

-๔หมวดที่ ๓
การสมัครเปนสมาชิกสํานักหอสมุด
ขอ ๑๐ การสมัครสมาชิกสํานักหอสมุด
๑๐.๑ ผูประสงคสมัครเปนสมาชิกสํานักหอสมุดตามขอ ๙.๑.๑-๙.๑.๔ ตองยื่นหลักฐาน
ดังตอไปนี้
๑๐.๑.๑ บั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หลั ก ฐานการเป น อาจารย / บุ ค ลากร/นิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัย/หลักฐานสัญญาจาง
๑๐.๑.๒ รูปถายหนาตรงขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๑๐.๒ ผูประสงคสมัครเปนสมาชิกสํานักหอสมุดตามขอ ๙.๒.๑-๙.๒.๓ ใหยื่นคําขอรับ
อนุญาตตอสํานักหอสมุด พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
๑๐.๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให
หรือบัตรประจําตัวนักเรียน
๑๐.๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
๑๐.๒.๓ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดําขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๑๐.๒.๔ ชําระคาธรรมเนียมตามที่สํานักหอสมุดกําหนด ยกเวนสมาชิกตามขอ
๙.๒.๑ และ ๙.๒.๓
๑๐.๓ อายุของบัตรสมาชิก
๑๐.๓.๑ บัตรสมาชิกตามขอ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ มีอายุ ๑ ภาคการศึกษา
๑๐.๓.๒ บัตรสมาชิกตามขอ ๙.๑.๒ – ๙.๑.๓ และ ๙.๒ มีอายุ ๑ ป
๑๐.๔ การตออายุบัตรสมาชิกสํานักหอสมุด
๑๐.๔.๑ สมาชิกตามขอ ๙.๑.๑ – ๙.๑.๔ ๙.๒.๑ และ ๙.๒.๓ ยื่นบัตรสมาชิก
และหลักฐานการเปนอาจารย/บุคลากร/นิสิตของมหาวิทยาลัย/ขาราชการบํานาญ/หลักฐานสัญญาจาง
๑๐.๔.๒ สมาชิ ก ตามขอ ๙.๒.๒ ยื่ น บั ต รสมาชิ ก พร อ มชํ า ระค า บํ า รุ ง ตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วาดวย อัตราคาปรับและคาธรรมเนียมการใช
บริการของสํานักหอสมุด
๑๐.๕ กรณีบัตรสมาชิกตามขอ ๙.๒.๒ ชํารุด สูญหาย และประสงคทําบัตรสมาชิกใหม
ตองชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วาดวย อัตราคาปรับ
และคาธรรมเนียมการใชบริการของสํานักหอสมุด
๑๐.๖ บัตรสมาชิกสํานักหอสมุดเปนเอกสิทธิ์ของสํานักหอสมุดที่จะเรียกคืนเมื่อไรก็ได

-๕๑๐.๗ บัตรสมาชิกสํานักหอสมุดใชไดเฉพาะผูที่เปนเจาของบัตร และเจาของบัตรตอง
รับผิดชอบในทุกกรณี
หมวดที่ ๔
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ขอ ๑๑ ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด แบงเปน 2 ประเภท
๑๑.๑ ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยมื ออกนอกสํานักหอสมุดได
๑๑.๒ ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหใชเฉพาะภายในสํานักหอสมุด ซึ่งสํานักหอสมุดอาจ
กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการใชใหเหมาะสมกับทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภทได
ขอ ๑๒ สํานักหอสมุดอนุญาตใหสมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศไดตามประเภทของสมาชิก ดังนี้
๑๒.๑ นิสิตปริญญาตรี
๑๒.๑.๑ หนังสือ ยืมไดไมเกินจํานวน ๗ เลมๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๑.๒ แผน วีดิทัศน แถบวีดิทัศน แถบบั นทึกเสียง ยืม ไดไม เกิน จํานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๑.๓ วิทยานิพนธ ยืมไดไมเกินจํานวน ๑ เลมๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๑.๔ วารสารฉบับลวงเวลา ยืมไดไมเกินจํานวน ๑ ฉบับๆ ละ ๓ วัน
๑๒.๒ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒.๒.๑ หนังสือ ยืมไดไมเกินจํานวน ๑๐ เลมๆ ละ ๑๔ วัน
๑๒.๒.๒ แผนวีดิทัศน แถบวีดิทัศน แถบบันทึกเสียง ยืมไดไมเกินจํานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๒.๓ วิทยานิพนธ ยืมไดไมเกินจํานวน ๓ เลมๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๒.๔ วารสารฉบับลวงเวลา ยืมไดไมเกินจํานวน ๑ ฉบับๆ ละ ๓ วัน
๑๒.๓ อาจารย
๑๒.๓.๑ หนังสือ ยืมไดไมเกินจํานวน ๒๐ เลมๆ ละ ๒ เดือน
๑๒.๓.๒ แผนวีดิทัศน แถบวีดิทัศน แถบบันทึกเสียง ยืมไดไมเกินจํานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๓.๓ วิทยานิพนธ ยืมไดไมเกินจํานวน ๓ เลมๆ ละ ๗ วัน

