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ประวัติหองสมุด 
 

หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ไดเริ่มกอตั้งในป 2506 ตั้งอยูท่ีชั้น 2 ของอาคารวาจวิทยาวัฒน  โดยมี
ลักษณะเปนเพียงหองเก็บหนังสือเนื่องจากยังไมมีการจัดหนังสือเปนหมวดหมูและมีบรรณารักษท่ีรับผิดชอบเพียง 1 คน  

ป พ.ศ. 2512 ไดยายหองสมุดมาอยูท่ีชั้น 3 ของอาคารทันตรักษวิจัยและไดรับการจัดสรรงบประมาณใหจัดซ้ือ
ทรัพยากรในหองสมุดและครุภัณฑตางๆ  โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานหองสมุดจํานวน 4 ตําแหนง   ไดแก บรรณารักษ   
เจาหนาท่ีหองสมุด  เจาหนาท่ีพิมพดีด และนักการภารโรง  ซ่ึงมีอาจารย ดร. ม.ร.ว. ออด กฤษดากร   ดํารงตําแหนง
ประธานหองสมุดเปนทานแรก  

ป พ.ศ. 2522 หองสมุดไดยายทรัพยากรและวัสดุครุภัณฑท้ังหมดมายังชั้น 4 ของอาคาร ทันตกรรม 5  รวมท้ัง
มีการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑเพ่ิมมากข้ึน เชน มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเพ่ิมโตะท่ีนั่งอานหนังสือสําหรับนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  

ป พ.ศ. 2531 ไดทําการยาย หองสมุดอีกครั้งมายังอาคารพรีคลินิก บริเวณชั้น 1 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนคือ 
472.50 ตารางเมตร โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานหองสมุดจํานวน 5 คน ไดแก บรรณารักษหองสมุด 2 คน เจาหนาท่ี
หองสมุด  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล และพนักงานธุรการ ตําแหนงละ 1 คน  

ปจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณสรางตึกบรรยายหลังใหม  มีการจัดแบงพ้ืนท่ีให
หองสมุดอยูในบริเวณชั้น 3 และชั้น 4  มีพ้ืนท่ี  1600  ตารางเมตร  โดยเนนใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยตนเอง  มี
การผสมผสานอยางลงตัวระหวางการใชหองสมุดชั้นหนังสือแบบเดิม     กับหองสมุดท่ีเนนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม ๆ  ใหผูใชสามารถคนควาขอมูลดวยตนเอง   เพ่ือการพัฒนาไปเปนหองสมุดเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง   มีพ้ืนท่ีท่ี
สามารถรองรับจํานวนนิสิตท่ีมีจํานวนมากข้ึน ดูโปรงสบายตา สามารถใชประโยชนจากแสงธรรมชาติท่ีลอดผาน
หนาตางในบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีสําหรับนั่งอานหนังสือไดอยางเพียงพอในทิศทางและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ทําใหสามารถ
ประหยัดพลังงานในตอนกลางวันไดเปนอยางดี  มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ  มีความสามารถในการปฏิบัติงานดานงานบริหาร  
งานเทคนิค  และงานบริการหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีชั้นหนังสือและอุปกรณครุภัณฑท่ีมีความทันสมัย  และ
เปนไปในรูปแบบเดียวกันโดยการจัดวางคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก  มีหองสําหรับใชในการสัมมนากลุมยอย  
สวนของโสตทัศนูปกรณ  และมีหองปฏิบัติงานของบรรณารักษและเจาหนาท่ีหองสมุดอยางเปนสัดสวน  งายตอผูใชใน
การเขาถึง  ซ่ึงไดเริ่มเปดทําการตั้งแต  21  เมษายน   2551  เปนตนมา 
 
พันธกิจ 
 จัดหา พัฒนา และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีของหองสมุดใหนิสิต 
อาจารย และบุคลากรทุกระดับในคณะทันตแพทยศาสตร ไดรับประโยชนสูงสุด 
 
จุดมุงหมาย 
 เปนแหลงและขายงานสารสนเทศทางดานทันตแพทยศาสตร ท่ีสามารถตอบสนองความตองการดานการเรียน
การสอน และการคนควาวิจัย รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงกับขายงานสารสนเทศอ่ืน ๆ ท้ังในและตางประเทศ 
 
