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ค าน า 

อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) เป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเป็น
ศูนย์กลางท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ และค้นคว้าเรื่องราวใหม่ ๆ เป็นพื้นท่ีพบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์
ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน และองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน อีกท้ังเป็น
หน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการท าหน้าท่ีจัดหา รวบรวม อนุรักษ์และบ ารุงรักษา บริการและ
เผยแพร่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ท่ีเหมาะกับการ
เรียนการสอนการค้นคว้าวิจัย ให้ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลา  

คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อแนะน าและให้ข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและบริการของอุทยานการเรียนรู้ รวมท้ังข้อปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ท่ีจะเกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการห้องสมุด นอกจากคู่มือนี้ท่าน
สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และแนะน าการบริการของ
อุ ทยานการเรี ยนรู้ ศรี สะ เกษ โดยดู ได้ จากเว็ บไซต์ ของอุ ทยานการเรี ยนรู้ ศรี สะ เกษ 
http://ssk.sisaketpao.com  

อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษยินดีให้บริการผู้ใช้บริการทุกท่าน และพร้อมท่ีจะรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของอุทยานการเรียนรู้ใน
โอกาสต่อไป   
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ก าหนดเวลาให้บริการ 

• วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 10.00 – 18.00 น. 
• วันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเวลา 09.00 – 17.00 น. 

สมาชิกห้องสมุด 
  สมาชิกทุกประเภทติดต่อสมัครเป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK park) 
ด้วยตนเองท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ตามวันและเวลาท่ีเปิดให้บริการ ประเภทสมาชิกและ
ค่าธรรมเนียมท่ีใช้สมัครสมาชิก มีดังนี้ 

ประเภทสมาชิก หลักฐานการสมัคร ค่าธรรมเนียม 
อายุต่ ากว่า 25 ปี - บัตรประชาชน 

- ใบสมัครสมาชิกอุทยานการเรียนรู้
ศรีสะเกษ (SSK park) 

50 บาท 

อายุ 25 - 59 ปี - บัตรประชาชน 
- ใบสมัครสมาชิกอุทยานการเรียนรู้
ศรีสะเกษ (SSK park) 

100 บาท 

ชาวต่างชาติ - หนังสือเดินทาง (passport) 
- ใบสมัครสมาชิกอุทยานการเรียนรู้
ศรีสะเกษ (SSK park) 

200 บาท 

- เด็กอายไุม่เกิน 7 ปี 
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
- ภิ กษุ  สาม เณร  นั กบวช
ศาสนาอ่ืน  
- ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

- บัตรประชาชน 
- ใบสมัครสมาชิกอุทยานการเรียนรู้
ศรีสะเกษ (SSK park) 

- 

 

การต่ออายุบัตรสมาชิก 
  สมาชิกทุกประเภทติดต่อสมัครเป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK park) 
ด้วยตนเองท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 

• อายุต่ ากว่า 25 ปี  ค่าธรรมเนียม   30   บาท 
• อายุ 25 - 59 ปี  ค่าธรรมเนียม   70   บาท 
• ชาวต่างชาติ   ค่าธรรมเนียม  200  บาท 
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พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 

กิจกรรมหน้าลานสานฝัน ลานสานฝัน 

เคาท์เตอร์ให้บริการยืม - คืน ชั้น 1 ห้องเด็กชั้น 1 

บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ 
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พืน้ที่ให้บริการ ช้ัน 2 

เคาท์เตอร์ให้บริการยืม - คืน ชั้น 2 บริการคอมพิวเตอร์ - อินเทอร์เน็ต 

บริการคอมพิวเตอร์ - อินเทอร์เน็ต โซนอ่านหนังสือ 
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พื้นที่ให้บริการ ชั้น 3 

พื้นที่ให้บริการ ชั้น 4 

ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 

บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย  ให้บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย  

ห้องเงียบ ห้องเงียบ 
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บริการอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi  
• ส าหรับสมาชิก : 1 ชั่วโมงแรกไม่คิดค่าบริการ ชั่วโมงถัดไป 10 บาท 
• ส าหรับผู้ใช้บริการทั่วไป : อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ชั่วโมงละ 10 บาท 

บริการยืม – คืน  

• การยืมหนังสือ ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม 5 วัน 

ค่าประกันหนังสือ 
  “ค่าประกัน” หมายความว่า เงินค่าประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการยืมสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุ 