-๖๑๒.๓.๔ วารสารฉบับลวงเวลา ยืมไดไมเกินจํานวน ๓ ฉบับๆ ละ ๓ วัน
๑๒.๓.๕ หนังสืออางอิง ยืมไดไมเกินจํานวน ๓ เลมๆ ละ ๓ วัน
๑๒.๔ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
๑๒.๔.๑ หนังสือ ยืมไดไมเกินจํานวน ๗ เลมๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๔.๒ แผนวีดิทัศน แถบวีดิทัศน แถบบันทึกเสียง ยืมไดไมเกินจํานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๔.๓ วิทยานิพนธ ยืมไดไมเกินจํานวน ๓ เลมๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๔.๔ วารสารฉบับลวงเวลายืมไดไมเกินจํานวน ๓ ฉบับๆ ละ ๓ วัน
๑๒.๕ ลูกจางมหาวิทยาลัย
๑๒.๕.๑ หนังสือ ยืมไดไมเกินจํานวน ๗ เลมๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๕.๒ แผนวีดิทัศน แถบวีดิทัศน แถบบันทึกเสียง ยืมไดไมเกินจํานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๕.๓ วิทยานิพนธ ยืมไดไมเกินจํานวน ๑ เลมๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๖ สมาชิกสมทบ
๑๒.๖.๑ หนังสือ ยืมไดไมเกินจํานวน ๓ เลมๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๖.๒ แผนวีดิทัศน แถบวีดิทัศน แถบบันทึกเสียง ยืมไดไมเกินจํานวน ๕
รายการๆ ละ ๗ วัน
๑๒.๖.๓ วิทยานิพนธ ยืมไดไมเกินจํานวน ๑ เลมๆ ละ ๗ วัน
ขอ ๑๓ หนังสือสํารอง นิสิตยืมไดครั้งละ ๑ เลมๆ ละ ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
ขอ ๑๔ การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ ใหทําไดไมเกิน ๑ ครั้ง โดยผูยืมสามารถทํารายการยืมตอ
ออนไลนผานเว็บไซตของสํานักหอสมุดหรือติดตอเจาหนาที่ ทั้งนี้ผูยืมจะตองเปนบุคคลเดียวกับผูที่ยืมใน
ครั้งที่ผานมา โดยไมมีพันธะใดๆ กับสํานักหอสมุด และไมมีผูอื่นจองทรัพยากรสารสนเทศ นั้น
ขอ ๑๕ การจองทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทํารายการจองผานเว็บไซตของสํานักหอสมุดหรือ
ติดตอเจาหนาที่ และผูจองตองมารับทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง โดยสํานักหอสมุดจะเก็บทรัพยากร
สารสนเทศที่จองไว นาน ๒ วันนับจากวันที่แจง หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์

-๗ขอ ๑๖ สํานักหอสมุดสงวนสิทธิ์ในการเรียกทรัพยากรสารสนเทศคืนกอนกําหนดสง ตามความ
จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมีอํานาจกําหนดปริมาณ ระยะเวลา และเงื่อนไขใน
การยืมทรัพยากรสารสนเทศแตกตางจากที่กําหนดขางตน ตามความจําเปนและเหมาะสม
หมวดที่ ๕
การสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ขอ ๑๗ ผูยืมตองสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ ภายในเวลาที่กําหนด
๑๗.๑ หากส ง คื น เกิ น กํ า หนดผูยื ม ตอ งรั บผิ ด ชอบค า ปรับ ตามที่กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วาดวย อัตราคาปรับและคาธรรมเนียมการใชบริการของสํานักหอสมุด
๑๗.๒ นิสิตที่มีพันธะใดๆ กับสํานักหอสมุด สํานักหอสมุดจะตัดสิทธิ์การยืมทรัพยากร
สารสนเทศ และเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป หากเปนสมาชิกประเภทสมทบ
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการหักเงินประกัน
๑๗.๓ การชําระคาปรับและคาธรรมเนียมการใชบริการของสํานักหอสมุดใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วาดวย อัตราคาปรับและคาธรรมเนียมการใชบริการของ
สํานักหอสมุด
ขอ ๑๘ กรณีที่ผูยืมทําใหทรัพยากรสารสนเทศชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย ผูยืมตองรับผิดชอบดังนี้
๑๘.๑ ทรัพยากรสารสนเทศชํารุดเสียหาย ตองชดใชคาเสียหายใหแกสํานักหอสมุด
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วาดวย อัตราคาปรับและคาธรรมเนียมการ
ใชบริการของสํานักหอสมุด
๑๘.๒ ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ตองชดใชโดยการซื้อรายการที่เหมือนกัน หรือ
รายการที่เหมือนกันแตใหมกวา พรอมชําระคาดําเนินการ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันครบกําหนดสง หาก
พนกําหนดตองชําระคาปรับตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วาดวย อัตรา
คาปรับและคาธรรมเนียมการใชบริการของสํานักหอสมุด
๑๘.๓ ทรัพยากรสารสนเทศชํารุดเสียหายหรือสูญหายที่ไมสามารถซื้อมาทดแทนได ตอง
ชดใชคาเสียหายพรอมคาดําเนินการ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วาดวย
อัตราคาปรับและคาธรรมเนียมการใชบริการของสํานักหอสมุด

