ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวย การใชหองสมุด
พ.ศ. 2544
---------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การใชหองสมุดให
เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย
การดําเนินงานของสํานักบรรณสารสนเทศ พ.ศ. 2529 อธิการบดีจงึ กําหนดระเบียบ วาดวย การใช
หองสมุดไวดงั ตอไปนี้
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การใชหองสมุด
พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ใหยกเลิก
2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การใหบริการหองสมุด พ.ศ. 2540
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การใชบริการหองสมุด
ศูนยวิทยพัฒนาบริการ พ.ศ. 2541
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
บรรดาความในระเบียบ ประกาศหรือคําสัง่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“หองสมุด” หมายความวา สวนบริการหองสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่สํานักบรรณสารสนเทศและศูนยวทิ ยพัฒนาทุกแหง
“วัสดุสารสนเทศ” หมายความวา สื่อสิ่งพิมพ สือ่ โสตทัศน และสือ่ อิเล็กทรอนิกส ทีใ่ ห
บริการในหองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“หนังสือสํารอง” หมายความวา วัสดุสารสนเทศในหองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ที่สาขาวิชาแจงใหหองสมุดจัดเปนหนังสือสํารองใหนกั ศึกษาอานภายในหองสมุด หรือให
ยืมออกไดในระยะเวลาที่กําหนด
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร
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“บุคลากรประจํา” หมายความวา อาจารยประจํา ขาราชการประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํางบประมาณแผนดิน และลูกจางประจํางบประมาณเงินรายได ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
“อาจารยพิเศษ” หมายความวา อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูซ ง่ึ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชแตงตัง้ ใหเปนอาจารยพเิ ศษ
“บุคคลเกษียณอายุราชการ” หมายความวา บุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชทีเ่ กษียณอายุราชการ
“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา ลูกจางชัว่ คราวรายป ลูกจางชัว่ คราวรายเดือน และ
ลูกจางชัว่ คราวรายวันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมวด 2
เวลาทําการของหองสมุด
ขอ 5 เวลาทําการของหองสมุด โดยปกติใหถอื ตามวันและเวลาทําการของทางราชการ และวันเสารที่
ไมเปนวันหยุดนักขัตฤกษ
ขอ 6 ในวันที่มีกิจกรรมสัมมนาเสริม สัมมนาเขม หรือกิจกรรมการเรียนการสอนอืน่ ทีต่ อ งใชบริการ
หองสมุด จะเปดใหบริการเพิม่ นอกเวลาทําการ รวมทัง้ เปดบริการในวันหยุดราชการตามความจําเปน
ขอ 7 หากมีเหตุจําเปน ผูอ ํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศหรือผูอ ํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนา
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลีย่ นแปลงเวลาทําการหรือกําหนดวันงดใหบริการไดตามทีเ่ ห็นสมควร
หมวด 3
สมาชิกภาพ
ขอ 8 สมาชิกหองสมุด แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
8.1 สมาชิกสามัญ ไดแก
(1) นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อายุการเปนสมาชิกตามสถานภาพ
การเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) บุคลากรประจํา อายุการเปนสมาชิกคราวละ 5 ป ยกเวนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจางประจํางบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย อายุการเปนสมาชิก คราวละ 1 ป
(3) อาจารยพิเศษ อายุการเปนสมาชิกคราวละ 1 ป
(4) บุคคลเกษียณอายุราชการ อายุการเปนสมาชิกคราวละ 1 ป
