บุคลากรห้ องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

นางสาวชุติมา บาเพ็ญกุล

นางชนันภัสร์ ธี รเสริ มพงศ์
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

หัวหน้างานห้องสมุด

นางนริ นทร์ สุ ธรรม
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะ
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
นางสุ วรรณาพร บาลโสง
รองหัวหน้างานห้องสมุด

นายสุ ธรรม จีนแส
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

นางเขมิกา วงเวียน
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

นางศิราณี แสงแดง
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

นายเด่นทวี บุญศรี รัมย์
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

นางปิ ยะนุช ยิม้ รัมย์
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

นางสาวจารี ฎา สุ ทธิ
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มุ่งยึดหลักว่า
“ ปัญญากว้างไกล ใฝ่ ใจค้นคว้า สร้างเสริ มจรรยา บริ การทันใจ”

ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มุ่งผูใ้ ช้บริ การอย่างกว้างขวาง ทัว่ ถึง และสอดคล้องกับนโยบายของพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
จึงกาหนดพันธกิจ ดังนี้
1. มุ่งส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ความรู ้ต่างๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
หลากหลาย และสามารถนาความรู ้ที่ได้รับการศึกษาค้นคว้านั้นไปพัฒนาตนเองและชุ มชนอย่าง
สร้างสรรค์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ส่ งเสริ มให้ผคู ้ น้ คว้าตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน ประโยชน์ที่ได้รับการศึกษา
การค้นคว้า การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้สามารถ
ดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข และเห็นคุณค่าของตนเอง
3. ส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การมีจรรยามารยาทดีงาม ดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชน์ส่วนรวยมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
4. มุ่มให้บริ การสะดวก รวดเร็ วด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยการให้บริ การแบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานห้ องสมุด
บทบาทและหน้ าที่
1. วางแผนโครงการที่จะปฏิบตั ิในรอบปี การศึกษา
2. จัดห้องสมุดให้เป็ นระเบียบตามหมวดหมู่ ควบคุมบริ การยืม ตรวจเช็คหนังสื อ การซ่ อม
3. จัดกิจกรรมสาหรับห้องสมุดตามเวลาและโอกาสอันควรตามแผนปฏิบตั ิงานที่วาง รวมทั้งงานบริ การชุมชน
4. จัดทาสถิติขอ้ มูลการใช้บริ การห้องสมุด จานวนนักเรี ยน จานวนหนังสื อ ในรู ปของงานสารสนเทศ

ดาเนินการในการจัดซื้อ ซ่ อมแซมเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในงานห้ องสมุดให้ อยู่ในสภาพใช้ งานได้
1. ดาเนินการจัดซื้ อหนังสื อที่เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเพียงพอต่อการบริ การ
2. เป็ นกรรมการบริ การและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย

