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วิสยัทัศนวิสยัทัศน
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาเปนแหลงเรียนรูและบริการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาเปนแหลงเรียนรูและบริการ  
ทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาระดับประเทศทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาระดับประเทศ

พันธกิจพันธกิจ
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาเปนแหลงเรียนรูนอกศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาเปนแหลงเรียนรูนอก

หองเรียนหองเรียน  ที่ผูรับบริการทุกระดับเลือกใชบริการที่ผูรับบริการทุกระดับเลือกใชบริการ  มีบริการที่เปนมีบริการที่เปน

ระบบระเบียบระบบระเบียบ  รวดเร็วรวดเร็ว  ถูกตองถูกตอง  ทันสมัยทันสมัย  มีการบริการจัดการดวยมีการบริการจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาล  มีบุคลากรที่มีคุณภาพมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  ที่สรางความพอใจแกที่สรางความพอใจแก

ผูเกี่ยวของทุกระดับบนผูเกี่ยวของทุกระดับบน  พื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาบริการพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาบริการ



คานิยมรวมคานิยมรวม
11. . ผูรับบริการสําคัญที่สุดผูรับบริการสําคัญที่สุด

22. . เจาหนาที่พรอมเรียนรูและพัฒนางานตลอดเวลาเจาหนาที่พรอมเรียนรูและพัฒนางานตลอดเวลา

33. . ทุกคนทํางานรวมกันฉันทพี่นองทุกคนทํางานรวมกันฉันทพี่นอง

44. . มีความรักและภูมิใจในงานบริการมีความรักและภูมิใจในงานบริการ

วัฒนธรรมองคกรวัฒนธรรมองคกร
11. . ยิ้มแยมยิ้มแยม  พูดจาสุภาพพูดจาสุภาพ  ใหเกียรติใหเกียรติ

22. . บริการดีบริการดี  กระตือรือรนกระตือรือรน  รับผิดชอบรับผิดชอบ  ตรงตอเวลาตรงตอเวลา

33. . มีน้ําใจมีน้ําใจ  ชวยเหลอืชวยเหลอื  เกื้อกูลเกื้อกูล  แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน  เรียนรูเรียนรู

44. . รักษาสิ่งแวดลอมรักษาสิ่งแวดลอม  รักและเสียสละเพื่อองคกรรักและเสียสละเพื่อองคกร



บริการและทรพัยากรบริการและทรพัยากร

สารสนเทศที่นาสนใจสารสนเทศที่นาสนใจ



1.1.  ทรัพยากรทั่วไปทรัพยากรทั่วไป

  หนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาไทย--อังกฤษอังกฤษ

  วารสารภาษาไทยวารสารภาษาไทย--อังกฤษอังกฤษ

  หนังสือพิมพรายวันหนังสือพิมพรายวัน--รายสัปดาหรายสัปดาห

  งานวจิยัภาษาไทยงานวจิยัภาษาไทย--อังกฤษอังกฤษ

  สื่อประสมสื่อประสม//  วดีทีัศนวดีทีัศน//  เทปออดโิอเทปออดโิอ



2.2.  ทรัพยากรอิเล็กทรอนกิสทรัพยากรอิเล็กทรอนกิส
2.12.1  ฐานขอมูลฐานขอมูล  LIB.EDULIB.EDU

 ฐานขอมูลวิทยานิพนธฐานขอมูลวิทยานิพนธ  

  ฐานขอมูลฉบับเต็มขาวการศึกษาฐานขอมูลฉบับเต็มขาวการศึกษา  

  ฐานขอมูลงานวิจยัทางการศึกษาฐานขอมูลงานวิจยัทางการศึกษา  

  ฐานขอมูลฉบับเต็มวารสารภาษาไทยฐานขอมูลฉบับเต็มวารสารภาษาไทย  

ฐานขอมลูสารบัญวารสารฐานขอมลูสารบัญวารสาร  ((eContenteContent))

  ฐานขอมูลรายชื่อสื่อประสมฐานขอมูลรายชื่อสื่อประสม  

  ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  ((EDUeBookEDUeBook))



2.2.  ทรัพยากรอิเล็กทรอนกิสทรัพยากรอิเล็กทรอนกิส  ((ตอตอ))
2.22.2  ฐานขอมูลฐานขอมูล  ChulalinetChulalinet

  ฐานขอมูลบรรณานุกรมภาษาไทยฐานขอมูลบรรณานุกรมภาษาไทย--อังกฤษอังกฤษ

  ฐานขอมูลวิทยานิพนธและดัชนีวารสารฐานขอมูลวิทยานิพนธและดัชนีวารสาร

  ฐานขอมูลวารสารตางประเทศฐานขอมูลวารสารตางประเทศ  ((บทคัดยอบทคัดยอ  //  ฉบับฉบับเต็มเต็ม))

  โปรแกรมสืบคนโปรแกรมสืบคน  EncoreEncore / / Research ProResearch Pro



3.3.  บริการทรัพยากรสารสนเทศบริการทรัพยากรสารสนเทศ
  บรกิารเครือ่งคอมพวิเตอรบรกิารเครือ่งคอมพวิเตอรสืบคนขอมูลสืบคนขอมูล

  บรกิารใหยืมโนตบุคใชงานภายในบรกิารใหยืมโนตบุคใชงานภายใน

  บรกิารระบบเครอืขายไรสายบรกิารระบบเครอืขายไรสาย  (Wireless (Wireless LanLan))

  บรกิารโทรทัศนบรกิารโทรทัศน//  เครื่องเลนวดิีโอเครื่องเลนวดิีโอ//  เครือ่งเลนเทปออดิโอเครือ่งเลนเทปออดิโอ

  บรกิารชวยคนควาและวิจัยบรกิารชวยคนควาและวิจัย

  บรกิารตอบคาํถามออนไลนผานทางเวบ็บอรดบรกิารตอบคาํถามออนไลนผานทางเวบ็บอรด  (Web Board)(Web Board)

  บรกิารสําเนาบรกิารสําเนาระหวางหองสมุดระหวางหองสมุด

  บรกิารยืมคืนหนังสือระหวางหองสมุดภายในจุฬาฯบรกิารยืมคืนหนังสือระหวางหองสมุดภายในจุฬาฯ  (DDS)(DDS)

  บรกิารกฤตบรกิารกฤตภาคขาวการศึกษาทุกวันภาคขาวการศึกษาทุกวัน  ((ออนไลนออนไลน))

  บรกิารแนะนําหนังสือใหมรายเดือนบรกิารแนะนําหนังสือใหมรายเดือน  ((ออนไลนออนไลน))

  บรกิารหองวัสดุการศึกษาบรกิารหองวัสดุการศึกษา  หองหองประชุมประชุมกลุมยอยกลุมยอย  หองหลักสูตรและแบบเรยีนหองหลักสูตรและแบบเรยีน



4.4.  วันเวลาทําการวันเวลาทําการ

4.24.2  ชวงปดภาคเรียนชวงปดภาคเรียน

จันทรจันทร--ศุกรศุกร  เวลาเวลา  8.008.00--16.0016.00  นน.. ((ปดเสารปดเสาร--อาทิตยอาทิตย))

4.14.1  ชวงเปดภาคเรียนชวงเปดภาคเรียน

จันทรจันทร--ศุกรศุกร  เวลาเวลา  8.008.00--19.0019.00  นน..

เสารเสาร--อาทิตยอาทิตย  เวลาเวลา  9.009.00--18.0018.00  นน..

((ปดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษปดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ))



5.5.  กฎระเบียบขอกาํหนดตางๆกