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รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานหองสมุด มทร.พระนคร 
ครั้งท่ี 1/2553 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. 
ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

.................................................................. 
ผูมาประชุม 
   

1.  ผศ.นิวัตร          จารุวาระกูล 
2.  ผศ.สุธาทิพย          เกียรติวานิช 
3.  ผศ.ผองพรรณ       จันทรกระจาง 
4.  ผศ.เจทญา         กิจเกิดแสง 
5.  นางบัวระภา         กลยณีย 
6.  น.ส.ณฤชล           บลิอิสมาแอล 
7.  น.ส.โสภา             ไทยลา 
8.  น.ส.กมร         สุประภารพงษ 
9.  น.ส.รัตดา             พุทธะศรีเมือง 

 
ผูไมมาประชุม 
 

1. นายนพชัย        ทิพยไกรลาศ 
2. ผศ.ชญาภรณ         กุลนติิ 

 
เริม่ประชุม เวลา 9.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. บริษัทเปนหนึ่งโฮลดิ้ง จะเขามาติดตั้งระบบการยืมอัตโนมัติพรอมกับบุคลากร
ของโครงการระบบ WALAI AutoLib ณ หองสมุดกลางเทเวศร หองสมุดสาขาพระนครเหนือ และหองสมุด
สาขาพณิชยการพระนคร ในวันท่ี 2 และ 3 กันยายน 2553 นอกจากนี้ บริษัท เปนหนึ่ง  
โฮลดิ้งจะเขามาสอนวิธีการบันทึกขอมูลลง RFID Tags  

2. หองสมุดสาขาพณิชยการพระนครตองเตรียมตัวขนยายไปอยูท่ีตึกใหม 
เนื่องจากตึกใหมเสร็จเรียบรอยแลว ควรไปสํารวจพ้ืนท่ีกอนวาจะสามารถวางหนังสือไดจํานวนสักเทาใด 

3. กลุมงานหองสมุดไดดําเนินการรวบรวมบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนัก
ปฏิบัติสังกัดหองสมุดทุกแหงในรอบ 9 เดือนเรียบรอยแลว และจะสงรายงานการจัดการความรูใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตอไป ขณะนี้รอภาพถายการประชาสัมพันธผานบอรดประชาสัมพันธของหองสมุดทุกแหง และ
ขอใหชุมชนนักปฏิบัติสังกัดหองสมุดทุกแหงเริ่มทําการบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรูในรอบ 12 เดือน ไดแลว 
เพราะจะตองรายงานผลภายในเดือนตุลาคม 2553 

4. กลุมงานหองสมุดไดดําเนินการจัดทํารายงานการยืมวัสดุสารสนเทศออกไปถาย
เอกสารของบุคคลภายนอกในรอบ 9 เดือนเสร็จเรียบรอยแลว โดยสงเมลใหกองกลางเรียบรอยแลวเชนกัน 
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และจะสงเอกสารเปนทางการตามหลังตอไป และขอใหหองสมุดทุกแหงเริ่มรวบรวมแบบฟอรมการยืมวัสดุ
สารสนเทศออกไปถายเอกสารของบุคคลภายนอก ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน เพ่ือสงกลุมงาน
หองสมุดดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการใช 
                              หองสมุด พ.ศ. 2553 ผลการพิจารณา มีดังนี้ 

 

(ราง) 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาดวยการใชหองสมุด 

พ.ศ. 2553 
      

 
 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรวางระเบียบ วาดวยการใชหองสมุด เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการใช 
หองสมุด พ.ศ. 2553”  
 ขอ 2  ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป 
 ขอ 3  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
  “หองสมุด” หมายความวา หองสมุดท่ีสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “ผูอํานวยการ “ หมายความวา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  “วัสดุสารสนเทศ” หมายความวา หนังสือและวัสดุสารสนเทศอ่ืนทุกชนิดท่ีจัดใหบริการใน
หองสมุด ไมวาจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนท่ี แผนผัง แผนภูมิ แถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียง หรือขอมูลใดๆ 
  “นกัศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา 
 ขอ 4   ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดท่ี 1 
เวลาทําการของหองสมุด 
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 ขอ 5 เวลาทําการของหองสมุดตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร วันเสารและวันอาทิตย ใหเปนไปตามท่ี
ผูอํานวยการหรือหัวหนาหองสมุดประกาศ และหองสมุดปดในวันหยุดราชการประจําป 
 หากมีเหตุจําเปน ผูอํานวยการหรือหัวหนาหองสมุดมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเวลาทําการหรืองดบริการได
ตามท่ีเห็นสมควร โดยใหประกาศลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน 
 ขอ 6 กรณีฉุกเฉินเพ่ือรักษาประโยชนของหองสมุดหรือความปลอดภัยของผูใชหองสมุด  
ผูอํานวยการหรือหัวหนาหองสมุดมีอํานาจปดบริการ หรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการเปนการชั่วคราว 
โดยไมจําเปนตองประกาศลวงหนา 
 