วัตถุประสงค 

1. พัฒนาศักยภาพของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพท้ังในดานเนื้อท่ีใหบริการ เวลาใหบริการเพ่ือรองรับนิสิตท่ี
เพ่ิมข้ึน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยขีองหองสมุดใหมีประสิทธิภาพท้ังในดานเครือขาย การจัดการฐานขอมูลภายใน 
3. เปนแหลงจัดเก็บ ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังจัดให

เขาถึงแหลงสารสนเทศทางวิชาการดานทันตแพทยศาสตร แกนิสิต อาจารย และบุคลากรทุกระดับใน 
4. เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเอง 
5. ขยายงานบริการสารสนเทศ เพ่ือประโยชนทางวิชาการ และสังคม 



อัตรากําลังบุคลากร 
ปงบประมาณ 2559  หองสมุดมีอัตรากําลัง จํานวน  7  อัตรา แยกเปน 

 ขาราชการ     จํานวน  1  อัตรา   
 ลูกจางประจํา      จํานวน  2  อัตรา 
 พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)   จํานวน  2  อัตรา 

   พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินรายไดคณะฯ)   จํานวน  1  อัตรา 
  ลูกจางเหมาจาย     จํานวน  1 อัตรา 

 
1. จํานวนทรัพยากรสารนิเทศประเภทตางๆ    (ปงบประมาณ  2559) 
 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2559 
หนวย หมายเหตุ 

1. หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 108 เลม รวม 12,451 เลม 

2. วิทยานิพนธ 26 ช่ือเรื่อง รวม 588 ช่ือเรื่อง 

3. งานวิจัย 5 ช่ือเรื่อง รวม 1,172 ช่ือเรื่อง 

4. วารสาร    

     4.1 วารสารตางประเทศ 224 รายช่ือ  

     4.2 วารสารภาษาไทย 15 รายช่ือ ไดรับบริจาค 

     4.3 วารสารเย็บเลม  200 เลม (ป 2559 มี 9,144 เลม) 

     4.4 วารสารท่ีบอกรับปปจจุบัน  88 รายช่ือ  

5. หนังสือพิมพ    

     5.1  ภาษาไทย 4 ฉบับ  

     5.2  ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  

6.  นิตยสาร 2 ฉบับ  

7. โสตทัศนวัสดุ (ทุกชนิดคงท่ียกเวนซีดีรอม)    

     7.1 ชารท 1 แผน 1 รายช่ือ 

     7.2 แผนใส 36 แผน 1 รายช่ือ 

     7.3 ซีดีรอม 18 / 14 แผน / รายช่ือ 474 แผน / 371 รายช่ือ 

8. คอมพิวเตอร    

     8.1 สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 34 เครื่อง  

     8.2 สําหรับปฏิบัติงานของบุคลากร 9 เครื่อง  

9. วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) ท่ีหองสมุดบอกรับ 84 รายช่ือ  

10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ท่ีหองสมุดบอกรับ 
ป 2559 ไมได

บอกรับ 
200 กวารายช่ือ 

เริ่มบอกรับป 2554-2557 
คนผานเว็บไซตหองสมุด 

11. วารสารสารอิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูล Dentistry 
Oral Science Source ท่ีหองสมุดบอกรับ 

342 รายช่ือ 
เริ่มบอกรับตั้งแต

ปงบประมาณ 2553 

 
หมายเหตุ    -    รายการวีดิทัศน, เทปคาสเซ็ท, สไลด, ฟลิ์มสตริป ไดคัดออกแลวในปงบประมาณ 2556 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกสในปงบประมาณ 2559 ไมไดบอกรับเนื่องจากหองสมุดไดซ้ือฐานขอมูล 
                     ทางดานทันตแพทยและมี e-book ใหบริการดวย อีกท้ังศูนยวิทยทรัพยากรก็ไดจัดซ้ือไวอีกดวย 
 



2. จํานวนผูใช (จําแนกตามสถานภาพ) 

รายการ 2559 หนวย 

 ผูใชบริการหองสมุด 

 -  สถิติผูใชบริการหองสมุด อาจารย นิสิต บุคลากร 

 -  สถิติผูใชบริการหองสมุด บุคคลภายนอก 

 

132,640 

182 

 

