
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข้อมูลด้านปริมาณ 

 

1. จ านวนทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่างๆ    (ปีงบประมาณ  2552 – 2554) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

หน่วย หมายเหตุ 
2552 2553 ตค53-มิย54 

1. หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 10,602 10,785 10,954 เล่ม  

2. วิทยานิพนธ ์ 330 363 374 ช่ือเรื่อง  

3. งานวิจัย 275 279 289 ช่ือเรื่อง  

4. วารสาร      
     4.1 วารสารต่างประเทศ 223 223 224 รายช่ือ  
     4.2 วารสารภาษาไทย 15 15 15 รายช่ือ ได้รับบรจิาค 
     4.3 วารสารเย็บเล่ม 475 373 132 เล่ม  
     4.4 วารสารที่บอกรับปปีัจจุบนั  89 89 90 รายช่ือ  

5. หนังสือพมิพ ์      
     5.1  ภาษาไทย 4 4 4 ฉบับ  
     5.2  ภาษาอังกฤษ 1 1 1 ฉบับ  

6.  นิตยสาร 2 2 2 ฉบับ  
7. โสตทัศนวัสด ุ(ทุกชนิดคงท่ียกเว้นซีดีรอม)      
     7.1 วีดิทัศน ์ 156 156 156 ม้วน 97 รายช่ือ 
     7.2 เทปคาสเซ็ท 86 86 86 ม้วน 36 รายช่ือ 
     7.3 สไลด์ 639 639 639 แผ่น 8 รายช่ือ 
     7.4 ฟิล์มสตริป 29 29 29 ม้วน 4 รายช่ือ 
     7.5 ชาร์ท 1 1 1 ชุด 1 รายช่ือ 
     7.6 แผ่นใส 36 36 36 แผ่น 1 รายช่ือ 
     7.7 ซีดีรอม  334 355 378 แผ่น 233  รายช่ือ (51) 

8. คอมพิวเตอร ์      
     8.1 ส าหรับสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ 20 19 19 เครื่อง  
     8.2 ส าหรับปฏิบัตงิานของบคุลากร 5 5 6 เครื่อง  
9. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่
ห้องสมุดบอกรบั 

- - 75 รายช่ือ  

10. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ห้องสมุด
บอกรับ 

- - 42 รายช่ือ เริ่มบอกรับปีงบ 2554 

11. วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล 
Dentistry Oral Sciences Source ที่ห้องสมุด
บอกรับ 

- 221 264 รายช่ือ 
เริ่มบอกรับตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553 



2. จ านวนผู้ใช้ (จ าแนกตามสถานภาพ) 

รายการ 2552 2553 ต.ค 53-มิ.ย 54 หน่วย 

 ผู้ใช้บริการห้องสมุด 

 -  สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด อาจารย์ นิสิต บุคลากร 

 -  สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด บคุคลภายนอก 

 

90,679 

2,416 

 

121,979 

1,473 

 

76,969 

940 

 

คน/ปี 

คน/ปี 

3. บริการ 

งานบริการห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. งานบริการยืมคืนหนังสอื 

      ห้องสมุดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่เคานเ์ตอร์บริเวณช้ัน 3 ฝั่งบริการยืม-คืน โดยผู้ใช้บริการต้อง
แสดงบัตรสมาชิกของตนเองในการยืม และจะต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศกึษาเพื่อท าการต่ออายุบัตร (ใน
กรณีที่เป็นนิสิตปริญญา และนิสิตปริญญาบัณฑิต)  ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร  สมัครสมาชิกได้ที่ห้องสมุด  
   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

