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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 ซ่ึงรบกวนผู้ใช้     

    ห้องสมุด 

ไม่เพิกเฉยต่อการคนืสิ่งพิมพ์ที่ยืมไป ควรส่งคนื    
    ห้องสมุดตามเวลาท่ีก าหนด 

Library’s Do & Don’t 



Library’s Rules 

ต้องการยืมต่อ เมื่อครบก าหนดคนืแล้ว ตอ้งแจง้ 
เจ้าหนา้ที่ทราบทุกครั้ง และยืมต่อไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง 
หนังสือยืมเกินก าหนด จะไมม่ีสิทธิยืมหนงัสือ 
เล่มใหม่จนกวา่จะน าหนงัสือที่เกินก าหนดมาคนื 
ส่งคืนหนังสือเกนิก าหนด หอ้งสมุดจะออก ใบทวง  
2 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังห่างกนั 10 วัน 
กรณีไม่ส่งหนังสือของห้องสมุดหลังจากได้รับ 
ใบทวงห้องสมุดจะพิจารณา ตัดสิทธิการยืม ยกเลิก 
การเปน็สมาชิก เสนอให้ผูบ้งัคับบัญชาลงโทษตามวนิัย 
การน าหนังสือมาคนื ผู้คนืจะต้องรอให้เจ้าหนา้ที่ 
จัดการบนัทึกหลักฐานการคืนให้เรียบร้อยก่อน  
หากพบวา่หนังสือหรือวัสดุทีน่ ามาคืนช ารุดเสียหาย  
ผู้ยืมต้องรับผิดชอบคา่ซ่อมแซมความช ารุดที่เกิดขึน้ 
ท าหนังสือหาย ผู้ยืมต้องหาหนังสอืหรือวารสาร 
ฉบบัจริงมามาคนืภายใน 1 เดือน นบัจากวนัยืม 
คร้ังแรกหรือชดใช้เงินค่าหนังสือไมน่้อยกวา่ราคา 
ที่สถาบนัฯ จา่ยจริง 
บุคคลภายนอกก่อนเข้าใช้ห้องสมุดต้องแสดงบัตรฯ 
และลงชื่อในสมุดที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้ทุกครั้ง 
บริการ Internet และโสตทศันวัสดุ อนญุาตให้ใช้ 
เฉพาะบุคคลภายในสถาบนั  ซึ่งมีรหัสผ่าน การเข้าใช้  
Internet ของสถาบนัฯ และต้องลงชื่อในสมุด 
ที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้งรวมถึงปฏบิัติตามกฎระเบียบ 
การใช้ Internet อย่างเคร่งครัด 

ใครๆ กใ็ช้ห้องสมุดได้ 
สิทธิการยืมสารสนเทศ 

การยืมระหว่างห้องสมุด 
บุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันฯ อ่ืนต้องการยืม 
ควรมีหลักฐานแบบฟอร์ม การยืมระหว่างห้องสมุด 
มีหนังสือจากบรรณารักษ์ท่ีตนสังกัดอยู่มารับรอง 

หมายเหตุ : หนังสืออ้างอิง / หนงัสือใหม่ / วารสารฉบับลา่สุด 
                    ไม่อนญุาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด 

ที่ตั้ง : อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ช้ัน 4 
        โทร : 4401, 4403  หรือ สายตรง 02-6446358 
          E-Mail : qsnichlib@hotmail.com 

เวลาท าการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8.00 - 16.00 น. 
หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

บริการ 
- บริการยืม - คืน - จอง 
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
- บริการสืบค้นบทความวารสาร 
  และเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริการอินเตอร์เน็ต 
- 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 

1. บุคคลภายในสถาบันฯ ใช้บัตร Smart Card 
 (บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่) มาแสดง 
ใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. บุคคลภายนอก ได้แก่ แพทย์ประจ าบ้าน  
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด / นักศึกษาแพทย์รังสิต  
ใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
เฉพาะพยาบาลที่มาศึกษาฯ ใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
และเสียค่าสมัครสมาชิก 20 บาท 
(บัตรสูญหายเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท) 
**การยืมต่อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
เพ่ือท าการยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง** 