• หนังสือภาษาไทย  100  บาท 
• หนังสือภาษาต่างประเทศ 200  บาท 

ค่าปรับหนังสือเกินก าหนด 
  หากสมาชิกผู้ยืมส่งทรัพยากรสารสนเทศหลังวันก าหนดส่ง จะเสียค่าปรับตามท่ี
อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK park) ก าหนด ดังนี้ 

• หนังสอืภาษาไทย  10  บาท/เล่ม/วัน 
• หนังสือภาษาอังกฤษ 20  บาท/เล่ม/วัน 
• กรณีหนังสือหาย/ช ารุด คิดค่าปรับตามราคาหนังสือ + ค่าด าเนินการ 40 บาท 

หมายเหตุ “ค่าด าเนินการ” หมายถึง ค่าด าเนินการในการจัดหา จัดท า ในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย
หรือสูญหายต่อสื่อสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุ 
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บริการยืมต่อด้วยตนเอง 

การตรวจเช็คการยืมคืน-คืนทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองหรือการยืมหนังสือต่อ
สมาชิกสามารถกระท าด้วยตนเองทางเว็บไซต์  https://library.tkpark.or.th/main/index.aspx   

1. คลิกท่ี “เข้าสู่ระบบ” บริเวณมุมบนขวามือ 

รูปที่ 1 แสดงหน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

2. สมาชิกที่เข้าสู่ระบบคร้ังแรกจะต้อง “ลงทะเบียน”   

รูปที่ 2 แสดงหน้าลงทะเบียน 

https://library.tkpark.or.th/main/index.aspx
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3. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกด “ตกลง” 

รูปที่ 3 แสดงหน้ากรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าใช้สมัครสมาชิกใหม่ 

  4. เลอืกรายการท่ีต้องการยืมต่อ และกดยืมต่อ 

 
รูปที่ 4 แสดงหน้ายืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ 
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คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

ทรัพยากรสารสนเทศหมวด 000-900 และหมวดพิเศษตามท่ี บรรณารักษ์ห้องสมุด
ก าหนด ท้ังทรัพยากรสารสนเทศท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถสืบค้นได้ ดังต่อไปนี ้

1. เข้าเว็บไซต์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ของอุทยานการเรียนรู้ 
ศรีสะเกษ https://library.tkpark.or.th/main/index.aspx ดังแสดงในรูปท่ี 5  

รปูท่ี 5 แสดงสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

2. ใส่ค าท่ีต้องการสืบค้น ในช่อง ค้นหา แล้วค้น Enter หรือกดค้นหา  

รูปท่ี 6 แสดงการใส่ค าที่ต้องการค้นหา 

https://library.tkpark.or.th/main/index.aspx
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3. หลังกดค้นหาผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากผลการสืบค้น โดย
แสดงรายการชื่อเร่ืองและจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีตรงกับค าหรือหัวข้อท่ีผู้ใช้ต้องการสืบค้น  

 
รูปท่ี 7 แสดงการลดจ านวนผลการสืบค้นที่ต้องการค้นหา 

4. ใช้ “ตัวกรอง” เพื่อลดจ านวนผลการสืบค้นของทรัพยากรสารสนเทศ และตรง
ต่อความต้องการมากขึ้น 

 
รูปที่ 8 แสดงการใส่ค าที่ต้องการค้นหา 
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5. เมื่อเจอทรัพยากรสารเทศเรื่องท่ีต้องการท าการค้นหาเจอแล้ว คลิ๊กเข้าไปท่ีชื่อเรื่อง 
จะแสดงรายละเอียดของ เลขเรียกหนังสือ, บาร์โค้ด, สถานท่ี และสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ  

รูปที่ 9 แสดงการใส่ค าที่ต้องการค้นหา 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ  
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ และห้ามปฏิบัติหรือกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดภายใน “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) 
ดังต่อไปนี้ 

   1.1. สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดอื่นใดทุกประเภทหรือเล่นการพนัน 
   1.2. คุยกันหรือส่งเสียงดังหรือเปิดเคร่ืองมือสื่อสารมีเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
   1.3. น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน 
   1.4. วิ่งไล่กัน หรือเล่นกันหรือการกระท าท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกัน 
   1.5. น าสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันเข้ามาใน

บริเวณ เว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบและฝากไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีประจ า “อุทยานการเรียนรู้
ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) ได้เป็นการชั่วคราวตามแต่ละกรณีๆไป 

