
 
 
 

 



 
 
 

 คำนำ   

  

คู่มือการใช้บริการห้องสมดุเล่มนี้  จัดทำข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน  ครู  และผู้สนใจรู้จกั
ใช้ห ้องสมุดอย่างถูกวิธ ี  ถูกต้อง  ตามระเบียบของห้องสมุด  เพื ่อความสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดเวลาในการให้บริการ อันจะนำไปสู่การบริการ ที่ดีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้กับนักเรียน 

ห้องสมุดหวังว่า  คู่มือการใช้บริการเล่มนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนกัเรียน บุคลากรและ
ผู้สนใจทุกคน 

 

 

 

 

                                                 งานห้องสมุดโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สรุาษฎร์ธานี 
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ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธาน ี

 

ประวัติความเป็นมา 

              ห้องสมุดโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม  ได้จัดต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2516  โดยในขณะนั้นมี
หนังสืออ่านค้นคว้าประมาณ  100  กว่าเล่ม  มีอาจารย์ยุพา  แก้วโชติ  เป็นบรรณารักษ์ 

 ปี 2522  ทางโรงเรียนได้งบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มอกี 1 หลัง  ห้องสมุดได้
ย้ายมาต้ังที่ช้ันล่างทางปีกซ้ายของอาคาร 2 มี พื้นที่  2 ห้องเรียน  โดยมีอาจารยจ์ารี  จันฑมาศเป็น
บรรณารักษ์ 

 ปี 2525  ห้องสมุดได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัสดุ  ครุภัณฑ์ตามความจำเป็น  
และมีการจัดกิจกรรมสนองหลักสูตร  เช่น  เปิดชุมนุมห้องสมุด  เปิดสอนวิชา  ท 081  และวิชา  

 ช 0245  โดยมีอาจารย์โสภิตา  แทนโชติเป็นบรรณารักษ์ 

 ปี 2538  ทางโรงเรียนประกอบด้วยคณะครู  นักเรียน  นักการภารโรงร่วมมือกับผู้ปกครอง  
จัดทอดผ้าป่าหอ้งสมุดข้ึน  ได้เงินประมาณ  200,000 บาท  จึงได้ขยายพื้นที่เป็น 3 ห้องเรียน  ปรับ
พื้นโดยการปูกระเบื้อง  ติดตั้งแอร์คอนดิช่ัน  3 ตัว  โดยมีอาจารย์ยุพา  บัวบาน  เป็นผู้ดูแลห้องสมุด 

 จากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ทำใหห้้องสมุดได้รบัรางวัล 3 รางวัล  คือ 

1. ห้องสมุดมัธยมศึกษาที่สนองนโยบายกรมสามญัศึกษา 
2. ห้องสมุดมัธยมศึกษา  ที่ให้การสง่เสริมสนบัสนุนการพฒันาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
3. ห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนาดกลาง  กรมสามัญศึกษา 

              ปี 2539  ได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปลี่ยนช่ือเป็น  ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติกาญจนาภิเษก  เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย์สมบตัิครบ  50  ปี  ของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีอาจารย์ประสงค์  พรหมชิต  เป็นบรรณารักษ์  และผู้บริหาร
โรงเรียนคืออาจารย์สุชาติ  หงส์ทอง 

 24 เมษายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีมติอนุมัติให้ โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี” อย่างเป็นทางการ 

 ปัจจุบัน นายบุญเลิศ  ทองชล  เป็นผู้อำนวยการ นางปัทมา  ชูศักดิ์,นางสาวสุกัญญา  ทิพย์
พินิจ,นางสาวปัญชมนช์ุ  ไชยบุรี  เป็นรองผู้อำนวยการ  นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก เป็นบรรณารกัษ์ 
นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์และนางสาวแววดาว  สุขแก้ว เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

           



 
 
 

๑. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
      ๑.๑ วิสัยทัศน์   

             พัฒนาการบริการภายในโรงเรียนและชุมชน  ด้านสื่อสิ่งพิมพ์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
โดยเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรยีนมี
นิสัยรักการอ่าน  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๑.๒ พันธกิจห้องสมุด 