คน/ป 

คน/ป 

3. งานบริการหองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวย 

3.1 งานบริการยืมคืนหนังสือ 

      หองสมุดใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีเคานเตอรบริเวณชั้น 3 ฝงบริการยืม-คืน โดย
ผูใชบริการตองแสดงบัตรสมาชิกของตนเองในการยืม และจะตองแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา
เพ่ือทําการตออายุบัตร (ในกรณีท่ีเปนนิสิตปริญญา และนิสิตปริญญาบัณฑิต)  สําหรับอาจารย นักวิจัย และบุคลากร  
สมัครสมาชิกไดท่ีหองสมุด  
 

 
 

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

สถานภาพ หนังสือ หนังสือจอง วารสาร/ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสด ุ หนังสือ
อางอิง 

อาจารย 5/14 5/3 5/3    3/3 หามนําออก 

นิสิต ป. ตร ี 3/7 3/3 3/3    2/3 หามนําออก 

นิสิต ป. โท / เอก 5/7 3/3 5/3 2/3 หามนําออก 

นิสิตหลังปริญญา 5/7 3/3 5/3 2/3 หามนําออก 

ขาราชการ/บุคลากร 5/7   3/3 5/3    2/3 หามนําออก 

หมายเหตุ สงคืนเกินกําหนด 
                  -    หนังสือ วารสาร/สิ่งพิมพ ปรับ 3 บาท / วัน 
                  -    โสตทัศนวัสดุ ปรับ 10 บาท / วัน 
                  -    หนังสือจองใหคืนกอนเวลา 9.00 น. ปรบัชั่วโมงละ 10 บาท / วันละ 30 บาท 

 



3.2  บริการหนังสือสํารอง   
ใหบริการหนังสือท่ีมีจํานวนนอย  มีผูใชมาก  ซ่ึงอาจารยกําหนดใหเปนหนังสือสํารอง  ผูใชสามารถยืมอานได

ในหองสมุด  และสามารถยืมออกไดหลัง  15.00 น. และคืนกอน  09.00 น.  ของวันถัดไป 
 

3.3 บริการดานโสตทัศนวัสดุ   
ใหบริการวีดิทัศน  สไลด  และซีดีรอม  ใชภายในหองสมุดและสามารถยืมออกได 
 

3.4 บริการจองวัสดุและส่ิงพิมพ 
ระเบียบการจองวัสดุและสิ่งพิมพ     การจองวัสดุและสิ่งพิมพ ในกรณีท่ีสิ่งพิมพดังกลาวมีผูอ่ืนยืมออก และยัง

ไมถึงกําหนดนํามาสงคืน 
3.4.1   เปดรับจองสิ่งพิมพ เวลา 8.00-16.00 น. ในวันจันทร-ศุกร เทานั้น 
3.4.2   ใหบันทึกลงสมุดจองไว โดยเขียนชื่อวัสดุหรือสิ่งพิมพท่ีตองการจอง 
3.4.3 ผูจองท่ีไมมายืมตามกําหนด หองสมุดจะเก็บเลมไวให 3 วัน นับจากวันท่ีไดรับคืนเลม 

เม่ือพนกําหนดเวลา 3 วัน หองสมุดจะนําข้ึนชั้นเพ่ือใหบริการตอไป 
 

3.5 งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
15บริการ15ใหคําแนะนําชวยเหลือผูใช15บริการ15ในการคนหาสารสนเทศจากแหลงความรูตางๆ แนะนําวิธีการสืบคน

ฐานขอมูล15และ15ให15บริการ15อ่ืนๆ ตามความตองการของผูใช เชน 
3.5.1  บริการสอนวิธีคนหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูในหองสมุดคณะฯ หองสมุดในเครือขายจุฬาฯ 
3.5.2  บริการแนะนําการใชฐานขอมูลทางดานทันตแพทยศาสตร   
3.5.3  บริการชวยคนหาหนังสือ หรือวารสารท่ีผูใชบริการหาไมพบ   
3.5.4  ใหคําแนะนําในดานบริการอ่ืน ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอผูใชบริการในการคนหาทรัพยากร 

สารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน และรวดเร็วตอไปท้ังในรูปแบบเอกสารฉบับพิมพ  และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

3.6 บริการยืมระหวางหองสมุด 
หองสมุดจะดําเนินการขอยืมหรือถายเอกสารท่ีไมมีในหองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ ใหแกอาจารย 

