
 

ประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ว่าด้วย การให้ยืมทรัพยากรห้องสมุด 

............................................ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการ

ให้ยืมทรัพยากรห้องสมุด 

            อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การใช้บริการ

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประกาศก าหนดการ

ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดตามประเภทของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้  

 



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  ยลระบิล) 
ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประเภทสมาชิกห้องสมุด 

ประเภททรัพยากรห้องสมุด 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ทรัพยากร
สารสนเทศ 

อิเล็กทรอนิกส ์

ยืมระหวา่งห้องสมุด 
สิทธิการยืมตวัเล่ม / ปกีารศึกษา วัสดุอุปกรณ์ 

จ านวน (รายการ) ระยะเวลา (วัน) 

ผ่านบริการ Worldshare ILL ผ่านบริการ ความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด
ภายในประเทศ 

ยืมตัวเล่ม ใน 
ปท./ไฟล์

อิเล็กทรอนิกส ์

ยืมตัวเล่ม 
ตปท. 

รายการ ระยะเวลา 
(วัน) 

ยืมตัวเล่ม  

สมาชกิสามัญ (ยกเว้นนกัศึกษาหลักสูตร online และธรรมศาสตร์ตลาดวิชา)         
   ๑. อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิจยั ครูกระบวนกร ๖๐ ๑ ภาคการศึกษา 
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   ๒. นักศึกษาปริญญาเอก ๔๕ ๓๐ ๑๐ ๑๕ ๓ 
   ๓. นักศึกษาปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๔๕ ๓๐ ๖ ๑๕ ๓ 
   ๔. นักศึกษาปริญญาตร ี ๒๕ ๓๐ ๒ ๑๐ ๓ 
   ๕. นักศึกษาพิเศษ - ปริญญาตร ี(พิการทางสายตา ทางการ

เคลื่อนไหว ทางการไดย้ิน ออทิสตกิ) 
๒๕ ๓๐ ๒ ๑๕ ๓ 

   ๖. นักศึกษาพิเศษ - สูงกว่าปริญญาตรี (พิการทางสายตา 
ทางการเคลื่อนไหว ทางการได้ยิน ออทิสติก) 

๔๕ ๓๐ ๖ ๑๕ ๓ 

   ๗. พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้าง  ๒๐ ๓๐ ๒ ๑๐ ๓ 
   ๘. แพทย์ประจ าบ้าน / แพทย์ใช้ทุน รพ.มธ. ๒๐ ๓๐    ๓ 

   ๙. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๐ ๓๐ 

- 

- - - - 
   ๑๐. บุคคลเกษียณอายุราชการ ๕  

(ภาษา ตปท.ยืมได้ไม่
เกิน ๒ รายการ) 

๑๕ - - - - 

สมาชกิสมทบ ๕  
(ภาษา ตปท.ยืมได้ไม่

เกิน ๒ รายการ) 

๑๕ - - - - 

        ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

๒๘



ล ำดับ อุปกรณ์ ระยะเวลำยืม หน่วย

1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 7 วัน

2 กล้องเว็บแคม (Web camera) 1 วัน

3 กล้อง DJI Pocket 2 1 วัน

4 เคร่ืองบันทึกเสียง (Sound recorder) 1 วัน

5 ไอแพด (iPad) 7 วัน

6 กล้อง GoPro 9 1 วัน

7 เลเซอร์พอยเตอร์ (Pointer) 1 วัน

8 ปากกาดิจิทัล  (Creative Pen & Touch Tablet) 1 วัน

9 ปากกาสไตลัส (Apple pencil) 7 วัน

10 กล่องไฟถ่ายรูป (Studio Light Box) 1 วัน

11 กล้องเว็บแคม (Web camera) 1 วัน

12 กล้อง DJI Pocket 2 1 วัน

13 ไม้กันส่ัน (Stabilizer) 1 วัน

14 ไมค์ไร้สาย (Wireless microphone) 1 วัน

15 เคร่ืองวัดระยะด้วยเลเซอร์ (Laser measure) 1 วัน

16 เมาส์ไร้สาย (Wireless Mouse) 1 วัน

17 หูฟัง (Headphone) 1 วัน

18 หูฟังไร้สาย (Wireless Headset) 1 วัน

19 แป้นพิมพ์ไร้สาย (Wireless Keyboard) 1 วัน

20 แผ่นรองตัด (Cutting mat) 1 วัน

21 กรรไกร (Scissor) 1 วัน

22 ท่ีต้ังอ่านหนังสือ (Book Stand) 1 วัน

23 บริการดูหนังออนไลน์เน็ตฟลิกซ์ (NETFLIX) 1 วัน

24 บอร์ดเกม (Board Game) 1 วัน

25 มีดคัตเตอร์ (Cutter) 1 วัน

26 เคร่ืองคิดเลขวิทยาศาสตร์ (Scientific calculator) 1 วัน

27 เคร่ืองคิดเลข (Calculator) 1 วัน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ว่ำด้วย กำรให้ยืมทรัพยำกรห้องสมุด

ลงวันท่ี 28 มีนำคม พ.ศ. 2565
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ล ำดับ อุปกรณ์ ระยะเวลำยืม หน่วย

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ว่ำด้วย กำรให้ยืมทรัพยำกรห้องสมุด

ลงวันท่ี 28 มีนำคม พ.ศ. 2565

28 ปากกาไวท์บอร์ด (Board Marker) 1 วัน

29 กระเป๋าผ้า 7 วัน

30 สาย HDMI (HDMI Cable) 1 วัน

31 สาย USB-C Digital AV (USB-C for Mac) 1 วัน

32 สายชาร์จ Lightning (Lightning Cable) 1 วัน

33 ปล๊ักพ่วงสายไฟ (Power Strip) 1 วัน

34 อุปกรณ์ชาร์จไฟ (USB Charger) 1 วัน

35 อะแดปเตอร์ (Lightning to Digital AV) 1 วัน

36 อุปกรณ์เช่ือมต่อจอไร้สาย (Wi-Fi Display) 1 วัน

37 พาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) 1 วัน

38 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (USB-C Multimedia Hub) 1 วัน

39 Google Chromecast 1 วัน

40 ถุงน ้าร้อน 1 วัน
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