-๘ขอ ๑๙ ทรัพยากรสารสนเทศที่ไดเคยแจงหายไว แมวาผูยืมไดชดใชคาเสียหายแลวก็ตาม หากพบ
ภายหลังใหถือวาเปนสมบัติของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจะเรียกรองทรัพยากรสารสนเทศ
และเงินที่ชดใชคืนไมได
ขอ ๒๐ เงินที่ตองชําระตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วาดวย
อัตราคาปรับและคาธรรมเนียมการใชบริการของสํานักหอสมุด ใหนําสงมหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดที่ ๖
คาธรรมเนียมการใชบริการ
ขอ ๒๑ คาธรรมเนียมการใชบริการใหเปนไปตาม ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน วา
ดวยอัตราคาปรับและคาธรรมเนียมการใชบริการของสํานักหอสมุด
หมวดที่ ๗
ขอปฏิบัติผูใชบริการสํานักหอสมุด
ขอ ๒๒ ผูใชบริการสํานักหอสมุด ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
๒๒.๑ แตงกายสุภาพ
๒๒.๒ แสดงบัตรประจําตัว บัตรสมาชิก หรือบัตรอนุญาตทุกครั้งที่สํานักหอสมุดขอตรวจ
๒๒.๓ ไมสูบบุหรี่ในสํานักหอสมุด
๒๒.๔ ไมนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาในสํานักหอสมุด
๒๒.๕ ไมนําแฟมเอกสาร กระเปา ถุงยามหรือหีบหอ เขาสํานักหอสมุด ยกเวนเงินและ
ของมีคาอื่นๆ การรับของตองนําบัตรฝากของมาขอรับคืนทุกครั้ง กรณีบัตรสูญหายผูใชบริการตองนําบัตร
ประจําตัวมาแสดงเพื่อขอรับสิ่งของ
๒๒.๖ ไมนําสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ วัตถุไวไฟเขามาในสํานักหอสมุด และสํานักหอสมุดไม
รับฝากสิ่งของดังกลาว
๒๒.๗ เคารพตอสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบรอย และไมกระทําการใดๆ อัน
เปนที่รบกวนแกผูอื่น

-๙๒๒.๘ นําทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ที่ใชแลวไปวางไวในที่ที่จัดให
๒๒.๙ ยินยอมใหเจาหนาที่ตรวจกระเปาและวัสดุทุกอยางกอนนําเขา และออกจาก
สํานักหอสมุด
๒๒.๑๐ การใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด จะตองปฏิบัติตามที่สํานักหอสมุดกําหนด
๒๒.๑๑ การติดปายประกาศภายในและภายนอกอาคารสํานักหอสมุดตองไดรับอนุญาต
จากผูอํานวยการสํานักหอสมุดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๒๒.๑๒ ผู ใดทํา ใหเ สีย หาย ทํา ลาย ทํา ให ไร ค า หรือ ไรป ระโยชนห รื อ ขโมยทรัพ ยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุดหรือไมปฏิบัติตามประกาศสํานักหอสมุด ฯ ใหผูอํานวยการ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย มีอํานาจพิจารณาดําเนินการดังนี้
๒๒.๑๒.๑ วากลาวตักเตือน
๒๒.๑๒.๒ เชิญใหออกนอกบริเวณสํานักหอสมุด
๒๒.๑๒.๓ ตัดสิทธิ์การเขาใชบริการของสํานักหอสมุด ๑ ภาคการศึกษา
๒๒.๑๒.๔ เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
หมวดที่ ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ การปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่งที่อยูในระหวางดําเนินการ และยังไมเสร็จในวันที่ระเบียบนี้
ประกาศใช ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอาํ นวยการสํานักหอสมุด