นิสิต  และบุคลากรของคณะฯ เพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกในกรณีท่ีหองสมุดไมมีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการ  โดย
จะคิดคาบริการดังนี้ 

บริการยืมระหวางหองสมุด 

                                                                                                                         
 
 
 
 

คาบริการ 
สําเนาเอกสาร 

คาบริการจัดหาบทความตามท่ีผูใชตองการ  เร่ืองละ  10  บาท 

คาถายสําเนาเอกสาร 
-     บุคคลภายในจุฬาฯ  หนาละ .50 บาท  
-     บุคคลภายนอก        หนาละ    1 บาท 

คาสงสําเนาเอกสาร 
1. ทางไปรษณีย 
-    ไปรษณียธรรมดา (ขึ้นอยูกับอัตราคาไปรษณีย) 
-    ไปรษณียดวนพิเศษ (ขึ้นอยูกับอัตราคาไปรษณีย) 
2. ทางโทรสาร (FAX) 
-    ในเขตรหัสโทรศัพทเดียวกัน หนาละ 10 บาท 
-    ตางเขตรหัสโทรศัพท หนาละ 20 บาท 
3. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ดวยวิธีการสแกนเอกสารจาก
ตนฉบับ หนาละ 5บาท 

หมายเหตุ : กําหนดใหสอดคลองกบัประกาศทบวงมหาวิทยาลัย “ขอตกลงวาดวยการบริการระหวาง
หองสมุด สถาบันอุดมศึกษา 2544” 

 



3.7 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ   
หองสมุดใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals)  ฐานขอมูล

เอกสารฉบับเต็ม  (Full Text Databases)    ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส   (E-Books)   และฐานขอมูลอ่ืนๆ  โดย
บริการใหอาจารย นิสิตนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรจุฬาฯ และผูรับบริการภายนอก  โดยคิดอัตราคาบริการดังนี้ 

 

บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 

คาบริการสืบคน 
และ 

พิมพผลการคน
ขอมูล 

คาบริการสืบคนขอมูล  
-    เรื่องละ 10 บาท (สําหรับบุคคลภายในจุฬาฯ) 
-    เรื่องละ 30 บาท (สําหรับบุคคลภายนอก) 

คาพิมพผลการคน(กระดาษธรรมดาขนาด A4) 
-    เครื่องพิมพ Laser  
         เฉพาะขอความหนาละ 1 บาท  
         มีภาพประกอบ (ดํา) หนาละ 5 บาท 
-    เครื่องพิมพ Laser ชนิดส ี
         เฉพาะขอความหนาละ 5 บาท  
         มีภาพประกอบ (ดํา) หนาละ 10 บาท 
         มีภาพประกอบ (สี) หนาละ 20บาท 

คาบันทึกผลการคนขอมูลลงแผน 
-    บันทึกขอมูลลงแผนดิสกเก็ต / thumb drive / CD-Rom 
ท่ีนํามาเองไมคิดคาบริการ 
-    บันทึกลงแผนดิสกเก็ต    แผนละ 30 บาท 
-    บันทึกลงแผน CD-Rom แผนละ  50 บาท 

 

 
3.8 บริการคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลวิชาการ / อินเตอรเน็ต    

 สําหรับนิสิต  อาจารย และบุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2559)  มี
คอมพิวเตอรสําหรับใหบริการคนควาจํานวน 32  เครื่อง  (บริเวณชั้น 3)  แบงเปนเครื่องคอมพิวเตอรพีซี 24 เครื่อง 
และเครื่อง iMac จํานวน 8 เครื่อง  โดยผูใชตองติดตอเคานเตอรเพ่ือขอใชบริการ  
 

  
 
 
 



3.9 บริการหองสําหรับเรียนรูดวยตนเอง 
 หองสมุดมีหองสําหรับเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 6 หอง แบงเปนหองสําหรับทํางานกลุม จํานวน 3 หอง 
และหองสําหรับดูวิดีทัศนจํานวน 3 หอง  โดยผูใชบริการตองติดตอเคานเตอรบริการเพ่ือขอใชหอง  
 

  
 

3.10 บริการ wireless lan / Dent-Wifi 
 หองสมุดมีบริการอินเตอรเน็ตไรสาย Wireless Lan  และ Dent – WiFi  ท่ีคณะฯ จัดไวให โดยผูใชบริการ
ติดตอขอ Username / Password ไดท่ีศูนยทันตสารสนเทศ  หรือติดตอกับทางหองสมุดกรณีเปนบุคคลภายนอก  
 