   ๑) จัดหาวัสดสุิ่งพมิพ์ และโสตทัศนวัสดุทางการศึกษาทุกประเภท ทุกสาขาวิชาให้มี
ปริมาณ 

         เพียงพอต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด 

                        ๒) จัดระบบการจัดเก็บวัสดสุิ่งพิมพ์ บรกิารให้ความสะดวก โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

   ๓) ส่งเสรมิการอ่าน ปลกูฝงัความสามารถในการปรบัปรุงรสนิยมการอ่านให้ดีข้ึน 

   ๑.๓ วัตถุประสงค์ห้องสมุด 

๑) เพื่อจัดเตรียมหนงัสือและวัสดสุารสนเทศบริการแก่นกัเรียนและครู อาจารย์ เพื่อส่งเสริม
หลักสูตร นโยบายและโครงการของโรงเรียน 

๒) เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียน  เลือกศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ  ความต้องการ  และ
ความสามารถของแตล่ะบุคคลทำใหม้ีวิจารณญาณในการอ่านมากข้ึน 

๓) เพื่อสง่เสรมิแนะแนวการอ่าน  ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุด  เพื่อปลกูฝงันิสัย
รักการอ่าน  การค้นคว้า  เพื่อการศึกษาตลอดไป 

๔) เพื่อบริการแก่คุณครู  เลือกใช้หนังสือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้ได้ผลตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 

๕) เพื่อให้นกัเรียน  มีประสบการณ์ในการศึกษาด้วยตนเองในเวลาว่าง 
๑.๔ นโยบายของห้องสมุด 

 ห้องสมุดมีนโยบายที่จะจัดเตรียมวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ทุกชนิดให้พร้อมและมีปริมาณเพียงพอ
สำหรับบริการแก่คณะครู – อาจารย์และนักเรียนในโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นให้บริการให้ดีที่สุดและต้องการให้มี
ผู้ใช้มากที่สุดด้วย  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งห้องสมุดหมวดให้ครบทุกหมวด  ส่วนการบริการแก่
บุคคลทั่วไปนั้นได้ให้บริการเพื่อการอ่าน 

๒. ขนาดพ้ืนท่ีและสถานท่ีตั้งห้องสมุด 
                ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  เป็นอาคารเอกเทศ ชมพูพันทิพย ์

มีขนาด  ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร ๒  ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการเข้าใช้บรกิาร  ห้องสมุดโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  ได้จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศและครุภัณฑ์หอ้งสมุด  โดยได้ตกแต่ง
อย่างมีระเบียบสวยงาม เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าแก่ผูใ้ช้บริการ  



 
 
 

 

 

 

๓. บุคลากรห้องสมุด 
 ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สรุาษฎร์ธานี มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการบรหิารงาน 
จำนวน ๓ คน คือ 

 ๑.หัวหน้างานห้องสมุด  นางสุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก 

 ๒.เจ้าหน้าทีห่้องสมุด  นางสาวแววดาว  สุขแก้ว 

     นางสาวชลิตา  สุวรรณนรุักษ์ 

  ๔.  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ 

๔.๑.หนังสือ 

   ๔.๑.๑ หนังสือทั่วไป (หมวด 000 – ๙00) 



 
 
 

  งานห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดซื้อ จัดหา
หนังสือความรู้ทั่วไปครบทกุ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสำรวจความต้องการจากครู  นักเรียน  เพื่อให้ได้
หนังสือที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

              ๔.๑.๒ หนังสือบันเทิงคด ี

      งานหอ้งสมุดหอ้งสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดซื้อ จัดหา 
หนังสือบันเทิงคดี  ซึ่งประกอบด้วย  หนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้น  เยาวชน  เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
เพลิดเพลนิ และเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 

   ๔.๑.๓ หนังสืออ้างอิง 

  หนังสืออ้างอิง เป็นหนังสือที่ใช้เมื่อต้องการคำตอบเรื่องใดเรือ่งหนึง่ โดยเฉพาะไมจ่ำเป็นต้อง
อ่านทั้งเล่ม  จะมีลักษณะพเิศษกว่าหนังสือเลม่อื่นคือ 