(5) ลูกจางชั่วคราวรายปและลูกจางชัว่ คราวรายเดือน อายุการเปนสมาชิก
คราวละ 1 ป
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8.2 สมาชิกสมทบ ไดแก
(1) ลูกจางชัว่ คราวรายวัน
(2) บุคคลภายนอกที่สมัครเปนสมาชิกสมทบ
ขอ 9 การสมัครเปนสมาชิกหองสมุด
9.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหใชบตั รประจําตัวนักศึกษา เปนบัตร
แสดงตนในการเขาใชบริการหองสมุดของมหาวิทยาลัย
9.2 บุคลากรประจําและบุคคลเกษียณอายุราชการ ยืน่ ความจํานงขอทําบัตรสมาชิก
พรอมหลักฐานตอไปนี้
(1) บัตรประจําตัว
(2) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิว้ จํานวน 2 รูป ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
9.3 อาจารยพิเศษ ลูกจางชัว่ คราวรายป และลูกจางชัว่ คราวรายเดือน ยืน่ ความจํานง
ขอทําบัตรสมาชิกพรอมหลักฐาน ตามขอ 9.2 และคํารับรองในใบสมัครสมาชิกจากผูบ งั คับบัญชา หรือ
หัวหนาหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของมหาวิทยาลัย ระดับประธานสาขาวิชา ผูอ านวยการหรื
ํ
อเทียบเทา
9.4 ลูกจางชั่วคราวรายวัน และบุคคลภายนอก ยืน่ ความจํานงขอทําบัตรสมาชิกพรอม
หลักฐานตามขอ 9.2 และชําระคาสมาชิกสมทบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
ผูมีสทิ ธิใชหอ งสมุดและยืมวัสดุสารสนเทศ
ขอ 10 ผูมีสิทธิใชหองสมุด ไดแก
10.1 สมาชิกหองสมุด
10.2 บุคคลภายนอกที่ชาระค
ํ าธรรมเนียมการใชหอ งสมุดแบบรายวัน
10.3 บุคคลหรือสถาบันอื่นที่ผูอานวยการสํ
ํ
านักบรรณสารสนเทศ หรือผูอ านวยการ
ํ
ศูนยวิทยพัฒนา แลวแตกรณี พิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อนุญาตใหใชบริการอานภายในหองสมุด
ศูนยวิทยพัฒนาได ยกเวนการใชบริการอินเทอรเน็ต ทีจ่ ะมีคา ธรรมเนียมการใชบริการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 11 ผูมีสิทธิยืมวัสดุสารสนเทศ ไดแก
11.1 สมาชิกสามัญ ยืมวัสดุสารสนเทศไดจากหองสมุดสํานักบรรณสารสนเทศและ
หองสมุดศูนยวิทยพัฒนา ยกเวนสมาชิกสามัญทีเ่ ปนนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ประกาศนียบัตรใหยมื วัสดุสารสนเทศไดจากหองสมุดศูนยวทิ ยพัฒนา แตในกรณีทน่ี กั ศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมการเรียนทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้ ณ ทีท่ าการมหาวิ
ํ
ทยาลัย สามารถยืมวัสดุสารสนเทศจาก
หองสมุดสํานักบรรณสารสนเทศได
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11.2 หนวยงานทีม่ ขี อ ตกลงรวมกัน
11.3 บุคคลหรือสถาบันอื่นที่ผูอานวยการสํ
ํ
านักบรรณสารสนเทศ หรือผูอ านวยการ
ํ
ศูนยวิทยพัฒนา แลวแตกรณี พิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ตามความเหมาะสม
หมวด 5
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหองสมุด
ขอ 12. ขอปฏิบตั ใิ นการเขาใชหอ งสมุด
12.1 แสดงบัตรสมาชิกหองสมุดหรือบัตรแสดงตนเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบัตร
อนุญาตเขาใชหองสมุดรายวัน ทุกครั้งที่เขาใชหองสมุด
12.2 เมื่อเขาใชหองสมุดตองวางกระเปา สิ่งของอื่น ๆ ยกเวนของทีม่ คี า ไวทบ่ี ริเวณชัน้ วางสิง่
ของดานนอกทีจ่ ดั ไวให
12.3 เมื่อออกจากหองสมุดตองใหเจาหนาที่ตรวจหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศที่นําออกมา
ดวย โดยตองยืมใหถกู ตองตามระเบียบ
12.4 การนําหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศออกจากหองสมุดโดยไมไดยมื ตามระเบียบ หรือ
การตัด ฉีก หรือทําลายทรัพยากรหองสมุด ถือวาเปนการทําลายทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย ผูกระทําจะไดรับ
การพิจารณาโทษทางวินยั หรือตามกฎหมาย
12.5 สํารวมกิริยามารยาท ไมพดู คุยเสียงดัง และแตงกายสุภาพเรียบรอย