 
 

3.11 หองบริการงานวารสาร 
 

 
                       วารสารฉบับปจจุบัน                                          วารสารฉบับยอนหลัง 

 



3.12 หองหนังสือ  
 โซนหนังสือจะประกอบดวยทรัพยากรประเภทวิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสืออางอิง  หนังสือหมวดเบ็ดเตล็ด 
 

 
 

3.13 บริการขาวสารทันสมัย  
หองสมุดมีบอรดประกาศขาวสารภายในหองสมุด เชน ประกาศขาววารสารออนไลน   การอบรมการใช

ฐานขอมูลทางดานทันตแพทยศาสตร    การเขารวมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือท่ีรานหนังสือ   เปนตน   ท้ังนี้  หองสมุด
ยังมีบริการจัดแสดงรายชื่อหนังสือใหม   และบริการสําเนาสารบัญวารสารฉบับลาสุด    ผูใชท่ีตองการทราบขอมูล
เก่ียวกับรายชื่อหนังสือใหมประจําเดือน  หรือวารสารท่ีหองสมุดมีฉบับลาสุด  สามารถเขาดูผานเว็บไซตหองสมุด    
 

3.14 ปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
 บริการแนะนําการใชหองสมุดในเชิงรุกสําหรับนิสิตระดับปริญญา และระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมความรู ความเขาใจในการใชบริการและทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดในรูปแบบตางๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยของนิสิตตอไป  ตลอดจนพา
เยี่ยมชมพ้ืนท่ีใหบริการตางๆ  
  

3.15 บริการหองเรียนรูดวยตนเอง : เครื่อง Simodont (เริ่มใหบริการปงบประมาณ 2558) 
ฝายวิชาการไดติดตั้งหุนปฏิบัติการเสมือนจริง เพ่ือใหนิสิตไดทดลองใชงานโดยติดตั้งไวบริเวณชั้น 3 หองสวน

การเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีหุนปฏิบัติการเสมือนจริง จํานวน 2 เครื่อง และมีเครื่อง Simodont จํานวน 4 เครื่อง 
เพ่ือใหนิสิตไดฝกปฏิบัติทางดานทันตกรรม หากผูใชตองการใชบริการสามารถติดตอไดท่ีเจาหนาท่ีหองสวนการเรียนรู
ดวยตนเอง หรือเคานเตอรบริการยืม-คืน เพ่ือลงชื่อจองและขอเขาใชบริการ 

 

 



4. สถิติการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการ  (ปงบประมาณ 2559) 

 

 
 
 
 
 

รายการ จํานวน หนวย 

การใชทรัพยากรสารสนเทศ 

 -     เก็บสถิติการยืมหนังสือออก     

 -     เก็บสถิติหนังสือท่ีใชภายในหองสมุด 

 -     เก็บสถิติการยืมวารสารออก 

 -     เก็บสถิติวารสารท่ีใชภายในหองสมุด 

 -     เก็บสถิติหนังสือท่ีผูใชขอจอง 

-     จํานวนหนังสือท่ีหายจากการสํารวจประจําป 

 -     สถิติการใชโสตทัศนวัสดุ (ประเภทซีดีรอม) 

บริการยืมระหวางหองสมุด 

 -      การใหยืมทรัพยากรหองสมุด (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 -      การขอยืมทรัพยากรจากหองสมุดอ่ืน ๆ (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 -      การใหยืมทรัพยากรหองสมุด (ภายในมหาวิทยาลัยผานระบบ) 

 -      การขอยืมทรัพยากรจากหองสมุดอ่ืน ๆ (ภายในมหาวิทยาลัยผานระบบ) 

 -      สถิติคาปรับหนังสือ 

 -      สถิติคาบริการสืบคนบทความและถายเอกสาร 

 -      สถิติคาบริการพิมพสําเนาขอมูล 

 -      สถิติคาเขาใชบริการหองสมุด   

จํานวนผูใชบริการคอมพิวเตอรภายในหองสมุด 

จํานวนผูใชบริการเครื่อง iMac (1ต.ค.58 – 30 ก.ย.59) 

จํานวนผูขอใชหองประชุมกลุมยอย (เฉพาะหองบริการยืม-คืน) 