หมวดท่ี 2 
ผูมีสิทธิใชหองสมุดและสมาชิกภาพ 

 
 ขอ 7 ผูมีสิทธิใชหองสมุด ไดแก สมาชิกภายใน และบุคคลภายนอก 
                  7.1  สมาชิกภายใน ไดแก 
                         7.1.1 นกัศึกษามหาวิทยาลัย 
              7.1.2  อาจารยมหาวิทยาลัย 
               7.1.3  ขาราชการ พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย 
 อายุการเปนสมาชิกภายในใหเปนไปตามวันสิ้นสุดภาคการศึกษา / วันท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา 
อาจารย ขาราชการ พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย และเม่ือนักศึกษาไมชําระคาบํารุงหองสมุด 
         7.2  บุคคลภายนอก ไดแก 
                          7.2.1 ศิษยเกามหาวิทยาลัย 
               7.2.2  นสิิต นักศึกษา และอาจารย สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
                7.2.3  ขาราชการ หรือ ผูประกอบอาชีพท่ีมีสถานท่ีทํางานแนนอน 
       7.2.4  ขาราชการบํานาญของมหาวิทยาลัย 
                          7.2.5   นักเรียนระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย 

ขอ 8  การสมัครเปนสมาชกิหองสมุด 
         8.1  นกัศึกษาแสดงบัตรนกัศึกษา 
         8.2  อาจารย  ขาราชการ พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย ยื่นคําขอทําบัตรพรอม 

หลักฐานดังตอไปนี้ 
                          8.2.1 บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา และบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตร
พนักงาน หรือ หนังสือรับรองจากหนวยงาน 
                          8.2.1   รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
                   8.3   บุคคลภายนอกสามารถเขาใชหองสมุดได แตไมมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกหองสมุด 
 

หมวดท่ี 3 
การใชบริการหองสมุด 

 
 ขอ 9 บัตรสมาชิกหองสมุดเปนสมบัติเฉพาะตัว และผูใชบริการหองสมุดตองปฏิบัติดังนี้ 
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         9.1  แสดงบัตรสมาชิก และใหตรวจหนังสือและกระเปากอนเขาหองสมุด 
         9.2  เก็บกระเปา แฟมเอกสาร ถุงหรือหีบหอไวในท่ีๆ จัดให 
         9.3  การใชวัสดุสารสนเทศและอุปกรณของหองสมุด ใหใช ณ สถานท่ีท่ีจัดไวให 
         9.4  เคารพตอสถานท่ี รักษามารยาท ความสงบเรียบรอย ไมสงเสียงดัง หรือกระทําการ 
ใดๆ อันเปนท่ีรําคาญแกผูอ่ืน 
         9.5  แตงกายสุภาพ 
         9.6  ใหเจาหนาท่ีของหองสมุดตรวจวัสดุสารสนเทศและกระเปากอนออกจากหองสมุด 
         9.7  การจองท่ีนั่ง การนําอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเขาหองสมุด การสูบบุหรี่ การเลนเกม 
และการพนันในหองสมุดจะกระทํามิได 
         9.8  หามขีดเขียน ฉีก ตัด พับหรือทําใหเกิดความเสียหายดวยประการใดๆ แกวัสดุ 
สารสนเทศ 
         9.9  ไมใชกระแสไฟฟาของหองสมุด ยกเวนการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 
        9.10 หามนําวัสดุสารสนเทศออกนอกหองสมุดโดยไมไดรับอนุญาต 
 ขอ 10 หากผูใชบริการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ 9 ผูอํานวยการ หัวหนาหองสมุด 
บรรณารักษ เจาหนาท่ีประจําหองสมุด มีอํานาจพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้  
          10.1  ตักเตือน 
          10.2  เชิญใหออกนอกหองสมุด 
          10.3  ตัดสิทธิการใชหองสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเปนสมาชิก 
          10.4 ดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือใหมีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญาหรือใหมีการรับ
ผิดตามกฎหมาย ในกรณีทําผิดตามขอ 9.10    