๑) เป็นหนงัสอืที่ให้ความรู้พื้นฐานทีส่ำคัญเรื่องราวต่างๆอย่างกว้างขวาง 
๒) เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความชำนาญในเรื่องนั้น 
๓) มีการเรียบเรียงเป็นระเบียบที่ช่วยใหผู้้อ่านสามารถค้นคว้าหาคำตอบได้ในเวลา

อันรวดเร็ว 
๔) หนังสืออ้างอิงนี้ทางห้องสมุดจะจัดไว้เป็นมุมเฉพาะ ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกหอ้งสมุด 

สังเกตได้จากจะมสีัญลักษณ์  อ  ปรากฏอยู่ที่สันหนังสือและอยู่ที่เหนือเลขเรียกหนงัสอื 
๔.๒.สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

    ๔.๒.๑ วารสาร,นิตยสาร 

     วารสารและนิตยสาร คือสิ่งพิมพป์ระเภทหนึง่ที่มกีารกำหนดออกไว้แน่นอน เช่น ราย
สัปดาห์  รายปักษ์ หรอืรายเดือน จะมลีักษณะภายนอกรูปเล่มทกุฉบับเหมือนกัน เพือ่ช่วยให้ผู้อ่านสังเกตหรือ
จดจำวารสารนั้นได้ มีเลขกำกบัฉบับ ระบุให้ทราบวัน เดือน ปี เนื้อหาประกอบด้วยหลายบทความ โดยผู้เขียน
หลายคน ข้อมูลทันสมัย  ทางห้องสมุดจะบอกรับประจำ  จำนวน  ๔ ช่ือเรื่อง และมีวารสารได้เปล่าจำนวน  ๕ 
ช่ือเรื่อง วารสารนีจ้ะวางไว้บรกิารที่ช้ันวารสาร 

   ๔.๒.๒ หนังสือพมิพ ์

  หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพมิพ์ที่กำหนดออกสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดติดต่อไปเป็นลำดับ 
มีระยะเวลาในการออก เป็นรายวัน รายสัปดาห์ โดยมีลกัษณะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ มีจำนวนหลายแผ่นพับ
ซ้อนกัน ไม่มีการเยบ็เล่ม ทางห้องสมุดจะบอกรับวันละ ๓ ช่ือเรื่อง คือ ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ข่าวสด 

๔.๓.สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

   ๔.๓.๑ อินเทอรเ์น็ต 



 
 
 

    งานห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  จะจัดมุมสืบค้น
คว้าทางอินเทอร์เน็ตให้กับนกัเรียนจำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นหาข้อมลูด้านการเรียนการ
สอน 

๕.การจัดระบบหนังสือ  

             ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒาการ สุราษฎร์ธานี ได้วิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือ
ตามระบบทศนิยมของดิวอี้  ระบบนี้ใช้ตัวเลขอารบิคเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือโดยแบ่งออกเป็น  

๑0 หมวดใหญ่ๆ และแยกย่อยไปอีกจนเป็นทศนิยม  เพื่อประโยชน์ในการค้นหาหนังสือได้สะดวกและรวดเร็ว 
นอกจากนี้ทางห้องสมดุยังใช้สัญลกัษณ์แถบสีติดทีส่ันหนังสอืในแต่ละหมู่  เพื่อสะดวกในการค้นคว้าและจัดเกบ็  
การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไป
หาหมวดหมู่ย่อยต่างๆ และใช้สัญลักษณ์แถบสี ดังนี้ 

000  ความรู้ทั่วไป    ใช้สัญลักษณ์ สีแดง  

 100  ปรัชญา     ใช้สัญลักษณ์ สีฟ้า 

 200  ศาสนา                        ใช้สัญลักษณ์ สีเหลือง 

 300  สังคมศาสตร ์             ใช้สัญลักษณ์ สีชมพ ู

400  ภาษาศาสตร์                       ใช้สัญลักษณ์ สีเขียว 

500  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ                          ใช้สัญลักษณ์ สเีทา 

