
 
 

คู่มือการใช้ห้องสมุด โรงเรยีนล าปางกลัยาณ ี

 ห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารราชนิทัตวิทยา ประกอบด้วย 3 ห้อง ได้แก่  
1) ห้องหนังสือทั่วไป วารสาร และหนังสือพิมพ์  2) ห้องหนังสือบันเทิงคดีและหนังสืออ้างอิง 3) ห้องมัลติมีเดีย/ศูนย์
เพื่อนใจฯ  นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดดิจิตัล (e-book) ให้บริการ  ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงมีทั้งวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์  
 วัสดุตีพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรในการสื่อความหมาย  ได้แก่ หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
จุลสาร สิ่งพิมพ์รัฐบาล  
 วัสดุไม่ตีพิมพ์  เป็นวัสดุสารสนเทศที่ไม่อยู่ในรูปแบบของตัวพิมพ์ และสามารถสื่อความหมายของข้อมูล  
ที่บรรจุอยู่ได้โดยอาศัยภาพและเสียงเป็นหลัก แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น และกว้างขวางขึ้น 
เช่น แผนที่และลูกโลก  รูปภาพ  หุ่นจ าลอง วีดิทัศน์ ซีดี – รอม เป็นต้น  

วิสัยทัศน์ของห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
ห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี

ในการบริหารจัดการ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน ให้บริการโดยค านึงถึง 
ความถูกต้อง สะดวก  รวดเร็ว และทั่วถึง 

บริการของห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
1. บริการการอา่น  
2. บริการยืม – คืน หนังสือ 
3. บริการแนะน าการใช้หอ้งสมุด 
4. บริการจองหนังสือ จองได้ 2 วัน  
5. บริการให้ยืมถา่ยเอกสาร ให้นกัเรียนยื่นบัตรประจ าตัวนกัเรียน ในการยืมหนังสอื วารสาร หนังสือพิมพ์  

ไปถ่ายเอกสาร  
6. บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต และพิมพ์รายงาน แจ้งครูบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด /  ยุวบรรณารักษ์  

ก่อนทุกครั้ง ให้บริการทางวิชาการเท่านัน้ เมื่อใช้บริการเสร็จแล้วให ้shutdown ทุกครั้ง 
7. บริการตอบค าถามช่วยการค้นควา้ 
8. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่  
9. บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
10. บริการอินเทอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
11. บริการห้องมัลติมีเดีย ให้บรกิาร วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับศึกษาค้นควา้ รายบุคคล รายกลุ่ม และรายชั้น

เรียน โดยผู้ใช้บริการแจ้งล่วงหน้าทกุครั้งก่อนใช้บริการ  
 

การจัดหมวดหมูห่นังสือ 
 ห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี  จัดหมวดหมู่หนังสือโดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal 
Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. เป็นการจัดหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันไว้หมวดหมู่เดียวกัน และใช้สัญลักษณ์แทน
ประเภทหนังสือ  เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อหาแต่ละ
หมวดหมู่ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้ 

000 ความรู้ทั่วไป เบ็ดเตล็ด  500 วิทยาศาสตร์ 
100 ปรัชญา จิตวิทยา   600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี 
200 ศาสนา   700 ศิลปะและนันทนาการ 
300 สังคมศาสตร์   800 วรรณกรรม วรรณคดี 
400 ภาษาศาสตร์   900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเท่ียว และชีวประวัต ิ

สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในห้องสมดุ 
ห้องสมุดมีการใช้ตัวอักษรแทนเลขหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้แล้ว   หนังสือบางประเภทการจัด

หมวดหมู่จะพิจารณาจากลักษณะการประพันธ์  เช่น ในหมวด  800  ของระบบดิวอี้  หมายถึง   หนังสือเกี่ยวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรม ดังนั้นถ้าหากเป็นนวนิยาย ซ่ึงมีกลวิธีในการน าเสนอเรื่องคล้ายกัน  ก็จัดเป็นประเภทเดียวกัน  
ไม่ได้พิจารณาจากเนื้อเร่ืองนวนิยาย  ส าหรับตัวอักษรที่สัญลักษณ์ใช้แทนเลขหมู่หนังสือ  ได้แก่ 
 อ    หมายถึง  อ้างอิง   นว  หมายถึง  นวนิยายไทย 
 ร.ส. หมายถึง  เร่ืองสั้น   ย    หมายถึง  หนังสือเด็กและเยาวชน 
 ข    หมายถึง  คู่มือเตรียมสอบ 
 นอกจากห้องสมุดจะมีสัญลกัษณ์พิเศษ  เลขหมู่หนังสือ แล้วบริเวณสันหนังสือทกุเล่มยังมีแถบสีติดไว้ เพื่อ
สะดวกและเป็นระเบยีบต่อการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น 

