
 

 
 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

         เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการและค่าปรับจากการใช้บริการ 
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดอัตราค่าบริการและค่าปรับจากการใช้บริการศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ 

ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล               
และบคุคลภายนอก เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 อาศัยอ านาจตามความข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณ     
และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้ 

          ๑. ในประกาศนี้ 
              “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการ

พยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา  
              “บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย               

ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
              “บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
              “ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความว่า หนังสือต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ

ส ารอง วารสาร วัสดุสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ของศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล 
          ๒. อัตราค่าบริการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  
              ๒.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องละ ๕๐ บาท 
              ๒.๒ บุคคลภายนอก เรื่องละ ๑๕๐ บาท 
          ๓. ค่าบริการพิมพ์ผลข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามอัตราดังนี้ 
              ๓.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  แผ่นละ ๕ บาท  
              ๓.๒ บุคคลภายนอก แผ่นละ ๑๐ บาท   
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

          ๔. อัตราค่าบริการบันทึกผลการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล (CD-
ROM, Flash drive หรือสื่อบันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ผู้ใช้บริการน ามาเอง)  

              ๔.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ๕๐ บาท/ไฟล์ 
              ๔.๒ บุคคลภายนอก  ๑๐๐ บาท/ไฟล์ 
          ๕. อัตราค่าปรับ กรณคีืนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล 

เกินก าหนด มีดังนี้ 
ประเภทสมาชิก ประเภทสิ่งพิมพ์ จ านวน ระยะเวลา 

การให้ยืม 
ค่าปรับ 

นักศึกษาปริญญาตรี  
และนักศึกษาหลักสูตร 
เฉพาะทาง 

หนังสือทั่วไป  
๑๐ เล่ม 

๑๔ วัน ๕ บาท / วัน 
หนังสือส ารอง ๓ วัน ๓๐ บาท/วัน 
วิทยานิพนธ์ ๓ วัน ๓๐ บาท/วัน 
วารสารและรายงานวิจัย ๑ วัน ๓๐ บาท/วัน 

 
นักศึกษาปริญญาโท  
และปริญญาเอก 

หนังสือทั่วไป  
 
๑๕ เล่ม 

๒๑ วัน ๕ บาท / วัน 
วิทยานิพนธ์ ๓ วัน ๓๐ บาท/วัน 
หนังสือส ารอง ๓ วัน ๓๐ บาท/วัน 
วารสารและรายงานวิจัย ๑ วัน ๓๐ บาท/วัน 

 
  อาจารย์ และบุคลากร 

หนังสือทั่วไป   
๒๐ เล่ม 
 

๒๘ วัน ๕ บาท / วัน 
วิทยานิพนธ์ ๓ วัน ๓๐ บาท/วัน 
หนังสือส ารอง ๓ วัน ๓๐ บาท/วัน 
วารสารและรายงานวิจัย ๑ วัน ๓๐ บาท/วัน 

 
          ๖. อัตราค่าปรับกรณีท าทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล 

สูญหาย  
              ๖.๑ ชดใช้ค่าทรัพยากรสารสนเทศตามราคาปัจจุบันหรือราคาประเมินที่ศูนย์ข้อมูลและคลัง

ความรู้ทางการพยาบาลฯ ก าหนด และ 
              ๖.๒ จ่ายค่าธรรมเนียมในการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการอีกจ านวน ๒๐๐ บาท 
          ๗. หากผู้ยืมกระท าการใด ๆ ให้ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล 

ช ารุดเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายดังนี้ 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
              ๗.๑ ทรัพยากรสารสนเทศช ารุดและซ่อมแซมได้ ให้คิดค่าปรับตามราคาประเมินที่ศูนย์ข้อมูล         

และคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ ก าหนด เพ่ือซ่อมแซมให้มีสภาพคงเดิม 
              ๗.๒ ทรัพยากรสารสนเทศช ารุดและซ่อมแซมไมไ่ด้ ต้องชดใช้ในกรณีเดียวกับข้อ ๖ 
          ๘. หากผู้ใช้บริการกระท าการใด ๆ ให้ทรัพย์สินของศูนย์ขอ้มูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล 

ช ารุดเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนี้ 
              ๘.๑ ค่าทรัพย์สินตามราคาปัจจุบันหรือราคาประเมินที่ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการ

พยาบาลก าหนด และ 
              ๘.๒ ค่าธรรมเนียมในการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการอีกจ านวน ๒๐๐ บาท 
          ๙. หากผู้ใช้บริการท าบัตรสมาชิกสูญหาย จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการท าบัตรสมาชิกใหม่

จ านวน ๕๐ บาท 
          ๑๐. เงินรายได้จากอัตราการให้บริการและค่าปรับตามประกาศนี้ ให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

      
                        ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป                                   

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐                                                                                                                              

 
                                           (รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ  สิทธิมงคล) 
                              คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
                                                    