   1.6. ขีดหรือเขียนข้อความใดๆลงในหนังสือ ท่ีโต๊ะ เก้าอี้ ผนัง ก าแพง หรือท่ีอื่นใด 
   1.7. ท้ิงขยะหรือสิ่งสกปรกลงท่ีพื้นบริเวณ 
   1.8. ลักขโมยสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุหรืออุปกรณ์ภายในห้องประชุม

หรืออุปกรณ์ภายใน ห้องโรงภาพยนตร์หรือพัสดุอื่นใดใน “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket 
Knowledge Park : SSK Park) 
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   1.9. จงใจท าให้สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุหรืออุปกรณ์ภายในห้องประชุม
หรืออุปกรณ์ ภายในห้องโรงภาพยนตร์หรือพัสดุอื่นใดภายใน “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” 
(Sisaket Knowledge Park : SSK Park) ได้รับความเสียหายด้วยประการใดๆ อาทิเช่น ฉีก โยน
ท้ิง ท าลาย ท าให้บุบสลายหรือแตกสลาย เป็นต้น 

   1.10. การท าอนาจารหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น กอด จูบ นอนตัก เป็นต้น 
ภายในและโดยรอบบริเวณ “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK 
Park) 

   1.11. น าหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศนวัสดุออกจาก “อุทยานการเรียนรู้
ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) โดยมิได้ผ่านการยืม 

   1 .12.  น าบัตรสมาชิก ท่ีมิ ใช่ของตนมายืมหนังสือหรือสื่ อสิ่ งพิมพ์หรือ 
สื่อโสตทัศนวัสดุหรือให้ผู้อื่นมายืมแทนยกเว้นเจ้าของบัตรสมาชิกเท่านั้น 

 

2. ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรสมาชิก บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใด
ของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนเข้า “อุทยานการเรียนรู้
ศรีสะเกษ”   (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) และจะต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ 

   2.1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
   2.2. ถอดรองเท้าทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการภายในห้องสมุดส าหรับเด็ก  
   2.3. ถ้าเด็กเล็กเข้าใช้บริการภายใน “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket 

Knowledge Park : SSK Park) ให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้ปกครองท่ีมาด้วย และให้อยู่ใน
ค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

   2.4. ต้องค้นหา หยิบ ใช้สอย สื่อสิ่งพิมพ์ หรือโสตทัศนวัสดุด้วยความระมัดระวัง
และด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   2.5. ต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สิน สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศนวัสดุหรือ
อุปกรณ์ภายในห้องประชุมหรืออุปกรณ์ภายในห้องโรงภาพยนตร์หรือพัสดุอื่นใดภายใน “อุทยาน
การเรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) 

   2.6. ให้ความร่วมมือและต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดย
เคร่งครัด 

   2.7. เมื่อใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุเสร็จแล้ว ต้องเก็บไว้ในพื้นท่ีท่ี
จัดไว้ให้เรียบร้อย ไม่น าขึ้นชั้นเอง 

   2.8. ถ้ากรณีมีผู้ใช้บริการน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้ามาด้วย ควรท าการปิด
หรือปิดเฉพาะเสียง (ใช้ระบบส่ัน) ของเคร่ืองมือสื่อสารนั้น และไม่พูดคุยให้รบกวนผู้อื่น 

   2.9. การใช้บริการคอมพิวเตอร์ภายใน  “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket 
Knowledge Park : SSK Park) ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยเคร่งครัด 
 ไม่ท าการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข Program หรือ File  ใดๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ไม่ให้ท าการส่ง หรือ Download ข้อมูลอันมีลักษณะเป็นไปในทางลามกอนาจารหรือยั่วยุ
กามารมณ์หรือเป็นไปลักษณะไม่เหมาะสมอื่นใด ในท านองเช่นเดียวกันนี้ และไม่อนุญาตให้เก็บ
ข้อมูลใดๆไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้ากรณีมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดกับเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้รีบแจ้งหรือบอกกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยทันที 

   2.10. ต้องรักษาความสะอาดในพื้นท่ีบริเวณและภายใน “อุทยานการเรียนรู้ 
ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) 

   2.11. ก่อนออกจาก “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge 
Park : SSK Park) จะต้องแสดงหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ท าการตรวจสอบว่า ได้ผ่านการยืมถูกต้องแล้วหรือไม่ 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ 
ถนนวันลูกเสือ ต าบลเมืองใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

 

045969969                    045969968 

                               SSK PARK                     http://ssk.sisaketpao.com 

http://ssk.sisaketpao.com/