สถานภาพ หนังสือ หนังสือจอง วารสาร/ส่ิงพิมพ ์ โสตทัศนวัสด ุ หนังสืออ้างอิง 

อาจารย ์ 5/14 5/3 5/3 3/3 ห้ามน าออก 

นิสิต ป. ตร ี 3/7 3/3 3/3 /3 ห้ามน าออก 

นิสิต ป. โท / เอก 5/7 3/3 5/3 2/3 ห้ามน าออก 

นิสิตหลังปรญิญา 5/7 3/3 5/3 2/3 ห้ามน าออก 

ข้าราชการ/บุคลากร 5/7 3/3 5/3 2/3 ห้ามน าออก 

หมายเหตุ ส่งคืนเกินก าหนด 
                  -    หนังสือ วารสาร/ส่ิงพิมพ์ ปรับ 3 บาท / วัน 
                  -    โสตทัศนวัสดุ ปรบั 10 บาท / วัน 
                  -    หนังสือจองใหค้ืนก่อนเวลา 9.00 น. ปรับช่ัวโมงละ 10 บาท / วันละ 30 บาท 

 

 
2.  บริการหนงัสือส ารอง   

ให้บริการหนังสือที่มจี านวนน้อย  มีผู้ใช้มาก  ซ่ึงอาจารย์ก าหนดให้เปน็หนังสือส ารอง  ผู้ใช้สามารถยืมอ่านได้ในห้องสมุด  
และสามารถยืมออกได้หลัง  15.00 น. และคืนก่อน  09.00 น.  ของวันถัดไป 
 
3. บริการด้านโสตทศันวัสด ุ  

ให้บริการวีดทิัศน์  สไลด์  และซีดีรอม  ใช้ภายในห้องสมุดและสามารถยืมออกได้ 
4. บริการจองวัสดุและสิ่งพิมพ์ 

ระเบียบการจองวัสดุและส่ิงพิมพ์     การจองวัสดุและส่ิงพิมพ์ ในกรณีที่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวมีผู้อืน่ยืมออก และยังไม่ถึง
ก าหนดน ามาส่งคืน 

4.1  เปิดรับจองส่ิงพิมพ์ เวลา 8.00-16.00 น. ในวันจนัทร-์ศุกร ์เท่านั้น 
4.2  ใหบ้ันทึกลงสมุดจองไว้ โดยเขียนชื่อวัสดุหรือส่ิงพิมพ์ที่ต้องการจอง 
4.3   ผูจ้องที่ไม่มายืมตามก าหนด ห้องสมุดจะเกบ็เล่มไว้ให้ 3 วัน นับจากวันที่ได้รบัคนืเล่ม เมื่อพ้นก าหนดเวลา 3 วัน 

ห้องสมุดจะน าขึน้ชั้นเพื่อให้บริการต่อไป 
 

5. งานบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
บริการใหค้ าแนะน าช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่างๆ แนะน าวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล

และให้บริการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น 

5.1    บริการสอนวิธีค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในหอ้งสมุดคณะฯ และห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลิเน็ต  
5.2    บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลทางด้านทันตแพทยศาสตร์   
5.3    บริการช่วยค้นหาหนังสอื หรือวารสารท่ีผู้ใช้บริการหาไม่พบ   
5.4 ให้ค าแนะน าในด้านบริการอื่น ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วตอ่ไปท้ังในรูปแบบเอกสารฉบับพิมพ์  และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 



6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

ห้องสมุดจะด าเนนิการขอยืมหรือถ่ายเอกสารที่ไม่มีในห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ใหแ้ก่อาจารย์ นิสิต  และ
บุคลากรของคณะฯ เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกในกรณีที่ห้องสมุดไม่มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการ  โดยจะคิดค่าบริการดังนี้ 
 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

                                                                                                                         
 
 
 
 

ค่าบริการ 
ส าเนาเอกสาร 

ค่าบริการจัดหาบทความตามทีผู่้ใช้ต้องการ  เรื่องละ  10  บาท 

ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร 
-     บุคคลภายในจุฬาฯ  หน้าละ .50 บาท  
-     บุคคลภายนอก        หน้าละ    1 บาท 

ค่าส่งส าเนาเอกสาร 
1. ทางไปรษณีย์ 
-    ไปรษณีย์ธรรมดา (ขึ้นอยู่กับอตัราค่าไปรษณีย์) ์ 
-    ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไปรษณีย์) 
2. ทางโทรสาร (FAX) 
-    ในเขตรหัสโทรศัพท์เดียวกัน หน้าละ 10 บาท 
-    ต่างเขตรหัสโทรศัพท์ หน้าละ 20 บาท 
3. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ด้วยวิธีการสแกนเอกสารจาก
ต้นฉบบั หน้าละ 5บาท 