600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยี)            ใช้สัญลักษณ์ สีน้ำตาล 

700  ศิลปะ  วิจิตรศิลป์และมัณฑนศิลป์            ใช้สัญลักษณ์ สนี้ำเงิน 

800  วรรณคดี              ใช้สัญลักษณ์ สีดำ 

900  ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์                      ใช้สัญลักษณ์ สีครีม 

นวนยิาย        ใช้สัญลักษณ์ สีดำ + แดง 

เรื่องสั้น        ใช้สัญลักษณ์ สีเขียว + ชมพู 

เยาวชน        ใช้สัญลักษณ์ สีฟ้าอ่อน 

เตรียมสอบ ม. ต้น       ใช้สัญลักษณ์ สีเขียว 

เตรียมสอบ ม. ปลาย       ใช้สัญลักษณ์ สีม่วง 

 

 

 



 
 
 

๖.การบริการของห้องสมุดโรงเรียน 

 ๑.บรกิารใหอ้่านและศึกษาค้นคว้า  เป็นบรกิารหลกัของห้องสมุดทีจ่ัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิง่พิมพ์
ต่างๆ มาไว้เพื่อใหบ้รกิาร และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อผู้อ่าน  เพื่อตอบสนองความต้องการ  
และความสนใจของผู้ใช้มากที่สุด 

 ๒.บรกิารให้ยมื – คืนหนงัสอื  คือบริการให้ยืม – คืนหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ 
ตามระเบียบการยืมของหอ้งสมุด โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด ในกรณีที่ยืมเกินกำหนด  ผู้ยืม
จะต้องเสียค่าปรบัตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด 

 ๓.บรกิารแนะนำหนังสือใหม่  เป็นบริการที่จัดทำข้ึนเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ใช้บรกิาร  บรรณารักษ์จะ
เป็นผู้แนะนำหนงัสือใหม่ทกุเล่ม ห้องสมุดจัดหามา และหนังสือที่น่าสนใจ  โดยบรรณารกัษ์นำเสนอในรูปแบบ
ของบรรณนิทัศน์ ผู้อ่านที่ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือ สามารถทราบเรื่องราวจากบรรณนิทัศน์ได้ 

 ๔.บรกิารสืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ต  ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ตทีส่นใจ ซึ่งทำ
ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากข้ึน ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว 

 ๕.บรกิารห้องสมุดเคลื่อนที่  เป็นบริการการอ่านที่ห้องสมุดจัดไว้ตามมุมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ศาลา
หกเหลี่ยม  ศาลาหน้าอาคาร ๑  ศาลาด้านหลงัอาคาร ๒ เพือ่ให้ผู้ใช้บริการที่ไม่มเีวลาเข้าใช้บริการการอ่านใน
ห้องสมุด ได้อ่านหนังสือตามมุมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดไว้ 

 ๖. บริการแนะนำการใช้หอ้งสมุด  เป็นบริการเพื่อแนะนำผู้ใช้ให้ทราบว่า ห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้าง
ให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนเิทศแนะนำแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในช้ันปีแรก ห้องสมุดส่วนใหญ่จะจัดทำคู่มือการใช้
ห้องสมุด เพือ่ให้ข้อมลูเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติห้องสมดุ  ระเบียบการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้หอ้งสมุด บริการและกจิกรรมต่างๆของห้องสมุด  เป็นต้น 

 ๗. บริการหนงัสือจอง เป็นบริการทีห่้องสมุดจัดแยกหนงัสอืรายวิชาต่างๆ ที่ครูผูส้อนกำหนดให้
นักเรียนอ่านประกอบ ซึ่งหนังสือมจีำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้บรกิารเป็นจำนวนมาก โดยจัดแยกหนังสือไว้ต่างหาก 
และมีกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนงัสือทั่วไป 

๗. ระเบยีบการใช้ห้องสมุด   

๗.๑ เวลาบริการ 

            วันจันทร์ – วันศุกร ์ เวลา  0๗.๓0 – ๑๖.๓0 น. 

