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จดหมายพิเศษฉบับที่ 5/2561
30 พฤษภาคม 2561
เรื่อง
เรียน

สารจากครูบรรณารักษ์
ผูปกครองทราบ
้

การอ่านเป็นสวนหนึ
่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความคิดที่กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีห้องสมุดเป็นแหลงเรี
่
่ ยนรู้ที่สำคัญ
สำหรับให้นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างหลากหลายและเพื่อให้การบริการของห้องสมุดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพคุณครูบรรณารักษ์
ขอประชาสัมพันธเ์ กี่ยวกับระเบียบการใชบริ
ดประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
้ การของหองสมุ
้

การใชบ้ ริการยืมหนังสือของคุณครู ผูป้ กครอง และนักเรียน
คุณครูยืมหนังสือได้ไมเกิ
่ น 20 เล่มต่อสัปดาห์ เพื่อใช้ประกอบการสอนและนำไปจัดมุมส่งเสริมการอ่าน “มุมหนังสือน่าอาน”
่ ในห้องเรียนให้
นักเรียนไดใช
างอย
งสือ
้ เวลาว
้
่ างคุ
่ มค
้ ากั
่ บการอานหนั
่
นักเรียนยืมหนังสือไดไม
้ เกิ
่ น 3 เลมต
่ อสั
่ ปดาห์
ผูปกครองยื
มหนังสือไดไม
งสืออยางสม่
้
้ เกิ
่ น 10 เลมต
่ อสั
่ ปดาห์ เพือ่ ความรวมมื
่ อในการสง่ เสริมใหนั้ กเรียนอานหนั
่
่ ำเสมอ และพัฒนาสูน่ สิ ยั รักการอาน
่
คุณครู ผูปกครอง
และนักเรียน สามารถยืมหนังสือไดครั
้
้ ้งละ 7 วัน โดยนับรวมวันเสาร์ - อาทิตย์
เมือ่ ครบกำหนดการยืมหนังสือ ใหนำหนั
งสือส่งคืนยังครูบรรณารักษท์ นั ที หากไมส่ ง่ คืนตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ จะตองชำระค
าปรั
้
้
่ บวันละ 5 บาทตอ่ 1 เลม่
ในกรณีทห่ี นังสือสูญหาย ให้ผทู้ ำสูญหายแจ้งครูบรรณารักษ์ทนั ที และต้องชำระค่าหนังสือตามราคาปกหนังสือทีส่ ญ
ู หายโดยชำระเงินเป็น 2 เทา่
ของราคาหนังสือที่หายไป
ผูที้ ย่ มื หนังสือจากหองสมุ
ด จะตองดู
อยูเสมอ
เนือ่ งจากหนังสือในหองสมุ
ดถือเป็นสมบัตสิ ่วนรวมทีท่ กุ คน
้
้ แลและรักษาหนังสือใหอยู
้ ในสภาพดี
่
่
้
จะตองช
องทำการซ
อมแซมหนั
งสือใหมี้ สภาพพรอมใช
การดู
้ วยกั
่ นดูแลรักษา หากมีการชำรุดเพียงเล็กนอยจะต
้
้
่
้ ภายใต
้
้ แลของครูบรรณารักษห์ รือหากมี
การชำรุดที่ไมสามารถซ
าหนั
งสือ
่อมแซมไดจะต
่
้ องชำระค
้
่ งสือตามราคาปกโดยชำระเงินเป็น 2 เทาของราคาหนั
่
คาปรั
ด ทีไ่ มเป็
ดจะนำไปจัดซือ้ หนังสือเขาห
ดเพือ่ ประโยชน์
่ บ หรือ อืน่ ๆ ทีไ่ ดรั้ บจากการใชบริ
้ การของหองสมุ
้
่ นไปตามระเบียบนี้ ทางหองสมุ
้
้ องสมุ
้
ในการส่งเสริมการอานให
่ กั้ บนักเรียนตอไป
่
ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ผูปกครองสามารถเข
าใช
ดได้ 2 ชว่ งเวลา ดังนี้
้
้ บริ
้ การของหองสมุ
้
- ช่วงเช้า เวลา 7.30 - 8.30 น.
- ช่วงเย็น เวลา 15.30 - 16.00 น. เฉพาะวันจันทรก์ ับวันศุกรเ์ ทานั
่ ้น
โรงเรียนไมสามารถให
บริ
ดสำหรับผูปกครองในระหว
างวั
องใช
ดเป็นแหลงเรี
่
้ การการเขาใช
้ ห้ องสมุ
้
้
่ นได้ เนื่องดวยครู
้ ผสอนต
ู้
้ ห้ องสมุ
้
่ ยนรูใน
้
การจัดการเรียนการสอน การคนคว
าหาความรู
เพิ
ม
่
เติ
ม
สำหรั
บ
นั
ก
เรี
ย
น
้ ้
้
คุณครูและนักเรียนสามารถเขาใช
ดได้ ตั้งแตเวลา
7.30 - 16.00 น. ในระหวางที
้ บริ
้ การของหองสมุ
้
่
่ ่มีการเรียนการสอนไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียน
ยืมหนังสือ ทั้งนี้เพื่อใหนั้ กเรียนมีเวลาเรียนอยางเต็
จกรรมรวมกั
่ มที่สำหรับการเรียนรูและการทำกิ
้
่ บครูผสอน
ู้

