หองสมุดสถาบัน
อื่นๆ

หองสมุดวิทยาเขต /
เขตการศึกษา
มอ.

สถาบัน

100 : 1-3

_

คาดําเนินการยืม
ฉบับจริง
(บาท : รายการ)

1-2

1

คาสําเนา
(หนา : บาท)

5-10

5

คาสแกน
(บาท)

30-40

ปณ.
ลงทะเบียน

60-100

40-60

ปณ.ดวน
พิเศษ

ไมบริการ

_

ตลาดนัด
เอกสาร

คาสงเอกสาร (บาท)

งานบริการสารสนเทศ
ฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้
สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2551
30 -60

วิธีการสงคําขอ
E-mail, โทรสาร
EMS
Journal Link
E-mail/ไปรษณีย EMS/โทรสาร
E-mail/ไปรษณีย EMS/โทรสาร
ไปรษณียธรรมดา
ไปรษณียธรรมดา
สงทาง Journal Link
สงทาง Journal Link

วิธีการสงเอกสารกลับ
แนบไฟลทางอีเมล
แนบไฟลทางอีเมล
แนบไฟลทางอีเมล
EMS/ โทรสาร
ไปรษณียธรรมดา
ไปรษณีย EMS
ไปรษณียธรรมดา
ไปรษณีย EMS
ไปรษณียธรรมดา

1-3 วัน
3-5 วัน
3-5 วัน
1 สัปดาห
2 สัปดาห
3 สัปดาห
4 สัปดาห
1 สัปดาห
2 สัปดาห

ระยะเวลา

30-40

10 -15

คาธรรมเนียม
การจัดสงคา
ใชจาย (บาท)

โทร: (073) 313928-50 ตอ 1408, 1424, (073) 313486
โทรสาร: (073) 333587
E-mail:
swirongr@bunga.pn.psu.ac.th (วิรงครอง ศรีสวัสดิ์)
krawee@bunga.pn.psu.ac.th (รวีวรรณ ขําพล)
จัดทําโดย: งานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้
พฤษภาคม 2551

INTERLIBRARY LOAN
SERVICE
หมายเหตุ การขอสําเนาวิทยานิพนธทั้งฉบับ หอสมุดฯ รับผิดชอบคาสําเนาและคาสงเอกสารทางไปรษณียธรรมดาแทน
สมาชิกผูขอ ยกเวนคาสงเอกสารไปรษณียดวนพิเศษ

ระยะเวลาการดําเนินการ

บริการยืมระหวางหองสมุด
อัตราคาใชบริการ
6. นอกจากหอสมุดฯ จะติดตอใหทาง E-mail
ไปรษณีย หรือ โทรสารแลว ผูขอใชบริการสามารถ
นําแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดไปติดตอ
ขอยืมที่หองสมุดผูใหยืมดวยตนเองได ทั้งนี้จะตอง
แสดงบัตรประจําตัวตอหองสมุดผูใหยืม และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของหองสมุดผูใหยืมอยางเครงครัด

บริการยืมระหวางหองสมุด
INTERLIBRARY LOAN SERVICE
ความหมาย
บริการยืมระหวางหองสมุด หมายถึง การที่
หองสมุดหนึ่ง ยืม หรือ สําเนาหนังสือ เอกสารและ
วัสดุเพื่อการศึกษาอื่นๆ จากอีกหองสมุดหนึ่ง ภายใต
เงื่อนไขและขอตกลงที่ไดกระทํารวมกัน เพื่อผล
ประโยชนของหองสมุด ผูยืม หรือ สมาชิกของ
หองสมุด
นอกจากนี้ รวมถึงการยืมหรือสําเนาเอกสาร
จากบุคคล หรือแหลงบริการสารสนเทศอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่ ใหสมาชิกหองสมุด
และชุมชนไดรับสารสนเทศตามตองการ

ลักษณะการใหบริการ
1. การขอยืมฉบับจริง ในกรณีที่หองสมุดที่มี
เอกสารอนุญาตใหยืมฉบับจริงได เชน หนังสือทั่วไป
ฯลฯ
2. การขอสําเนาเอกสาร ในกรณีทหี่ อ งสมุด
ที่มีเอกสารไมอนุญาตใหยืมฉบับจริง เชน บทความ
วารสาร วิทยานิพนธ ฯลฯ

3. การขอสแกนเอกสาร กรณีเอกสารที่ตองการ
มีจํานวนไมเกิน 20 หนา และตองการใชเรงดวน

วิธีการติดตอกับหองสมุดผูใหยืม
1. โดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) /
ไปรษณียลงทะเบียน / ไปรษณียดวนพิเศษ / โทรสาร
2. สมาชิกหองสมุด ติดตอหองสมุดผูใหยืมดวย
ตนเอง

ขั้นตอนการขอใชบริการ
1. ตรวจสอบใหแนชดั วาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ตองการไมมใี นหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้
2. ตรวจสอบแหลงใหบริการเอกสารฉบับเต็ม
(Full Text)
- กรณีวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย และ
บทความวารสารภาษาไทย ตรวจสอบจากฐาน TDC
โดยสืบคนจาก http://202.28.18.227/dcms/basic.php
- กรณีหนังสือ วิทยานิพนธ บทความวารสาร
ภาษาตางประเทศ สืบคนจาก ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส ที่หอสมุดฯ บอกรับเพื่อ
บริการแกสมาชิก ผานเว็บไซตหอสมุดจอหน เอฟ
เคนเนดี้ http://tanee.oas.psu.ac.th หรือสืบคนจาก
www.scholar.google.com

3. ตรวจสอบแหลงทีม่ ีทรัพยากรสารสนเทศ
ฉบับจริง
- กรณีหนังสือ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย
โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ สืบคนจากสหบรรณานุกรม
(Union Catalog) หรือสืบคนจาก OPAC/WebPAC
ของหองสมุดสถาบันตางๆ ผานเว็บไซตหอสมุดจอหน
เอฟ เคนเนดี้
- กรณีบทความวารสาร ตรวจสอบจากฐาน
Journal Link โดยสืบคนจาก http://www.journallink.or.th
4. ติดตอบรรณารักษงานบริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบกรอก
รายการยืมระหวางหองสมุด หรือ พิมพแบบกรอกฯ
จากเว็บไซตหอสมุด เพื่อพิมพรายละเอียดและสง
คํารองไปยังบรรณารักษบริการยืมระหวางหองสมุด
ของหอสมุดฯ ที่ swirongr@bunga.pn.psu.ac.th
5. ผูใชบริการจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้น ไดแกคาสําเนาเอกสาร หรือคาดําเนินการยืม
ฉบับจริง คาจัดสงเอกสาร และคาธรรมเนียมการจัดสง
คาใชจาย บุคคลภายนอกชําระคาใชจายลวงหนา
กรณีการขอสําเนาวิทยานิพนธทั้งฉบับ
หอสมุดฯ รับผิดชอบคาสําเนาและคาสงเอกสาร
ทางไปรษณียธ รรมดาแทนสมาชิกผูขอ หากผูขอ
ตองการใชเอกสารดวน จะตองรับผิดชอบคา EMS

