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หน่วยที ่2 

กฎ กติกา มารยาท 

 

หอ้งสมุดเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช้

จ  านวนมาก ดงันั้นเพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูรั้บบริการ หอ้งสมุดจึงตอ้งมีระเบียบ เพือ่ใหทุ้กคนปฏิบติั 

อนัจะท าใหเ้กิดความเสมอภาค ในขณะเดียวกนั ผูรั้บบริการก็จะตอ้งมีมารยาท ใหเ้กียรติแก่สถานที่ดว้ย 

มารยาทในการใชห้อ้งสมุดจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ที่จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ขา้ใชบ้ริการ เพือ่ใหบ้รรยากาศ

ในหอ้งสมุดมีความเรียบร้อยน่าเขา้ใชบ้ริการ ความหมายของระเบียบและมารยาทการใชห้อ้งสมุด สรุปได้

ดงัน้ี 

           ระเบียบ หมายถึง ขอ้บงัคบัที่จะใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพือ่ใหส้งัคมอยู่

อยา่งสงบสุขและเป็นธรรม ผูฝ่้าฝืนจะไดรั้บโทษ 

           มารยาท หมายถึง ขอ้พงึปฏิบติั โดยเกิดจากส านึกรู้จกัการควรไม่ควรของผูน้ั้นเอง 

 ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด หมายถึง ขอ้บงัคบัที่จะใหป้ฏิบติัหรือขอ้พงึปฏิบติั โดยเกิดจาก

จิตส านึกที่ดีในการปฏิบตัิตนของผูใ้ชบ้ริการ เพือ่ความสงบเรียบร้อยเม่ือเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุด  
 

 

ระเบียบการใช้ 

ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 

วันเวลาเปิดท าการ 

 วนัจนัทร์  -  วนัศุกร์     เวลา    07.00 น. – 17.00 น. 

 เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

ผู้ที่มีสิทธิในการเข้าใช้บริการ  มีดงัน้ี 

 1.  นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต  

 2.  ครูทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต  

 3.  เจา้หนา้ที่ นกัการ  -  ภารโรง  ยาม  ทุกคนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์    

                ภูเก็ต  

 4.  ผูป้กครองนกัเรียน 
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สิทธิในการยืม 

1. นกัเรียนตอ้งแสดงบตัรสมาชิกหอ้งสมุดหรือประจ าตวันกัเรียนทุกคร้ังที่ยมื 

ยมืหนงัสือไดค้ร้ังละ  3  เล่ม  ช่ือเร่ืองและผูแ้ต่งไม่ซ ้ ากนั  ก าหนดส่งภายใน 7 วนั 

 2.  ครู – อาจารย ์ 

      ยมืหนงัสือ ได ้คร้ังละ 12  เล่ม  ช่ือเร่ืองและผูแ้ต่งไม่ซ ้ ากนั 

      ก าหนดส่งภายใน  14   วนั 

 3.  เจา้หนา้ที่  นกัการ – ภารโรง 

      ยมืหนงัสือไดค้ร้ังละ 3 เล่ม  ช่ือเร่ืองและผูแ้ต่งไม่ซ ้ ากนั 

      ก าหนดส่งภายใน 7 วนั 

 4.  ดูวนัก าหนดส่งที่หนา้สุดทา้ยของหนงัสือที่ยมื 

 5.  หา้มน าบตัรผูอ่ื้นมายมื  หากตรวจพบจะตดัสิทธิการยมื  1  ปีการศึกษา 

 6.  หากขอ้ผดิพลาดใหแ้จง้เจา้หนา้ที่ทนัที 

 7.  หนงัสืออา้งอิงหา้มยมื 
 

ระเบียบวิธีการยืม – คนื 

 1.  เม่ืออ่านหนงัสือจบใหน้ ามาคืนได ้ ไม่ตอ้งรอใหถึ้งวนัก าหนดส่ง 

 2.  ส่งหนงัสือเกินก าหนด  จ่ายวนัละ 1บาท / 1 เล่ม 

 3.  กรณีที่หนงัสือสูญหาย  ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

  - แจง้บรรณารักษห์อ้งสมุดทนัที 

  - หาซ้ือหนงัสือช่ือที่สูญหายชดใชค้ืน 

  - สมาชิกหอ้งสมุดทุกคนตอ้งมีบตัรสมาชิกของตนเอง  หา้มน าบตัรสมาชิกของผูอ่ื้นมายมื 

                        หนงัสือโดยเด็ดขาด 

 4.  เวลายมื-คืนหนงัสือ 

  - เชา้ ก่อนเขา้แถว 

  - คาบพกักลางวนั  

  - คาบเรียนกิจกรรมหอ้งสมุด หรือคาบคน้ควา้   
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ขั้นตอนการยืมหนังสือ 