 
หมวดท่ี 4 

การใหบริการยืมวัสดุสารสนเทศของหองสมุด 
 

 ขอ 11 วัสดุสารสนเทศของหองสมุดแบงเปน 2 ประเภทคือ 
  11.1 วัสดุสารสนเทศท่ีใหยืมออกนอกหองสมุดได ไดแก วัสดุสารสนเทศท่ัวไปและวัสดุ
สารสนเทศท่ีมีลักษณะพิเศษ (ไดแก หนังสือตัวเขียน [Manuscripts], จดหมายเหตุ [Archives], สิทธิบัตร 
[Patents] ฯลฯ ) 
  11.2  วัสดุสารสนเทศท่ีใหใชภายในหองสมุดเทานั้น หองสมุดอาจกําหนดวิธีการและ 
เง่ือนไขในการใชวัสดุสารสนเทศในหองสมุดใหเหมาะสมกับวัสดุสารสนเทศแตละประเภทได 
 ขอ 12 หองสมุดอนุญาตใหสมาชิกยืมวัสดุสารสนเทศไดตามประเภทของสมาชิกดังนี้ 

ประเภทสมาชิก จํานวนวัสดุสารสนเทศ ระยะเวลา 
นักศึกษาปริญญาตรี, ปวส.    5    รายการ   7  วัน 
นักศึกษาสูงกวาปริญญาตรี   10    รายการ 14  วัน 
อาจารยประจํา    15   รายการ 30  วัน 
อาจารยพิเศษ อาจารยอัตราจาง ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา  ลูกจาง
ชัว่คราว ของมทร.พระนคร 

    5   รายการ   7  วัน 
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 ผูอํานวยการหรือหัวหนาหองสมุดอาจประกาศกําหนดปริมาณ ระยะเวลา และเง่ือนไข ในการใหยืม
วัสดุสารสนเทศท่ัวไป วัสดุสารสนเทศท่ีมีลักษณะพิเศษ แตกตางจากท่ีกําหนดขางตน เฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผล
และความจําเปนไดตามความเหมาะสม 
 ขอ 13 หลักเกณฑและวิธีการในการยืมและคืนวัสดุสารสนเทศ 
  13.1 ตองยืมดวยบัตรสมาชิกของตนเอง ตามเวลาท่ีหองสมุดกําหนด และจะตองคืนวัสดุ
สารสนเทศภายในวันและเวลาท่ีกําหนด 
  13.2  หองสมุดสงวนสิทธิท่ีจะขอใหผูยืม คืนวัสดุสารสนเทศกอนกําหนดได ในกรณีท่ีมี 
ความจําเปน  
  13.3 ตองคืนวัสดุสารสนเทศท้ังหมดกอนพนสภาพนักศึกษาหรอืพนจากสภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
  13.4  หองสมุดสงวนสิทธิการใหยืมวัสดุสารสนเทศ ในกรณีท่ีสมาชิกคางสงเกิน 15 วัน 
  13.5 การตออายุการยืมวัสดุสารสนเทศ ตอไดไมเกินสองครั้ง ในกรณีท่ีมีหนังสือเกินกําหนด
สง หรือมีผูอ่ืนจองวัสดุสารสนเทศนั้น หองสมุดจะงดการตออายุการยืม 
 ขอ 14  อัตราคาปรับคืนวัสดุสารสนเทศเกินกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัด 
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 15 หากนักศึกษาคางสงหนังสือ คาปรับ หรือคาชดใชวัสดุสารสนเทศชํารุดเสียหายหรือสูญหาย 
นักศึกษาจะตองชําระใหเสร็จสิ้นเสียกอน จึงจะมีสิทธิจดทะเบียนศึกษา หรือ รับเอกสารสําคัญทางการศึกษาได 
 ขอ 16 ความรับผิดชอบของสมาชิกหองสมุด 
  16.1 ไมใหผูอ่ืนใชบัตรสมาชิก ในการยืมวัสดุสารสนเทศ 
  16.2 ตองคืนวัสดุสารสนเทศภายในวันและเวลาท่ีกําหนดและตองรับผิดชอบชําระ 
คาปรับการคืนวัสดุสารสนเทศเกินกําหนดสง 
 สําหรับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี
คางสงวัสดุสารสนเทศ และหองสมุดไดทวงแลว 2 ครั้ง แตยังไมสงคืน หองสมุดจะเสนอเรื่องตออธิการบดี หรือ
คณบดี หรือหัวหนาหนวยงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติหักเงินเดือนเพ่ือชดใชคาเสียหาย 
  16.3 ตองรับผิดชอบตอการชํารุดเสียหายหรือสูญหายของวัสดุสารสนเทศท่ียืมทุกกรณีและ
เปนหนาท่ีของผูยืมท่ีตองตรวจสอบความสมบูรณของวัสดุสารสนเทศกอนยืมทุกครั้ง 
  16.4 เม่ือวัสดุสารสนเทศชํารุดเสียหาย หรือขาดหาย หรือเสื่อมสภาพไป หรือสูญหาย ผูยืม
ถือเปนทรัพยสินของทางราชการตองสงมอบใหหองสมุด กรณีหนังสือสูญหาย หากผูยืมพบวัสดุสารสนเทศใน
เวลาตอมา ใหนําวัสดุสารสนเทศสงมอบหองสมุด โดยจะเรียกรองวัสดุสารสนเทศและเงินท่ีชดใชคืนไมได 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 17 ใหบรรดาบัตรสมาชิกท่ีออกกอนระเบียบนี้ ใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุตามท่ีกําหนดไว แต
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหัวหนาหองสมุดในสังกัดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเรียกใหผูถือบัตรสมาชิก มาทําบัตรใหมตามระเบียบนี้ภายในเวลาท่ีกําหนดก็ได 