หมายเหตุ : ก าหนดให้สอดคล้องกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย “ข้อตกลงว่าด้วยการบริการ
ระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา 2544” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. บริการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ   
ห้องสมุดให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals)  ฐานข้อมูลเอกสาร

ฉบับเต็ม  (Full Text Databases)    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   (E-Books)   และฐานข้อมูลอื่นๆ  โดยบริการให้อาจารย์   นิสติ
นักวิจัย  นักวิชาการ บุคลากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และผู้รับบริการภายนอก  โดยคิดอัตราค่าบรกิารดังนี ้

 

บริการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

ค่าบริการสืบคน้ 
และ 

พิมพ์ผลการคน้ข้อมูล 

ค่าบริการสืบคน้ข้อมูล  
-    เรื่องละ 10 บาท (ส าหรับบุคคลภายในจุฬาฯ) 
-    เรื่องละ 30 บาท (ส าหรับบุคคลภายนอก) 

ค่าพิมพ์ผลการค้น(กระดาษธรรมดาขนาด A4) 
-    เครื่องพิมพ์ Laser  
         เฉพาะข้อความหน้าละ 1 บาท  
         มีภาพประกอบ (ด า) หน้าละ 5 บาท 
-    เครื่องพิมพ์ Laser ชนิดสี 
         เฉพาะข้อความหน้าละ 5 บาท  
         มีภาพประกอบ (ด า) หน้าละ 10 บาท 
         มีภาพประกอบ (สี) หน้าละ 20บาท 

ค่าบันทึกผลการค้นข้อมูลลงแผน่ 
-    บันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์เก็ต / thumb drive / CD-Rom ที่น ามาเองไม่
คิดค่าบริการ 
-    บันทึกลงแผ่นดิสก์เก็ต    แผ่นละ 30 บาท 
-    บันทึกลงแผ่น CD-Rom แผ่นละ  50 บาท 

 

 
8. บริการคอมพิวเตอร์เพือ่สืบค้นข้อมูลวิชาการ / อินเตอร์เน็ต    
 ส าหรับนิสิต  อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาฯ ปัจจุบนั (ปีงบประมาณ 2553)  มีคอมพิวเตอร์
ส าหรับใหบ้ริการค้นคว้าจ านวน 20  เครื่อง  โดยผู้ใชบ้ริการต้องตดิต่อเคาน์เตอรบ์ริการเพื่อขอใช้คอมพิวเตอร์ 
 

 
 



9. บริการหอ้งส าหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ห้องสมุดมีห้องส าหรับผูใ้ช้บริการท างานกลุ่ม จ านวน 6 ห้อง โดยผู้ใช้บริการต้องตดิต่อเคาน์เตอร์บริการเพื่อขอใช้ห้อง 
 

 
 
10. บริการ wireless lan / Dent-Wifi 
 ห้องสมุดมีบริการอินเตอรเ์น็ตไรส้าย  wireless lan  และ Dent – WiFi  ที่คณะฯ จัดไว้ให้ โดยผู้ใช้บรกิารติดต่อขอ 
Username / Password ได้ทีศู่นย์ทนัตสารสนเทศ  หรือติดต่อกบัทางห้องสมุดกรณีเป็นบคุคลภายนอก  
 

 

 

11. ห้องบริการงานวารสาร 
      วารสารฉบับปัจจุบัน   
 

 



         วารสารฉบับยอ้นหลงั 
 

 
 
12. ห้องหนังสือ  
 โซนหนังสือจะประกอบด้วยทรพัยากรประเภท วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย / หนังสืออ้างอิง  และหนงัสือหมวดหมวดเบ็ดเตล็ด 
 

 
 
