ระเบียบการใหบริการ
หองศึกษาและคนควากลุม (study room) ชั้น 2
ใหบริการเฉพาะอาจารย แพทยประจําบานตอยอด แพทยประจําบาน นิสิตคณะแพทยศาสตร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเทานั้น

วัน-เวลาที่ใหบริการ
1. เปดใหบริการทุกวัน จํานวน 6 หอง (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดพิเศษ ใหบริการไมเกิน 3 หอง]
ใหบริการครั้งละ 2 ชั่วโมง ดังนี้

วันจันทร - วันศุกร
- 8.00 น. - 10.00 น.
- 10.00 น. - 12.00 น.
- 12.00 น. - 14.00 น.
- 14.00 น. - 16.00 น.
- 16.00 น. - 18.00 น.
- 18.00 น. - 20.00 น.
- 20.00 น. - 21.40 น.

วันเสาร - อาทิตย
- 10.00 น. - 12.00 น.
- 12.00 น. - 14.00 น.
- 14.00 น. - 16.40 น.

3. วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดพิเศษ ใหบริการหองศึกษากลุม ไมเกิน 3 หอง

บุคลากร)

[เนื่องจากขอจํากัดของจํานวน

วิธีใชหอง Study Room
1. ตรวจสอบหองวางและกรอกเอกสารแสดงความจํานงโดยแสดงบัตรนิสิต หรือบัตรประจําตัวที่
ออกใหโดยคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ หรือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ที่เคานเตอรบริการชั้น 2

2. หองศึกษากลุม จะสามารถเขาใชไดตองมีจํานวนผูใชตั้งแต 4 คนขึ้นไป

และหอสมุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหอง Study Room ใหแกผูขอรับบริการ หากมีหอ งวางในแตละคาบเวลา ผูใ ช
สามารถเขาใชหอ งไดทันทีโดยไมจําเปนตองรอใหถึงคาบถัดไป ทั้งนี้ ผูใชสามารถจองหองศึกษากลุมไดตอเนื่องครั้ง
ละไมเกิน 2 คาบ ตอวัน และไมเกินสัปดาหละ 3 ครั้ง

3. ผูใชจะตองทําการยืนยันการใชหองที่จองไวที่เคานเตอรบริการชั้น 2 ภายใน 15 นาทีของ

คาบเวลานั้น ไมเชนนั้นจะถือวาสละสิทธ (เฉพาะกรณีที่หองเต็มหรือมีคนจองตอ) และระบบจะเก็บ
รายชื่อผูไมมาใชสิทธิ์ไวในบัญชีเมื่อครบสามครั้งจะถูกตัดสิทธิ์การใชหองศึกษากลุมเปนเวลา 7 วัน
4. ในการเขาใช ผูใชที่เปนผูดําเนินการจองจะตองแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจําตัวที่ออกใหโดย

คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ หรือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณของตนเองที่เคานเตอรบริการชั้น 2
เพื่อใหเจาหนาที่ไปเปดหองให และเมือ่ หมดคาบเวลา หากผูใ ชไมออกจากหอง หรือออกจาก
หองชา หอสมุดจะคิดคาปรับ 15 นาทีละ 30 บาทตอคน

5. ขอความรวมมือ

5.1. ไมสงเสียงดังหรือกระทําการใด ๆ ที่เปนการรบกวนผูอ ื่น
5.2 ไม นําอาหารและเครือ่ งดืม่ มารับประทานภายในหองศึกษาฯ โดยเด็ดขาด หากฝาฝนจนเกิดความ
เสียหายตอหองศึกษาเฉพาะกลุม เสียคาปรับระหวาง 200 – 1,000.- บาท
5.3 กรุณาอยาทิ้งสิ่งของมีคาไวในหอง หากสูญหาย หอสมุดจะไมรับผิดชอบ
5.4 ไมทําการยาย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด อุปกรณ โตะ เกาอี้ ปลั๊กตางๆ ทั้งหมด ไมวาดวยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
5.5 รักษาความสะอาดและตรวจสอบทรัพยสนิ กอนออกจากหองทุกครั้ง
5.6 เก็บโตะ เกาอี้ ใหเปนระเบียบทุกครั้งกอนออกจากหอง
5.7 ปดเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งกอนออกจากหอง
5.8 กรณีที่มีการทําผิดระเบียบหรือพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูใช เจาหนาที่สามารถตัดสิทธิ์การใช
บริการหองศึกษากลุมไดตามความเหมาะสม

ระเบียบการใชหอง Theatre ชั้น 1
ใหบริการเฉพาะอาจารย แพทยประจําบานตอยอด แพทยประจําบาน และบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
เทานั้น *** นิสิตคณะแพทยศาสตร และนิสิตคณะเภสัชฯ ที่มาฝกงาน ตองจองหองกอนเวลาใชไมเกิน 15 นาที