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
คุณครู ผูปกครอง
และนักเรียนทีป่ ระสงคจ์ ะยืมหรือคืนหนังสือ จะตองนำบั
ตรหองสมุ
้
้
้ ดมาดวยทุ
้ กครัง้ หากไมม่ บี ตั รหอ้ งสมุดคุณครูบรรณารักษ์
จำเป็นต้องงดการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิ
บัติหนาที
้
้ ่ของครูบรรณารักษ์เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด สามารถใหบริ
้ การไดอย
้ างมี
่ คุณภาพ
ในการนี้คุณครูบรรณารักษ์ได้จัดทำบัตรห้องสมุดและบัตรแสดงรายการยืม - คืนหนังสือมอบให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักเรียนจะต้องเก็บรักษาบัตรห้องสมุดและบัตรแสดงรายการยืม - คืนหนังสือไว้เป็นอย่างดี เพื่อใช้บริการของห้องสมุดส่วนนักเรียน
ระดับอนุบาลศึกษาคุณครูประจำชั้นหรือผูปกครองจะเป็
นผูดู้ แลการยืมหนังสือคุณครูบรรณารักษห์ วังเป็นอยางยิ
้
่ ่งในความรวมมื
่ อของคุณครู ผูปกครอง
้
และนักเรียนในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดเพื่อใหการบริ
การของห้องสมุดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก
้
แกผู่ ใช
้ บริ
้ การทุกทาน
่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 5 / 2561
ขาพเจ
ด.ช./ ด.ญ. ..............................................................................................................................................ชั้น....................
้ า้ ผูปกครองของ
้
ไดรั้ บสารจากครูบรรณารักษ์หองสมุ
ดเรียบรอยแล
ว้ มีขอเสนอแนะดั
งนี้....................................................................................................................
้
้
้
..........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
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Special Newsletter No.5/2018
May 30, 2018

Subject: Letter from the Lertlah School Librarian
Dear Parents and Students,
The Lertlah School library is open to all students, parents, and teachers as a learning and research center. May we
please ask for your cooperation in reading and following these important library rules:

Terms of Borrowing
Teachers and staff members of the school may borrow up to twenty (20) books from the library for the purpose of
making a “Reading Corner” display in their classrooms.
Students may borrow up to three (3) books per week.
Parents may borrow up to ten (10) books per week.
All library materials borrowed must be returned within a seven (7) day period – failure to do so will result in a fine of five
(5) Baht per book per day exceeding the loan period.
Where an item is lost or stolen, returned damaged, or not returned after a reasonable period of time, the borrower will
be charged for the item as follows:
- Lost or stolen materials – charged at double price shown on the cover of the book or must be replaced with
book(s)/materials of comparable value.
- Return damaged – charged at double price shown on the cover of the book if beyond repair.
Library fines are used towards purchasing new materials for the library.
Admission to the Library
The library is open for the purpose of study and research to current members of the school and other groups and
individuals according to the library's admissions policy.
All users must possess a current Library card and show it on request to library staff and security.
The library is open to parents from 7:30 – 8:30 am and 3:30 – 4:00 pm. Only Mondays and Fridays.
And to students and teachers from 7:30 am – 4:00 pm daily.
Students may only borrow books during library classes as they must follow their timetables at all other times.

Please bring your library card every time you wish to borrow/return materials.
All Primary 1 to 6 and Middle School 1 to 3 students have received their Library Cards; please ensure that they are kept
for borrowing and returning library materials. Kindergarten students may borrow library books with their teachers and/or
parents.
Lertlah School would like to thank you for your kind cooperation and we hope that you will enjoy our library
services.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
(Newsletter No.5 / 2018)
I, Parent of ___________________________________________________________________________Class___________
have received the letter entitled “Letter from the Lertlah School Librarian”
Comments: __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Signed _________________________ Parent