แผนภูมิการบริหารงาน
ห้ องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

ผู้อานวยการ
คณะกรรมการห้ องสมุด
หัวหน้ างานห้ องสมุด
งานบริหาร

งานบริการ

งานเทคนิค

งานสารบรรณ

งานยืม คืน ทรัพยากร

งานจัดหาทรัพยากร

งานบุคลากร

งานบริการตอบคาถามและค้ นคว้า

งานวิเคราะห์ เลขหมู่

งานการเงิน

งานบริการวารสาร

งานเตรียมทรัพยากร

งานครุ ภัณฑ์

งานบริการอ่าน

งานบารุ งรั กษาทรัพยากร

งานอาคารสถานที่

งานบริการหนังสื ออ้างอิง

งานสารวจทรัพยากร

งานประชาสั มพันธ์

งานแนะนาหนังสื อใหม่

งานจาหน่ ายทรัพยากร

ระเบียบการใช้ บริการห้ องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์
1. สถานที่ต้งั
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งอยู่ ณ อาคาร 4 ชั้น 1
2. เปิ ดบริ การตั้งแต่
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.45 - 16.30 น.
3. ผูม้ ีสิทธิ์ ใช้บริ การห้องสมุด
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- นักเรี ยน และผูป้ กครอง
4. ใช้บตั รสมาชิกของตนเองในการยืม
5. ครู -อาจารย์/ยืมหนังสื อได้ครั้งละ 3 เล่ม/90วัน นักเรี ยนยืมได้ ครั้งละ 2 เล่ม/7 วัน
6. คืนหนังสื อเกินกาหนดปรับวันละ 1 บาท/1 เล่ม/1 วัน
7. หนังสื อที่มีผอู ้ ื่นยืมออกไปแล้ว ถ้าต้องการยืมต่อ ให้เขียนใบจองไว้ที่บรรณารักษ์ โดย
กรอกชื่อผูย้ มื ห้องชื่ อหนังสื อ และวันที่มายืมหนังสื อเล่มนั้น
8. หนังสื อที่ไม่ อนุญาตให้ยมื ได้แก่ หนังสื ออ้างอิง วารสารใหม่ หนังสื อพิมพ์ใหม่
หนังสื อที่ยงั ไม่ลงทะเบียนและติดบาร์ โค้ช
9. ผูท้ ี่จองหนังสื อไว้ถา้ ไม่มารับภายใน 1 วันถือว่าสละสิ ทธิ์
10. หนังสื อที่มีผอู ้ ื่นจองไว้จะยืมต่ออีกไม่ได้
11. หากทาหนังสื อหาย ให้ชดใช้ตามราคา
12. บัตรหายแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันที
13. ไม่ อนุญาตใช้บตั รผูอ้ ื่นยืมหนังสื อ

มารยาทการใช้ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
วางกระเป๋ า หรื อสิ่ งของไว้ที่ช้ นั หน้าห้องสมุด
นารองเท้าไปวางไว้ที่ช้ นั วางรองเท้า
ไม่เล่น พูดคุยส่ งเสี ยงดัง หรื อวิง่ เล่นรบกวนสมาธิ คนอื่น
ห้ามนาอาหารของขบเขี้ยวเครื่ องดื่มทุกชนิดเข้ามาห้องสมุด
ไม่นาอาหาร ขนม น้ าดื่ม เข้ามารับประทานภายในห้องสมุด
ห้ามขีดเขียน หรื อทาลายหนังสื อ โต๊ะ เก้าอี้และสมบัติของห้องสมุด
ไม่ลกั ขโมย ฉี ก ตัด โยน ทาลายหนังสื อและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ เพื่อยืดอายุ
การใช้งานให้นานขึ้น

9. ไม่นาโทรศัพท์มือถือมาใช้ในห้องสมุด
10. หนังสื อพิมพ์ที่อ่านเสร็ จแล้วให้นาไปเก็บไว้ที่แขวน ส่ วนวารสารให้วางไว้ที่ช้ นั วารสาร
เหมือนเดิม
บทลงโทษกรณีที่หนังสื อหาย หรื อชารุ ด
1. หาหนังสื อเรื่ องอื่นมาทดแทน
2. ถ้าหาไม่ได้ ต้องจ่ายเงินเป็ น 2 เท่าของราคาจริ ง
3. ในกรณี ที่หนังสื อขาดหรื อเสี ยหาย บรรณารักษ์จะคิดค่าซ่ อมตามสมควรถ้าสามารถซ่อมได้

การขอใช้ บัตรห้ องสมุด
ผูม้ ีสิทธิ์ ใช้บริ การห้องสมุด ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
 ทาบัตรห้องสมุด โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมแรกเข้า ( เฉพาะนักเรี ยนใหม่ ม.1, ม.4, ปวช.1 )
 บัตรมีอายุครั้งละ 3 ปี

กรณีการขอบัตรใหม่
 บัตรหมดอายุ ( ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม )
 บัตรหาย ( เสี ยค่าธรรมเนียม 50 บาท )
 บัตรห้องสมุด ใช้ได้เฉพาะผูท้ ี่เป็ นเจ้าของเท่านั้น ห้ามผูอ้ ื่นนาไปใช้

บทลงโทษในกรณีทที่ าหนังสื อหายหรื อชารุด
 หาหนังสื อเรื่ องเดียวกันมาทดแทน
 ในกรณี ที่หาหนังสื อเรื่ องเดียวกันมาทดแทนไม่ได้ จะต้องจ่ายเงินโดยคิดเป็ น 2 เท่า
ของราคาหนังสื อปกติ
 ในกรณี ที่ทาหนังสื อฉี กขาด หรื อเสี ยหายด้วยกรณี ใดๆ ก็ตาม และสามารถซ่อมแซมได้
บรรณารักษ์จะคิดตามสมควร