ขอ 18 ใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียคาปรับ คาเสียหาย คาบํารุง หรือเงินใดๆ แกหองสมุดอยูในวันกอนท่ี
ระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงมีหนาท่ีเสียคาปรับ คาเสียหาย คาบํารุง หรือเงินใดๆ อยูตามระเบียบนี้ จนกวาจะ
ชําระเสร็จ 
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ประกาศ ณ วนัท่ี 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................    

(รองศาสตราจารย ดวงสุดา  เตโชติรส) 
                          อธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 

- พิจารณาปญหาการยืมหนังสือขามสาขา เนื่องจากปจจุบันมีนักศึกษา 
มทร.พระนครมาขอรับบริการยืมหนังสือตางพ้ืนท่ี เชน นักศึกษาคณะเทคโนยีสื่อสารมวลชน ปกติใชบริการ
หองสมุดกลางเทเวศรมาขอรับบริการยืมหนังสือท่ีอยูในหองสมุดสาขาพณิชยการพระนคร เปนตน ท่ีประชุม
แสดงความเห็นวา สามารถทําไดโดยใหบรรณารักษตนทางโทร.แจงบรรณารักษปลายทางท่ีมีตัวเลม แลวฝาก
ตัวเลมมากับรถของคณะท่ีอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงจะตองเขามาในสวนกลางอยูแลว และใหแจงอาจารยหรือ
นักศึกษาวาใหมารับตัวเลมภายใน 3 วัน โดยใชชื่อบริการวา บริการยืมขามหองสมุดสาขา (Document 
Delivery) ใชแบบฟอรมเปนกระดาษกรอกดวยมือไปกอน 

- 

เพราะโปรแกรม Walai AutoLIB ยังมีขอจํากัด คือ
สามารถใหยืมแบบขามสาขาไดเฉพาะอาจารยเทานั้น และจะไมปรากฏในหนา Web OPAC (สาํหรบันกัศึกษา
ยังทําไมได) ซ่ึงจะตองแจงใหทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณดําเนินการแกไขตอไป 

 

พิจารณาปญหาการจัดโครงการอบรมการใชหองสมุดและเทคนิคการสืบคน
สารสนเทศแกนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีผานมาตั้งเปาไววาจะเริ่มดําเนินการในภาคเรียนท่ี 
1/2553 แตติดท่ีบุคลากรหองสมุดยัง edit ขอมูลหนังสือจากระบบเกามาใช Walai AutoLIB ยังไมครบถวน 
ทําใหยังไมสามารถดําเนินโครงการได ท่ีประชุมจึงชวยกันพิจารณาหาทางแกปญหา พบวา ควรจัดกิจกรรม
สงเสริมการใชหองสมุดข้ึน ไดแก การใหคําแนะนําการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศจากฐานขอมูลหองสมุด, 
แนะนําการสืบคนสารสนเทศผาน Web OPAC, แนะนําการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน (สกอ.), 
และการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนตน โดยการติดประกาศ หนาหองสมุดทุกแหงเชิญชวน
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยตั้งเปาไวท่ีจํานวนผูเขารวมในหองสมุดทุกแหงประมาณ 150 คน 
นับตั้งแตเดือนกันยายน 2553 ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2554 

ปดประชุม เวลา  11.30 น. 
 

นางสุธาทิพย   เกียรติวานิช 
ผูจดรายงานการประชุม     
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