 1.  นกัเรียนตอ้งมีบตัรประจ าตวันกัเรียนยมืหนงัสือ  

   2.  แสดงบตัรประจ าตวั (เลขประจ าตวั )  ทุกคร้ังที่ยมืหนงัสือ 

 3.  นกัเรียนยมืหนงัสือไดค้นละไม่เกิน 3 เล่ม /  ก าหนดส่งภายใน 7 วนั 

 4.  น าหนงัสือไปยมืหนงัสือกบัเจา้หนา้ที่ 

 5.  ดูก าหนดส่งทุกคร้ัง เพือ่ส่งหนงัสือตามเวลา 
 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืมออกจากห้องสมุดได้ 

 1.  หนงัสือทัว่ไป ตั้งแต่หมวด  000 – 900 

 2.  หนงัสือคู่มือ 

 3.  หนงัสือนวนิยาย 

 4.  เร่ืองสั้น  

 5.  วรรณกรรมเยาวชน 
 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด 

 1.  หนงัสืออา้งอิง  (พจนานุกรม สารานุกรม) 

 2.  วารสาร 

 3.  หนงัสือพมิพ ์
 

ควรข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด 

 1.  ผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดควรแต่งกายสุภาพ   

 2.  ใหน้ ากระเป๋าและส่ิงของวางไวข้า้งนอกหอ้งสมุดในที่จดัไวใ้หเ้ท่านั้น  ยกเวน้สมุด  ปากกา   

                ดินสอ  และส่ิงของมีค่าอ่ืน ๆ  สามารถน าเขา้หอ้งสมุดได ้

 3.  ไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของผูอ่ื้น 

 4.  ไม่น าขนมหวาน  อาหาร  เคร่ืองด่ืม ตลอดจนของขบเคี้ยวทุกชนิดเขา้มารับประทานภายใน 

                หอ้งสมุดอยา่งเด็ดขาด 

 5.  ไม่ขีดเขียน ฉีก หรือท าลายหนงัสือรวมทั้งวสัดุครุภณัฑอ่ื์น ๆ ในหอ้งสมุกทุกชนิด 

 6.  เม่ือเลิกใชห้นงัสือแลว้โปรดน าหนงัสือ  วารสาร  ไปไวท้ี่พกัหนงัสือ  

7.  เล่ือนเกา้อ้ีเก็บเขา้ที่เดิม  หลงัจากเลิกใชทุ้กคร้ัง 
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 8.  หา้มน าหนงัสือส่วนตวัเขา้มาในหอ้งสมุด 

 9.  นกัเรียนยมืหนงัสือได ้ 3  เล่ม  / สปัดาห์  ครู 12 เล่ม  /  2 สปัดาห์ 

 10.  ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนน าเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดเขา้มาในหอ้งสมุด 

 11.  ถา้พบผูก้ระท าความผดิไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตามจะถูกลงโทษตามควรแก่กรณี 
 

ความรับผิดชอบของผู้ยืม 

      1.  นกัเรียนจะตอ้งส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนตามก าหนดส่ง ถา้ส่งหนงัสือหรือวารสาร หนงัสือพมิพ์

ชา้กวา่ก าหนด ตอ้งเสียค่าปรับวนัละ 1 บาท/ต่อเล่มหรือฉบบั     

      2.  ผูท้ี่ท  าหนงัสือหายตอ้งซ้ือหนงัสือเร่ืองเดิมมาคืนหอ้งสมุด หรือซ้ือหนงัสือชดใชเ้ท่ากบัราคา

หนงัสือ 

     3.  ผูท้ี่ไม่คืนหนงัสือจะมีใบทวงแจง้ครูที่ปรึกษา และถา้ยงัไม่ไดรั้บการติดต่อกลบัจะไม่มีสิทธ์ิยมื

หนงัสือไดอี้กจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

      4.  นกัเรียนที่คา้งส่งหนงัสือหอ้งสมุด และก าลงัจะจบการศึกษา จะถูกอายดัผลการเรียนจากงาน

ทะเบียนวดัผล จนกวา่จะน าหนงัสือมาคืนหอ้งสมุด 

การตัดสิทธ์ิการใช้ห้องสมุด 

      1.  ผูท้ี่น าหนงัสือออกจากหอ้งสมุดโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จะตอ้งซ้ือหนงัสือชดใช ้2 เท่าของราคา

หนงัสือ และถูกตดัสิทธ์ิการใชห้อ้งสมุด โดยการพจิารณาของครูบรรณารักษ์ 

      2.  ผูท้ี่ตดั ฉีกภาพหรือขอ้ความจากหนงัสือ วารสาร หนงัสือพมิพ ์จะไดรั้บโทษตามระเบียบของ

โรงเรียน 

 

 

 
 


