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งานบริการหองสมุด
การจัดบริการหองสมุดของโรงเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อใหมีหนังสือตําราวิชาการ
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ตลอดจนบริการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาแกนักเรียน อาจารยและ
กลุ มผู สนใจ ทั้ งนี้ เพื่ อปลู ก ฝ. งใหนั ก เรีย นและกลุ มผู สนใจมี นิ สั ย รั กการอาน รูจั ก คนควาหาความรู
เพิ่มเติมและสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
สถานที่ตั้ง หองสมุดตั้งอยูอาคารสาธิต 2 ชั้นลาง

ระเบียบการใชหองสมุด
1. วันเวลาที่เป!ดบริการ
- วันจันทร – วันศุกร
- เวลาเป3ดบริการ ยืม - คืน

เป3ดเวลา 07.00 - 17.30 น.
10.00 - 10.20 น.
12.00 - 12.50 น
14.30 - 17.30 น.
- วันเสาร ( เป3ดบริการเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอน ) เป3ดเวลา 08.30 – 13.30 น.
2. บุคคลที่มีสิทธิ์เขาใชบริการ
2.1 อาจารย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
2.2 ศิษยเกาโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
2.3 อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.4 เจาหนาที่และนักการฯ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
2.5 บุคคลอื่นที่ประสงคจะเขาใชบริการ กรุณาติดตอกับเจาหนาที่กอนเขาใชบริการ
และกรุณาแตงกายสุภาพเรียบรอยพรอมปฏิบัติตามกฎระเบียบวาดวยการใชบริการหองสมุด
3. หนังสือทั่วไปใหบริการ ดังนี้
3.1 หนังสือประเภททั่วไป หมวด 000 – 900
3.2 หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น คูมือเตรียมสอบ
3.3 หนังสือที่ไดรับจากการบริจาค
3.4 หนังสือนิตยสารและวารสาร
4. หนังสือที่ไม+อนุญาตใหยืมออกนอกหองสมุด แต+ยืมถ+ายเอกสารได
4.1 หนังสืออางอิง
4.2 หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ฉบับป.จจุบัน
( กรณีที่ยืมหนังสือไปถายเอกสารนั้น จะตองสงคืนในวันเดียวกันและใชบัตรประจําตัว
นักเรียนแสดงดวยทุกครั้ง )
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5. การยืมหนังสือ แผ+น CD VCD และ DVD
5.1 แสดงบัตรประจําตัวนักเรียนของตนเองทุกครั้งที่ยืม
5.2 ยืมไดรวมกันครั้งละ 5 เลม / แผน
5.3 ยืมและสงคืนตามเวลาที่กําหนด
5.4 หนังสือที่ยืมเกินกําหนด จะตองเสียคาปรับวันละ 5 บาท ตอ 1 วัน
5.5 นําหนังสือ แผน CD VCD และ DVD ที่ตองการยืมมาติดตอเจาหนาที่หองสมุด
5.6 ตรวจสอบหนังสือ แผน CD VCD และ DVD ที่ยืมกอนออกจากหองสมุดทุกครั้ง
6. การคืนหนังสือ แผ+น CD VCD และ DVD
6.1 แสดงบั ตรนั กเรียน พรอมหนังสือ ที่ จะสงคื นตอเจาหนาที่ ห องสมุดตามวันเวลาที่
กําหนด
6.2 นําหนังสือที่สงคืนแลวเก็บใสรถเข็นที่ทางหองสมุดจัดวางไวให
6.3 การคืนแผน CD VCD และ DVD ใหเก็บเขาชั้นตามเดิม
อนึ่ ง หากหนั งสื อ หรือ แผน CD VCD และ DVD ชํ ารุดหรือเสียหาย ตองชดใชตาม
สภาพเดิม
7. ระบบการจัดหมวดหมู+หนังสือ
หองสมุ ดไดจัด หมวดหมู หนั งสื อตามระบบทศนิ ยมแบบดิ วอี้ ผู คิ ด ระบบนี้ เปM น ชาว
อเมริกัน ชื่อเมลวิล ดิวอี้ ไดคิดแบงเนื้อหาวิชาออกเปMน 10 หมวดใหญ โดยใชตัวเลขเปMน
สัญลักษณ9แทนเนื้อหาวิชาดังต+อไปนี้
000 แทนเนื้อหาประเภท เบ็ดเตล็ด ความรูทั่วไป คอมพิวเตอร
100 แทนเนื้อหาประเภท ปรัชญา และจิตวิทยา
200 แทนเนื้อหาประเภท ศาสนา
300 แทนเนื้อหาประเภท สังคมศาสตร
400 แทนเนื้อหาประเภท ภาษาศาสตร
500 แทนเนื้อหาประเภท วิทยาศาสตร
600 แทนเนื้อหาประเภท วิทยาศาสตรประยุกต
700 แทนเนื้อหาประเภท ศิลปกรรมและนันทนาการ
800 แทนเนื้อหาประเภท วรรณคดี
900 แทนเนื้อหาประเภท ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
8. ระเบียบการใชอินเตอร9เน็ต
8.1 เป3ดบริการเวลา 07.30 – 17.30 น.