13. บริการข่าวสารทันสมัย  

ห้องสมุดมีบอรด์ประกาศข่าวสารภายในห้องสมุด เช่น ประกาศข่าววารสารออนไลน์   การอบรมการใช้ฐานข้อมูล
ทางด้านทนัตแพทยศาสตร์    การเข้าร่วมกิจกรรมคดัเลือกหนังสอืที่ร้านหนังสือ   เป็นต้น   ทั้งนี้  ห้องสมุดยังมีบริการจัดแสดง
รายช่ือหนังสือใหม่   และบรกิารส าเนาสารบัญวารสารฉบับล่าสุด    ผู้ใช้ที่ต้องการทราบขอ้มูลเกี่ยวกับรายช่ือหนังสือใหม่
ประจ าเดือน  หรือวารสารที่ห้องสมุดมีฉบับล่าสุด  สามารถเข้าดูผา่นเว็บไซต์ห้องสมุด   www.lib.dent.chula.ac.th     

 
14. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 

 บริการแนะน าการใชห้้องสมุดในเชิงรุกส าหรับนิสิตระดับปริญญา  และระดับบัณฑิตศึกษา  มีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อัน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยของนิสิตต่อไป  ตลอดจนพาเยี่ยมชมพ้ืนที่ใหบ้ริการต่างๆ  
 

http://www.lib.dent.chula.ac.th/


ห้องสมุดได้จัดท าเว็บไซต์เพื่อใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  ซึ่งข้อมลูภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย  

  

  
  
1. Popup เพื่อใช้ประกาศข่าวด่วนเกี่ยวกับงานบริการของห้องสมุด 
2. Organization ประกอบด้วย  

– History  (ประวัติห้องสมุดพร้อมวัตถุประสงคท์ี่เพิ่มเข้ามา) 
– Library Map  

        -      Organization Chart 
3. Service  ประกอบด้วย 

-    Open Hour  (เวลาท าการห้องสมุด) 
       -    Our service (บอกรายละเอียดว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบ้างโดยสามารถท า Link ไปอีกครั้งเพื่อบอกข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด) 
4. Holding List  เป็นการบอกรายละเอียดของวารสารที่มีอยู่ในห้องสมุดว่ามีวารสารฉบับใด ตั้งแต่ฉบับย้อนหลังถึงปัจจุบนั 
5. Medical Online Database  ประกอบด้วยฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์  10  ฐาน ดังนี ้ Hire Wire – Free Online Full-Text, ISI 
Web of  Science, LINK (Springer), ProQuest  Medical Library, PubMed, Science Citation Index Expanded, Science Direct, 
Scopus, MD Consult, OvidSP 
6. Dental Link  ประกอบด้วย 

- Dentistry Library  (ห้องสมุดทางด้านทันตแพทยศาสตร์) 
- Dental Web  (เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านทนัตแพทยศาสตร์) 
- Journal Impact factor in Dentistry   

       -      Journal Impact factor in Medical Science 
7.  Contact Us   เพื่อให้ผู้ใช้ไดเ้สนอแนวคิด ข้อแนะน า  และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุดผ่านหัวหน้าบรรณารักษ ์
8. ในด้านงานบริการ (Service) ประกอบด้วย   
      -   Current Content Service  (บริการส าเนาสารบัญวารสาร) 
      -   New Book  (บริการแสดงหนังสือใหม่) 
      -   E- Journal   (บริการวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์) 