การยืมหนังสื อของห้ องสมุด
 แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยมื หนังสื อ เอกสาร
 นาหนังสื อที่จะยืมมาให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 เจ้าหน้าที่ประทับวันกาหนดส่ ง
 รับบัตรทุกครั้งที่ยมื และส่ ง

การคืนหนังสื อของห้ องสมุด
 ผูย้ มื จะต้องนาหนังสื อที่ยมื ไปคืนห้องสมุดตามเวลาที่กาหนด ที่ระบุไว้ในบัตรกาหนดส่ ง
 แนบบัตรใช้ห้องสมุดมาพร้อมกับหนังสื อทุกครั้งที่มาส่ ง
 รับบัตรห้องสมุดคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดได้ประทับหลักฐานการส่ งคืนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

งานบริการห้ องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์
งานบริการห้ องสมุด คือ งานบริ การที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้
การบริ การ ถือว่า เป็ นหัวใจหลักสาคัญของห้องสมุด ที่มีส่วนสาคัญ ในการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน ครู ชุมชน
เข้ามาใช้บริ การ และเห็นความสาคัญของห้องสมุด ซึ่งจะทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
งานบริ การของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก มีดงั นี้
1. บริ การการอ่าน
2. บริ การยืม-คืน
3. บริ การวารสาร
4. บริ การตอบคาถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า
5. บริ การหนังสื ออ้างอิง
6. บริ การแนะนาหนังสื อใหม่
บริการการอ่าน เป็ นบริ การหลักของห้องสมุดที่จดั หา และคัดเลือกหนังสื อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
ไว้เพื่อให้บริ การ และจัดเตรี ยมสถานที่ให้อานวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และความสนใจของผูใ้ ช้มากที่สุด

บริการยืม – คืนหนังสื อ ให้บริ การยืมหนังสื อทัว่ ไปหมวด 000 - 900 หนังสื อนวนิยาย
เรื่ องสั้น หนังสื อวรรณกรรม เยาวชน ในกรณี ที่ยมื เกินกาหนด ผูย้ มื จะต้องเสี ยค่าปรับตามอัตรา
ที่หอ้ งสมุดกาหนด ซึ่งห้องสมุดโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ยืมคืนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เมื่อนักเรี ยนเข้าฐานข้อมูลห้องสมุด แล้วสื บค้นรายชื่อหนังสื อที่ตอ้ งการ จดเลขเรี ยกหนังสื อ
ไปที่ช้ นั หนังสื อตามเลขเรี ยกหนังสื อ เมื่อพบหนังสื อก็นาไปที่เคาน์เตอร์ และนาบัตรประจาตัว
นักเรี ยนยืมหนังสื อ

บริการวารสาร ห้องสมุดได้จดั บริ การการอ่าน และการค้นคว้าวารสาร
ซึ่งมีวารสารมีท้ งั แบบรายสัปดาห์ รายเดือน เช่น ขวัญเรื อน มติชนรายสัปดาห์ หมอชาวบ้าน
เป็ นต้น

บริการตอบคาถามและช่ วยการค้ นคว้า บริ การนี้ได้จดั ไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือผูท้ ี่มา
ใช้บริ การของห้องสมุด เช่น การค้นหาหนังสื อหรื อความรู ้เรื่ องราวต่างๆจากหนังสื อหรื อ
สิ่ งพิมพ์ในหมวดต่างๆ

บริการหนังสื ออ้างอิง หนังสื ออ้างอิงที่ใช้คน้ คว้าหาคาตอบในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ได้อย่างรวดเร็ ว หนังสื ออ้างอิงจะไม่อนุ ญาตให้ยมื ออกนอกห้องสมุด

บริ การแนะนาหนังสื อใหม่ ทุกภาคเรี ยนจะมีการแนะนาหนังสื อใหม่ โดยจะจัดไว้ในตูโ้ ชว์
หนังสื อและจัดไว้บนชั้นหนังสื อ ส่ วนวารสารจะมีประจาทุกเดือน

การจัดหนังสื อในห้ องสมุด
ห้องสมุดใช้การจัดหมู่หนังสื อระบบทศนิยมของดิวอี้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้
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ความรู ้ทวั่ ไป
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ปรัชญา

200

ศาสนา

300

สังคมศาสตร์

400

ภาษา

500

วิทยาศาสตร์

600

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรื อ เทคโนโลยี

700

ศิลปกรรมและการบันเทิง

800

วรรณคดี

900

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