การจัดเรยีงหนังสือบนชั้น 
 การจัดเรียงหนังสือบนชั้นของห้องสมุดจะพิจารณาจากเลขเรียกหนังสือที่ปรากฏบนสันหนังสือโดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  เรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมาก 
     2.  เรียงจากซ้ายไปขวา 
 3.  เรียงจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง 
 4.  หนังสือที่มีเลขหมู่ซ้ ากันให้เรียงตามล าดับอักษรย่อผู้แต่ง และอักษรย่อชื่อเรือ่งตามล าดับ 
 5.  หนังสือที่มีหลายเล่มจบหรือหลายฉบับ  จัดเรียงตามล าดับเลขน้อยไปเลขมาก  เช่น  ล.1, ล.2, ล.3 หรือ 
      ฉ.1, ฉ.2, ฉ.3 
 6.  หนังสือนวนิยายและเร่ืองสั้นจะเรียงตามอักษรชื่อผู้แต่ง 
 7.  หนังสือภาษาไทยเรียงแยกจากหนังสือภาษาอังกฤษ   
 
การสืบค้นหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 การสืบค้นหนังสือภายในห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี สามารถสืบค้นโดยผา่นระบบออนไลน์  
ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. เข้าเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี www.liblks.com 
2. คลิกเลือกเมนู “สืบค้นหนังสือ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอสืบค้นหนังสือ ดังรูป 

3. เลือกวิธกีารสืบค้น ที่นักเรียนทราบรายละเอียดของหนังสือ ดังนี้  
- สืบค้นตาม  ชื่อผู้แต่ง  -  สืบค้นตาม  ชื่อเร่ือง 
- สืบค้นตาม  หวัเร่ือง  -  สืบค้นตาม  ส านกัพิมพ ์

http://www.liblks.com/


 
 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับเปิดอ่านหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถพลิกหน้าหนังสือได้ 
เหมือนกับการอ่านหนังสือจริงในรูปแบบกระดาษ  
และยังมีฟังก์ชั่นที่ผู้อ่านได้รับความสะดวกอีก เช่น  
การค่ันหน้า, การเชื่อมไปยังหน้าต่างๆ  ส าหรับการ 
เปิดอ่านหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  ที่อยู่บนหน้า 
เว็บไซต์นั้น ถ้าในเครื่องที่ใช้งานไม่มีโปรแกรม  
Library Viewer ส าหรับเปิดอ่าน จ าเป็นต้อง 
ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่จะใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจาก
หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
http://www.liblks.com หรือ ห้องสมุดดิจิทัล 
http://lks.vlcloud3.net มาติดต้ัง 

ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นจาก “ชื่อเรือ่ง”  โดยใช้ค าสืบค้น “ในหลวง” 
1. เลือกวิธกีารสืบค้นตาม  “ชื่อเร่ือง” พิมพ์ค าสืบค้น  “ในหลวง” คลิกสืบค้น 

 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีชื่อเร่ือง “ในหลวง” อยู่ในชื่อเร่ือง 
 
 
 
 
 
 

3. คลิก    เลือกชื่อหนังสือที่ต้องการแล้วคลิก สืบค้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ปรากฏจ านวนหนังสือทุกเล่มที่เลือก แล้วคลิกเลือกเล่มที่ต้องการสืบค้นอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลลัพธ์รายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่คลิกเลือกสืบค้น  ซ่ึงนักเรียนสามารถจดเลขหมู่หนังสือแล้ว
ไปค้นหาหนังสือที่ชั้นหนังสือได้  หากหนังสือเล่มไหนมีคนยืม จะปรากฏสถานะการยืม ว่า  “ยืม” และ
หากเล่มไหนไม่มี   ผู้ยืมและหนังสืออยู่ในห้องสมุด จะปรากฏ สถานะยืม “ - ” ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. หากต้องการสืบค้นเรื่องใหม่ หรือ เปลี่ยนวิธีการสืบค้น ให้คลิกเลือก กลับหนา้แรก  
ห้องสมุดดิจิตัล โรงเรียนล าปางกัลยาณี (Lampang Kanlayanee School Digital Library) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเข้าใช้งานโปรแกรมอ่าน ebook ส าหรับ Android และระบบปฏิบัติการ ios ผู้ใช้ท าการ Download 

