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หอ้งสมุด 

สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี

http://library.childrenhospital.go.th/library 

สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ห้องสมุดเพทาย  แม้นสวุรรณ 

http://library.childrenhospital.go.th/library 

E-mail : qsnichlib@hotmail.com 

Do 
กระเป๋า และสิง่ของให้วางในตู้เก็บของที่เตรียมไว้ให ้

อนุญาตให้เจ้าหนา้ท่ีตรวจเอกสารก่อนออกนอก   

    ห้องสมุด 

เมื่อใช้สิง่พิมพ์เสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะที่จัดให้เท่านัน้ 
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด    

   (OPAC) ก่อนไปหาหนงัสือบนชัน้ 

ช่วยกนัรักษาความสะอาดภายในห้องสมุด 

ให้ความร่วมมือในการสอดสอ่งดูแลบุคคลที่ม ี

    พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ควรแจ้งให้เจ้าหนา้ท่ีทราบ 

Don’t 
ไม่ตัด ฉีก ขีด เขยีน พับหนา้กระดาษสิ่งพิมพ ์

    ทุกชนิด 

ไม่น าเอกสาร หรือวัสดุสิ่งพิมพ์ใดๆ ออกจาก 

    ห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมอยา่งถูกต้อง ตามระเบียบ 

ไม่น าอาหาร และเคร่ืองด่ืมเขา้มาในห้องสมดุ 
ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุย บริเวณห้องอ่านหนงัสือ 

   หรือถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ไม่พูดคุยเสียงดัง  ไม่กระท าการใดๆ ซ่ึงรบกวนผู้ใช ้    

    ห้องสมุด 

ไม่เพิกเฉยต่อการคนืสิ่งพิมพ์ที่ยืมไป ควรส่งคนื    
    ห้องสมุดตามเวลาท่ีก าหนด 

Library’s Do & Don’t 



Library’s Rules 

ต้องการยืมตอ่ เม่ือครบก าหนดคืนแล้ว ต้องแจ้ง 
เจ้าหน้าท่ีทราบทกุครัง้ และยืมตอ่ได้ไมเ่กิน 2 ครัง้ 
หนงัสือยืมเกินก าหนด จะไมม่ีสิทธิยืมหนงัสือ 
เลม่ใหมจ่นกวา่จะน าหนงัสือท่ีเกินก าหนดมาคืน 
สง่คืนหนงัสือเกินก าหนด ห้องสมดุจะออก ใบทวง  
2 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้ห่างกนั 10 วนั 
กรณีไมส่ง่หนงัสือของห้องสมดุหลงัจากได้รับ 
ใบทวงห้องสมดุจะพิจารณา ตดัสิทธิการยืม ยกเลิก 
การเป็นสมาชิก เสนอให้ผู้บงัคบับญัชาลงโทษตามวินยั 
การน าหนงัสือมาคืน ผู้คืนจะต้องรอให้เจ้าหน้าท่ี 
จดัการบนัทกึหลกัฐานการคนืให้เรียบร้อยก่อน  
หากพบว่าหนงัสือหรือวสัดท่ีุน ามาคืนช ารุดเสียหาย  
ผู้ ยืมต้องรับผิดชอบค่าซอ่มแซมความช ารุดท่ีเกิดขึน้ 
ท าหนงัสือหาย ผู้ ยืมต้องหาหนงัสือหรือวารสาร 
ฉบบัจริงมามาคืนภายใน 1 เดือน นบัจากวนัยืม 
ครัง้แรกหรือชดใช้เงินคา่หนงัสือไมน้่อยกวา่ราคา 
ท่ีสถาบนัฯ จ่ายจริง 
บคุคลภายนอกก่อนเข้าใช้ห้องสมดุต้องแสดงบตัรฯ 
และลงช่ือในสมดุท่ีทางห้องสมดุจดัเตรียมไว้ทกุครัง้ 
บริการ Internet และโสตทศันวสัด ุอนญุาตให้ใช้ 
เฉพาะบคุคลภายในสถาบนั  ซึง่มีรหสัผ่าน การเข้าใช้  
Internet ของสถาบนัฯ และต้องลงช่ือในสมดุ 
ท่ีจดัเตรียมไว้ทกุครัง้รวมถงึปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
การใช้ Internet อย่างเคร่งครัด 

ใครๆ กใ็ช้ห้องสมุดได้ 
บุคคลภายในสถาบันฯ 

การสมัครสมาชิก แสดงบัตรเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 
พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
บุคคลภายนอก 

- ลงชื่อขอใช้ห้องสมุด ยืมหนังสือออกไม่ได้ 
- ต้องใช้ระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุดของหน่วยงาน 
  ตนสังกัดมาแจ้ง 

การสมัครสมาชิกบุคคลภายนอก 
ท าบัตรสมาชิก เฉพาะผู้ที่มาศึกษาดูงาน หรือ 
นักศึกษาฝึกงานที่มีหนังสือรับรองผ่านหน่วยงาน 
ที่มาศึกษา 

อัตราค่าท าบัตรสมาชิกห้องสมุด 20 บาท 
(หากท าบัตรหายต้องเสียคา่ท าบัตรใหม่ 20 บาท) 

หมายเหตุ : หนังสืออ้างอิง / หนงัสือใหม่ / วารสารฉบับลา่สุด 
                    ไม่อนญุาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด 

ที่ตั้ง : อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ช้ัน 4 
        โทร : 1415 ต่อ 4401  หรือ สายตรง 02-6446358 
          E-Mail : qsnichlib@hotmail.com 

เวลาท าการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 7.30 - 20.00 น. 
หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

บริการ 
- บริการยืม - คืน - จอง 
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
- บริการสืบค้นบทความวารสาร 
  และเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริการอินเตอร์เน็ต / WIFI 
- บริการตอบค าถาม และช่วยค้นคว้า 
- บริการมุมอ่านหนังสือส าหรับเด็ก และเยาวชน 
- บริการมุมอ่านหนังสือ / ห้องอบรม 
- บริการอ่ืนๆ  

การยืม - คืน 
ประเภทวัสด ุ จ านวน ระยะเวลา ค่าปรับเกินก าหนด 

หนังสือ / วารสาร - ไทย - อังกฤษ 

วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย 

 

ครั้งละ 5 เล่ม 

 

10 วัน 

 

วันละ 1 บาทต่อ 1 เล่ม 

หนังสือธรรมะ / นวนิยาย 

เรื่องสั้น / นิตยสาร / เอกสารต่างๆ 

โสตทัศนวัสดุ (ซีดี / ดีวีดี) 3 แผ่น 10 วัน วันละ 1 บาทต่อ 1 แผ่น 