๗.๒ บัตรสมาชิกห้องสมุด 

            ผู้มีสิทธ์ิทำบัตรสมาชิกห้องสมุด คือ ครู, นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

๗.๓ การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด 

           ๑.ต้องไปแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าทีห่้องสมุด ภายในเวลาที่หอ้งสมุดกำหนดไว้ 



 
 
 

           ๒.สิ่งที่นำไปยื่นพร้อมคำรอ้งขอมบีัตรสมาชิกห้องสมุด คือ 

            - ภาพถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ 

           ๓.บัตรสมาชิกทีส่มบูรณ์ สามารถใช้ยืมหนงัสอืได้คือ 

            - มีรปูเจ้าของบัตรสมาชิก 

            - มีตราห้องสมุด 

            - มีลายเซ็นบรรณารักษ์ 

          ๗.๔ การยืม – คืนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

         เวลาเช้า  0๗.๓0 น. – 0๘.00 น. 

         กลางวัน  ๑๑.0๕ น. – ๑๒.00 น.  

๑๒.00 น. – ๑๒.๕๕ น. 

๗.๕ สิทธิการยืม 

   หนังสือสารคด ี  ยืมได้  ๕ เล่ม / ๗ วัน 

   หนังสือจอง  ยืมได้  ๑ คืน/ เล่ม 

   หนังสือพิมพ ์  ยืมได้  ๑ วัน/ ฉบับ 

   หนังสือวารสาร,นิตยสาร  ยืมได้  ๓ วัน/ ฉบับ 

๗.๖ ระเบียบการยืม 

      ๑.  ต้องนำบัตรของตนเองมาทุกครั้ง 

      2.  ต้องนำหนังสือมาคืนตามวันเวลากำหนดส่ง 

      3.  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหนังสือที่ยืม เช่น มีรอยฉีก หรือขีดเขียน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 

      4.  หนังสือหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 

๗.๗ ขั้นตอนการยืม – คืนหนังสือ 

       1. ให้ผู้ยืมดึงบัตรหนังสือออกจากซองบัตรหนังสือ 

      2.  ให้ผู้ยืมเขียนช่ือ-ช้ันเรียนลงในบัตรหนังสือ  และเขียนเลขทะเบียนลงในบัตรสมาชิกห้องสมุด 

      3.  เจ้าหน้าที่ประทับวันกำหนดส่งลงบนบัตรหนังสือ  บัตรสมาชิก  บัตรกำหนดส่ง 

      4.  การคืนหนังสือนักเรียนนำหนังสือพร้อมบัตรสมาชิกมาให้เจ้าหน้าที่ 



 
 
 

      5.  เจ้าหน้าที่จะประทับวันส่งในบัตรสมาชิกห้องสมุด  บัตรหนังสือ  บัตรกำหนดส่ง 

      6.  เจ้าหน้าที่จะนำบัตรหนังสือใส่ในซองบัตร  แล้วเก็บหนังสือไว้ที่ช้ันหนังสือ 

      7.  คืนบัตรสมาชิกห้องสมุดให้แก่ผู้ยืม 

๗.๘  การปรับ 

      การปรับ  ปรับวันละ 1 บาท/คน/เล่ม ของหนังสือทุกประเภท      

๗.๙ ระเบียนข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 

      1.  ไม่นำหนังสือ  ย่าม  กระเป๋าหรือสิ่งของเข้ามาใช้ในห้องสมุด 

      2.  ไม่พูดคุยเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้อื่น 

      3.  ไม่นำอาหารทุกชนิด  เข้ามารับประทาน 

      4.  ไม่ฉีกดึงหรือทำลายหนังสือ 

      5.  ไม่เอาหนังสือไปซ่อนไว้ถ้ายังอ่านไม่จบ 

      6.  จัดวางหนังสือให้ถูกที่และเป็นระเบียบ 

      7.  ไม่ขีดเขียนข้อความต่างๆ ลงในหนังสือ 

      8.  ห้ามนำหนังสือในห้องสมุดออกไปก่อนได้รับอนุญาต 

      9.  แต่งกายให้เรียบร้อยและถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องสมุด 

    10.  โปรดช่วยกันดูแลรักษาหนังสือ  และเอกสารของห้องสมุดด้วย 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