Application ชื่อ LKS Library จาก Play store ส าหรับ Android และ App store ส าหรับ ระบบปฏิบัติการ ios    
แล้วติดต้ังเพื่อใช้งาน 

http://www.liblks.com/
http://lks.vlcloud3.net/


 
 

ท าการ Login เข้าสู่ระบบ 
*ชื่อผู้ใช้งาน....................... 
(รหัสประจ าตัวนักเรียน) 

*รหัสผ่าน........................... 
(รหัสประจ าตัวนักเรียน) 

เมื่อท าการติดตั้งเสร็จแล้ว จะแสดง Application บนหน้าจอมือถือ ผู้ใช้คลิ๊กที่ icon  เพื่อเปิดโปรแกรม 
จากนั้นในหน้า Login ให้ท าการใส่  รหัสผู้ใช้งาน และ  รหัสผ่าน  ในการเปิด App ครั้งแรกเท่านั้น แล้วคลิ๊กที่  
เข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถคลิ๊กที่รูป            และเลือกที ่                     เพื่อเลือกหนังสือหรือ eBook 
ที่จะอ่าน ซ่ึงเมนู eBook Store จะแสดงรายการหมวดหนังสือที่ต้องการยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยผู้ใช้สามารถเลือกรายการหนังสือตามหมวดหรือสามารถค้นหาหนังสือตามชือ่ของหนังสือได้ จากนั้นให้

กดปุ่ม ยืม เพื่อท าการยืม เมื่อครบก าหนดการยืม 7 วัน ระบบจะท าการคืนหนงัสือโดยอัตโนมัต ิ

เวลาเปดิใหบ้ริการ 
 วันจันทร์ – วันศุกร์  เปดิให้บริการ 07.00 – 17.00 น.  
     เวลาบริการยืม – คืน   07.00 – 16.30 น. 
 วันเสาร์ เปิดใหบ้ริการ 09.00 – 15.00 น. (ปิดบริการชว่ง 12.00 – 13.00 น. ให้บริการยืม – คืนหนังสือ  
                    ตลอดเวลาเปิดบรกิาร)  
 

ขั้นตอนการยืมหนังสือ 
1. เลือกหนังสือที่ต้องการยืม ได้ไม่เกิน 3 เล่ม / ครั้ง 
2. ยื่นหนังสือที่ต้องการยืม บริเวณเคาน์เตอร์บริการยืมคืน  โดยให้นกัเรียนแจ้งว่า “ยืมหนังสือครับ /ค่ะ”         

แล้วแจ้งรหัสประจ าตัวนกัเรียน 5 หลัก 
3. รอให้ครูบรรณารักษ์ / เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด / ยวุบรรณารักษ์ บันทึกข้อมูลการยมืหนังสือในระบบ และ

ประทับตราวันก าหนดส่ง  
4. รับหนังสือที่ด าเนินการยืมในระบบเรียบร้อยแล้ว  
5. ก่อนออกจากห้องสมุด เปิดหนังสือหนา้สุดท้ายที่มีการประทับตราวันก าหนดส่งให้ ครูบรรณารักษ์ / 

เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด / ยวุบรรณารักษ ์ ตรวจก่อนออกจากห้องสมุดทุกคร้ัง 
 
ขั้นตอนการคืนหนังสือ  

1. น าหนังสือที่ยืมไปแล้วครบก าหนดส่ง หรืออ่านเสร็จแล้วมาคืน ที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม – คืน 
2. ยื่นหนังสือที่จะคืนแลว้แจ้งครูบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด /  ยุวบรรณารักษ์ ว่า “คืนหนังสือครับ / ค่ะ”  
3. รอ ครูบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / ยุวบรรณารักษ์ บันทึกข้อมูลการคืนหนังสือในระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ  และประทับตราวันที่คืนหนังสือ 
 กรณีคืนหนังสือตามก าหนด  นักเรียนรับหนังสือคืนแล้ววางไว้ที่โต๊ะพักหนังสืออ่านแล้ว  
เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการคืนหนังสือ 
 กรณีคืนหนังสือเลยก าหนดส่ง  นักเรียนช าระค่าปรับ 1 บาท : 1 เล่ม : 1 วัน (นับรวม
วันหยุดราชการ) และบันทึกชื่อ – นามสกุล ชื่อหนังสือ ลงในสมุดบันทึกค่าปรับ แล้วรอรับหนังสือคืนแล้ว
วางไว้ที่โต๊ะพักหนังสืออ่านแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการคืนหนังสือ 
 กรณียืมต่อ  ให้นักเรียนแจ้งก่อนที่จะคืนหนังสือว่า “คืนและยืมต่อ  ครับ / ค่ะ”  