12.6 ดูแลทรัพยสินและของมีคา ของตนเอง หองสมุดไมรบั ผิดชอบตอกรณีสญ
ู หายหรือเสียหาย
ของทรัพยสินนั้น
12.7 ผูใชหองสมุดตองใชบริการตาง ๆ ใหเสร็จสิน้ กอนเวลาปดทําการ 15 นาที เพื่อให
เจาหนาที่หองสมุดไดสารวจความเรี
ํ
ยบรอยกอนปดบริการหองสมุด
ขอ 13 ความรับผิดชอบของผูใ ชบริการหองสมุดและผูย มื วัสดุสารสนเทศ
13.1 ผูยืมตองดูแลรักษาสภาพวัสดุสารสนเทศใหอยูในสภาพดี สามารถใชประโยชนไดยาว
นานคุม คา
13.2 ผูยืมตองตรวจสภาพวัสดุสารสนเทศกอนยืมออกจากหองสมุด และจะตองรับผิดชอบตอ
การชํารุดเสียหายหรือสูญหายของวัสดุสารสนเทศทีย่ มื ทุกกรณี นับตัง้ แตเวลาทีย่ มื ออกจากหองสมุดจนถึงเวลา
สงคืนหองสมุด
13.3 ผูยืมตองสงคืนวัสดุสารสนเทศตามกําหนดสง ผูที่มีชื่อในบัญชีคางสง จะไมไดรับอนุญาต
ใหยืมวัสดุสารสนเทศเพิ่ม จนกวาจะไดสง คืนวัสดุสารสนเทศทีค่ า งสงใหเรียบรอย
ขอ 14 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหองสมุด ไดแก ขอกําหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศ และการกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการการใชหอ งสมุด ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 15 ผูใชหองสมุดที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศทีอ่ อกโดยความแหงระเบียบนี้
หากฝาฝนหองสมุดมีอํานาจจะพิจารณาดําเนินการไดตามควรแกกรณี ดังนี้
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15.1 ตักเตือน
15.2 ใหออกนอกบริเวณหองสมุด
15.3 ตัดสิทธิการใชหองสมุด
15.4 เพิกถอนการเปนสมาชิกหองสมุด
15.5 กรณีท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษทางวินยั
15.6 กรณีท่ีเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจเสนอใหมหาวิทยาลัยไมอนุญาตให
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรืองดออกใบรับรองการสําเร็จการศึกษาให
15.7 กรณีที่เปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคลากรจากหนวยงานภายนอก
อาจขอใหสถาบันหรือหนวยงานเจาสังกัดพิจารณาลงโทษ
15.8 ผูทําลายหรือผูล กั ทรัพยสนิ ของหองสมุดจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอ 16 ใหอธิการบดีมีอํานาจในการออกประกาศหรือคําสัง่ เพือ่ ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
ในกรณีตองตีความตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําสํานักบรรณสารสนเทศวินจิ ฉัยชีข้ าด
บทเฉพาะกาล
ขอ 17 ใหบัตรสมาชิกทีอ่ อกตามระเบียบทีถ่ กู ยกเลิกตามขอ 2 แหงระเบียบนี้ มีอายุใชตอ ไป
จนกวาจะสิ้นอายุตามที่กาหนดไว
ํ
ตามระเบียบดังกลาว ทั้งนี้ผูอานวยการสํ
ํ
านักบรรณสารสนเทศหรือ
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยพัฒนาหรือเจาหนาทีบ่ ริการหองสมุด แลวแตกรณี อาจเรียกผูถ อื บัตรสมาชิกมาทําบัตร
ใหมได
ขอ 18 ใหผูที่ชําระคาปรับ คาธรรมเนียม หรือคาบริการใด ๆ แกหอ งสมุดอยูก อ นวันใชระเบียบนีย้ งั คง
ตองชําระเงินดังกลาวตามระเบียบทีถ่ กู ยกเลิก ตามขอ 2 แหงระเบียบนี้จนกวาจะชําระแลวเสร็จ
ขอ 19 ใหประกาศขอกําหนด และวิธปี ฏิบตั ทิ อ่ี อกตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวยการใชหองสมุด พ.ศ.2540 และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาดวยการใชหอ งสมุด
ศูนยวิทยพัฒนาบริการ พ.ศ.2541 ยังคงมีผลใชบงั คับตอไปเทาทีไ่ มขดั แยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะมี
ประกาศ ขอกําหนด และวิธปี ฏิบตั ใิ หมทอ่ี อกมาใชบงั คับแทน
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.2544
ทองอินทร วงศโสธร
(รองศาสตราจารย ดร.ทองอินทร วงศโสธร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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