9. ในด้านการสืบคน้ข้อมูล (Search) ประกอบด้วย :  
     -  Library Catalog  เปน็ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น 
ไอคอนทีเ่ชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ INNOPAC ของสถาบันวิทยบริการ 
     -  Journal Link  เป็นฐานข้อมูลช้ีแหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
ทั้งส้ิน  204  แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหลง่จดัเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย 
และรวดเร็ว ย่ิงกว่านั้น ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอรเ์น็ต (Internet) ได้อีกด้วย 
     -  CU Reference Databases   เป็นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจยั ซ่ึงประกอบด้วยฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศที่มีช่ือเสียง 
ทั้งรูปแบบข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป พร้อมเอกสารฉบบัเต็ม (full text) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาวิชาต่างๆ 
ประมาณ 120 กว่าฐานข้อมูล  
10.  Web Link  ประกอบด้วย : 
 -  Dictionary Online  เป็นบริการพจนานุกรมในรปูแบบออนไลน์เพื่อค้นหาค าศัพทท์างด้านการแพทย์ 
 -  Dental Dictionary  เปน็บริการพจนานุกรมในรปูแบบออนไลน์เพื่อค้นหาค าศัพทท์างด้านทันตแพทยศาสตร ์
        -   Newspaper Service  เป็นบริการการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับปจัจบุัน  ซ่ึงมีมากกว่า  15  รายช่ือ 
 -  ThaiLIS Databases  เป็นงานบริการฐานข้อมูลที่ทบวงบอกรบั เพื่อให้มหาวิทยาลัยทัง้ 20 กว่าแหง่ใช้ร่วมกัน 
 -  สถาบันวิทยบริการ   
 -  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
  -  ตรวจสอบการยืม-คืนของท่าน 
 -  คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Sciences Source 
11.  TJDEX  (Thai Journal Index)  เป็นฐานข้อมูลทีใ่หข้้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าดรรชนีวารสารภาษาไทยทางด้านทันตแพทยศาสตร์  
จ านวน 15  รายช่ือทีห่้องสมุดไดร้ับบรจิาค  ได้แก่ 

11.1.  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร   (Chiang-Mai Dental Journal) 
11.2.  วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Chulalongkorn University Dental Journal) 

   11.3.  วารสารทันตกรรม กรมการแพทย์  (Dental Journal of the Department of Medical Services) 
11.4.  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์   (Journal of the Dental Association of Thailand) 
11.5.  เอ็นโดสาร    (Journal of Endodontic Society of Thailand) 
11.6.  วารสารทันตสาธารณสุขภูธร  (Journal of  Rural Dental Health Club) 
11.7.  วารสารทันตกรรมหัตถการ    (Journal of Thai Operative Dentistry Society) 
11.8.  วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ( Journal of the Thai Association of Orthodontics) 
11.9.  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Korn Kaen University Dental Journal) 
1110. สมาคมลิงกัวล์ออร์โทดอนติกส์แห่งประเทศไทย  (Lingual Orthodontic Association of Thailand) 
11.11. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  (Mahidol Dental Journal) 
11.12.  วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล    (Thai Journal of Oral and Maxilllofacial Surgery) 
11.13.  วารสารปริทันตวิทยา  (Thai Journal of Periodontology) 
11.14.  วิทยาสารทันตสาธารณสุข    (Thailand Journal of Dental Public Health) 
11.15.  วารสารทันตาภิบาล     (The Journal of Dental Nurses) 
 

http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=2
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=4
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=7
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=8
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=31
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=33
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=29
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=30
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=28
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=32
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=12
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=16
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=34
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=18
http://www.lib.dent.chula.ac.th/isis/search_journal.php?journal_id=21


4. สถิติการใช้ทรัพยากรและบริการ  (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2554) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 2552 2553 ตค53-มิย54 หน่วย 

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

 -     เก็บสถิติการยืมหนังสือออก     

 -     เก็บสถิติหนงัสือที่ใช้ภายในห้องสมุด 

 -     เก็บสถิติการยืมวารสารออก 

 -     เก็บสถิติวารสารที่ใช้ภายในห้องสมุด 

 -     เก็บสถิติหนงัสือที่ผูใ้ช้ขอจอง 

 -     ส ารวจหนังสือ และวารสาร  

 -     สถิติการใช้โสตทัศนวัสดุ (ประเภทซีดีรอม) 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

 -      การให้ยืมทรัพยากรห้องสมดุ 

 -      การขอยืมทรัพยากรจากห้องสมุดอื่น ๆ 

-      เก็บสถิติค่าปรับหนงัสือ/ค่าบริการสืบค้น/ถ่ายเอกสาร 

จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมลู 
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