จํานวนผูเขาใชหองสวนการเรียนรูดวยตนเอง   
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เลม/ป 

เลม/ป 
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เรื่อง/ป 

 

เรื่อง/ป 

เรื่อง/ป 

เลม/ป 

เลม/ป 

บาท/ป 

บาท/ป 

บาท/ป 

บาท/ป 

คน/ป 

ครั้ง/ป 

ครั้ง/ป 

คน/ป 

จํานวนผูขอใชหองประชุม 22 ครั้ง/ป 

จํานวนผูขอใชเครื่อง Simulators   235/1,012 ครั้ง / คน / ป 

จํานวนผูขอใชหุนปฏิบัติการเสมือนผูปวยจริง 7 / 24  ครั้ง / คน / ป 

จํานวนผูขอใชหองสัมมนากลุมยอย (หองทีวีอินเตอรเน็ต) 9 ครั้ง / ป 



5.  โครงการพัฒนาเว็บไซตหองสมุด  คณะทันตแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 
  

 หองสมุดไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต   www.lib.dent.chula.ac.th  อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหบริการ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และใหบริการขอมูลขาวสารทางดานทันตแพทยศาสตรท่ีมีอยูในหองสมุดโดยเชื่อมตอ
ขอมูลผานระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศออนไลนภายในศูนยวิทยทรัพยกรเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ   
ใหแกนิสิต อาจารยและบุคลากรทุกระดับในคณะฯไดรับประโยชนสูงสุด    
 

 

 
สถิติการใชเว็บไซตหองสมุด 

ในปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559) มีจํานวนผูเขาใชเว็บไซตหองสมุด 39,768 ครั้ง 
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http://www.lib.dent.chula.ac.th/


6.  บอกรับฐานขอมูลทางดานทันตแพทยศาสตร Dentistry & Oral Sciences Source ปงบประมาณ 2559 
 
 เปนฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสาขาทันตกรรมทุกดาน ไดแก  ทันตสาธารณสุข  การรักษาคลองรากฟน  การปวดราวท่ีใบหนา  
ทันตกรรม พยาธิวิทยา ศัลยศาสตร รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมสําหรบัเด็ก ปริทันตวิทยา และ
ทันตกรรมประดิษฐ  ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (full text) จากวารสารจํานวน 240 กวารายช่ือ และ
เอกสาร (monographs) จํานวนหน่ึง ยอนหลังถึงป ค.ศ.1919 โดยมีการปรับปรุงทุกสัปดาห คณะทันตแพทยศาสตรไดมีการจัดซื้อ
ฐานขอมูล Dentistry & Oral Sciences Source ในปงบประมาณ 2559 เพ่ือใหบริการแกอาจารย นิสติ และบุคลากรทุกระดับใน
คณะฯ   

สถิติการใชฐานขอมูล Dentistry & Oral Sciences Source 
 

Month / Year Searches Total Full Text PDF Full Text HTML Full text Abstract 
Oct 2015 1814 433 433 0 455 
Nov 2015 2857 517 516 1 354 
Dec 2015 814 241 241 0 204 
Jan 2016 1090 388 385 3 319 
Feb 2016 1312 380 379 1 359 
Mar 2016 1013 405 400 5 381 
Apr 2016 764 390 384 6 294 
May 2016 405 167 167 0 134 
Jun 2016 445 228 223 5 187 
Jul 2016 435 291 283 8 238 
Aug 2016 1025 289 289 0 248 
Sep 2016 12977 412 411 1 377 

 
จํานวนผูใชฐานขอมูล   Dentistry & Oral Sciences Source  ในรอบปงบประมาณ 2559  มีจํานวนการใชมากท่ีสุดเดือน 

กันยายน 2559  คือ 12,977 ครั้ง ไดรับขอมลูในรูปแบบ PDF File  จํานวน 411 รายการ  และ  ขอมูลในรูปแบบ Abstract  จํานวน
377 รายการ  และจาํนวนการใชนอยท่ีสุด เดือน พฤษภาคม  คือ 405 ครั้ง ไดรับขอมูลในรูปแบบ PDF File จํานวน 167 รายการและ
ขอมูลในรูปแบบ  Abstract จํานวน 134 รายการ  เน่ืองจากอยูในชวงปดภาคการศึกษา 
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