8.2 ลงชื่อ – นามสกุล ชั้น หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอรและเวลาที่ใชบริการ
8.3 ใชบริการอินเตอรได 15 นาที / ครั้ง
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8.4 บริการสืบหาขอมูลจากเว็บไซต และฐานขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากการคนควาหา
ขอมูลจากหนังสือ ในหองสมุด
8.5 หามเป3ดเว็บไซตที่ไมเหมาะกับสถานศึกษา
8.6 ไม+อนุญาตใหพิมพงาน เลนเกมส หรือสนทนาออนไลน
8.7 การใชงานอุปกรณบันทึกขอมูล ตองแจงใหเจาหนาที่ทราบกอนการใชงานทุกครั้ง
8.8 กรณีที่มีป.ญหาการใชอินเตอรเน็ต หรือตองการความชวยเหลือใหติดตอเจาหนาที่
หองสมุด
8.9 หากไมปฏิบัติตามระเบียบการใชอินเตอรเน็ตดังกลาว จะมีผลตอการใหบริการ
ศูนย9 IT มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป@นผูรับผิดชอบดูแลระบบอินเตอร9เน็ตของหองสมุดโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
9. ขอปฏิบัติในการใชหองสมุด
9.1 การแตงกาย
9.1.1 แตงกายเครื่องแบบนั กเรีย นทั้ งชายและหญิ งใหถูกตองตามระเบี ย บของ
โรงเรียนกอนเขาและออกจากหองสมุด
9.1.2 การแตงกายในชวงป3ดภาคเรียน นักเรียนชายใหสวมใสกางเกงขายาว เสื้อ
สุภาพเรียบรอย
นักเรียนหญิง ใหสวมใสกางเกงขายาว หรือกระโปรงยาวคลุมเขา เสื้อสุภาพเรียบรอย
9.2 วางรองเทาใหถูกตองและเปMนระเบียบในตูเก็บรองเทาที่จัดไวหนาหองสมุด
9.3 ไมนําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเขามาในหองสมุด
9.4 ไมนํ า กระเปT า หนั งสื อ เขาไปในหองสมุ ด ( หองสมุ ด จะไม+ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
ทรัพย9สินของท+านหากเกิดการสูญหายไม+ว+ากรณีใดๆ )
9.5 ไมสงเสียงดัง จับกลุมสนทนา วิ่งเลน หรือแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
9.6 ไมอนุญาตใหใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในหองสมุด
9.7 ไมฉีก ทําลาย และขโมยหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นๆ รวมทั้งทรัพยสินของหองสมุด
9.8 หามนั่งระหวางชั้นหนังสือ เพราะจะทําใหผูอื่นไมไดรับความสะดวกในการคนหา
หนังสือ
9.9 หนั งสื อที่ อานเสร็จแลวใหนั กเรีย นนํ าไปวางไวในรถเข็น หนั งสื อที่ ทางหองสมุ ด
จัดเตรียมไว
9.10 เก็บเกาอี้ใหถูกตองและเรียบรอยเมื่อเลิกใชงาน
9.11 กรณีใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนความากวา 10 คนจะตองมีอาจารยประจําวิชา
นั้นๆ คอยดูแลนักเรียนในชวงเวลาที่ใชบริการ
9.12 อื่นๆ ตามที่ไดแจงใหนักเรียนทราบเฉพาะกาล