 
ระเบียบและข้อห้ามการใช้งานห้องสมดุ 

1. นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีทุกคนเป็นสมาชิกของห้องสมุด โดยใช้รหัสนักเรียนในการยืมหนังสือ 
2. เข้าใช้ห้องสมุดทุกครั้งให้นักเรียนแสกนนิ้วเพื่อลงชื่อเก็บสถิติการใช้งานทุกครั้ง 
3. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน และเล่มยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง   

ให้นักเรียนมายืมด้วยตัวเองเท่านั้น  
4. ห้ามใช้รหัสประจ าตัวนักเรียนคนอื่นมายืมหนังสือเป็นเด็ดขาด 
5. หนังสือส่งช้าเกินก าหนดค่าปรับเล่มละ 1 บาท : เล่ม  
6. กรณีนักเรียนไม่คืนหนังสือและเลยก าหนดส่ง จะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือเล่มอื่น ๆ เมื่อนักเรียนน าหนังสือ  

ที่เกินก าหนดส่งและช าระค่าปรับ นักเรียนจะสามารถยืมหนังสือได้ตามปกติ 
7. กรณีหนังสือหาย ช ารุด ฉีกขาด มีรอยขีดเขียน เปียกน้ า  ให้นักเรียนรีบแจ้งครูบรรณารักษ์ และเลือก

ด าเนินการดังนี้ 
7.1 ให้นักเรียนหาหนังสือมาคืนห้องสมุด ให้เหมือนเล่มเดิมทุกประการ 
7.2 ให้นักเรียนชดใช้ค่าปรับจ านวน 2 เท่าของราคาหนังสือเล่มที่หายหรือช ารุด  
7.3 หากนักเรียนไม่สามารถช าระค่าปรับได้ ให้แจ้งความประสงค์ในการท างานชดใช้ที่ห้องสมุด  

โดยคิดในอัตราชั่วโมงละ 20 บาท 
8. หนังสือเป็นสมบัติส่วนรวมของทางราชการ ห้ามท าลาย ฉีก ขีด เขียน ข้อความใดๆ ลงในหนังสือ 



 
 

9. ห้ามน ากระเป๋าเข้ามาในห้องสมุด ห้องสมุดได้จัดตู้ล็อกเกอร์ส าหรับใส่กระเป๋าไว้ให้บริการนักเรียน  
หากตู้ล็อกเกอร์เต็มให้นักเรียนวางกระเป๋าและสัมภาระไว้บริเวณที่เหมาะสม ห้ามวางไว้บริเวณบันได 
ขึ้น – ลง และบริเวณประตูเข้า – ออก ห้องสมุด 

10. ห้ามน าอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด 
 
มารยาทการใช้ห้องสมดุ 

1. ไม่พูดส่งเสียงดังในห้องสมุด 
2. ไม่พูดโทรศัพท์ในห้องสมุด 
3. ไม่วางกระเป๋า รองเท้า เกะกะขวางทางขึ้นบันได และทางเข้า – ออก ห้องสมุด 
4. นั่งอ่านหนังสือบริเวณที่นั่งอ่านเท่านั้น ไม่ควรยืนหรือนั่งอ่านหนังสือบริเวณชั้นวางหนังสือ เนื่องจาก 

กีดขวางทางผู้ใช้บริการคนอื่น 
5. ไม่ควรหยิบหนังสือมาอ่านทีละหลาย ๆ เล่ม ควรหยิบได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม 
6. หนังสือที่อ่านแล้วให้น าไปวางที่โต๊ะพักหนังสือเท่านั้น 
7. ไมเ่คลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากโต๊ะ เมื่อใช้แล้วให้เก็บเก้าอี้สอดใต้โต๊ะให้เรียบร้อย 
8. เข้าแถวให้เป็นระเบียบในการยืม – คืนหนังสือ 
9. ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้งยื่นหนังสือที่ยืมแล้วให้ ครูบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / ยุวบรรณารักษ์ 

ตรวจโดยเปิดหน้าสุดท้ายที่มีใบก าหนดส่ง 
10. กรณีน าหนังสือส่วนตัวหรือหนังสือจากแหล่งอื่นเข้ามาในห้องสมุด ต้องยื่นหนังสือตรวจก่อนออกจาก

ห้องสมุดทุกครั้ง 
 
ช่องทางการติดต่อ การรับข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด 

1. เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนล าปางกัลยาณี  www.liblks.com 
2. คลิกถูกใจและรับการแจ้งเตือนจากเพจห้องสมุดใน Facebook ชื่อ “ห้องสมุด โรงเรียนล าปางกัลยาณี” 
 

 
 