1.
ตองมีผูใชอยางนอย 10 คน ติดตอขอใชหองไดที่เคานเตอรบริการชั้น 1
อนุโลมใหมีจํานวนผูใชบริการนอยกวานี้ได หากในคาบเวลานั้น มีผูใชบริการหองศึกษากลุมเต็มทุกหอง
2.
ใชไดครั้งละ ไมเกิน 4 ชั่วโมง คือ 8-12 น. 12-16 น.
วันที่เปดบริการถึง 22 น. เพิ่มเวลา 16-21 น.
วันที่เปดบริการถึง 24 น. เพิ่มชวงเวลา 21-23 น.
3.
กรุณามาตรวจสอบความพรอมของอุปกรณเครื่องเสียงและการฉายภาพกอนวันประชุม และ
หอสมุดไมมีบุคลากรใหความชวยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณดังกลาวระหวางการประชุม
4.
ไมรับประทานอาหาร อาหารวาง หรือเครื่องดื่มในหองประชุม Theatre
5.
นิสิตแพทยชั้นปที่ 1 กรุณาแจงความจํานงกอนใชหอง 4 ชั่วโมง
6.
หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นผูใชหองยินดีรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากการใชหอง และ
ยินดีใหหอสมุดสงวนสิทธิการขอใชหองของทานในครั้งตอไป

ระเบียบการใชตูล็อกเกอร
1. แสดงบัตรประจําตัวที่ออกโดยคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ หรือ รพ. จุฬาลงกรณ
พรอมคามัดจํากุญแจ 100 บาท เพื่อกรอกแบบฟอรม โดย จนท. เปนผูกําหนดหมายเลขตูให

2. กรุณานําของออกจากตูล็อกเกอรและคืนกุญแจ 30 นาทีกอนหอสมุดปดทําการ
มิฉะนั้นจะเสียคาปรับวันแรก 50 บาท วันตอๆ ไปวันละ 100 บาท และ เสียคาปรับอีก 200 บาทสําหรับ
การทํากุญแจใหม
3. กรณีผูใชไมคืนกุญแจหอสมุดจะนําสิ่งของออกจากตูล็อกเกอรในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป
ทั้งนี้ของที่นําออกจากตูล็อกเกอรหองสมุดไมรับผิดชอบ หากมีการสูญหายหรือเสียหาย เมือ่ ผูใชมารับของคืนตองเสีย
คาปรับ ตามขอ 2 โดยหอสมุดจะเก็บไวใหเพียง 5 วันทําการ ของที่เนาเสียไดจะเก็บเพียง 1 วันทําการหลังจากนั้นจะ
จําหนายออก (ทิ้ง)

ระเบียบการใชหอง consultation ชั้น 1
ใหบริการเฉพาะอาจารย แพทยประจําบานตอยอด แพทยประจําบาน *** นิสิตคณะแพทยศาสตร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเทานั้น

ผูเขาใชตองมีจํานวนอยางนอย 2 ทาน ชวงเวลาที่ตองการใชบริการ (**กลุมละไมเกิน 2 ชม.**)
สําหรับวันที่เปดบริการ 8.00 น. (จ-ศ)






08.00 น. - 10.00 น.
12.00 น. - 14.00 น.
16.00 น. - 18.00 น.
20.00 น. - 22.00 น.






10.00 น. - 12.00 น
14.00 น. - 16.00 น..
18.00 น. - 20.00 น.
22.00 น. - 24.00 น.

สําหรับวันที่เปดบริการ 9.00 น.
(ส-อา, นักขัตฤกษ)

 09.00 น. - 11.00 น. 11.00 น. - 13.00 น.

13.00 น. - 15.00 น. 15.00 น. - 17.00 น.
17.00 น. - 19.00 น. 19.00 น. - 21.00 น.
21.00 น. - 23.00 น.

ระเบียบการใชหองประชุม ชั้น 4
ใหบริการแกหนวยงานของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เนื่องจากขอจํากัดดานบุคลากรของหอสมุด จึงขอใหทานรับทราบระเบียบการใชหองดังนี้
1. กรุณามาตรวจสอบความพรอมของอุปกรณกอนวันใชหอง และหอสมุดไมมีบุคลากรใหความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณดังกลาวระหวางการประชุม
2. ไมรับประทานอาหาร อาหารวาง ในหองประชุม
3. กรณีขอใชหองเพื่อรับประทานอาหาร ขอใหรับประทานอาหารกลอง จะตองไมมีการปรุงหรืออุน
อาหารดวยเตาแกส หรือ เตาไฟฟา
4. เมื่อใชหองประชุม 1-2 แลวกรุณานําภาชนะที่ใชใสอาหารหรือเครื่องดื่มออกจากหองประชุมดวย
5. ไมลางภาชนะที่ใชใสอาหารหรือเครื่องดื่ม ในอาคารหอสมุด
6. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นผูใชหองยินดีรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากการใชหอง และยินดี
ใหหอสมุดสงวนสิทธิการขอใชหองของทานในครั้งตอไป

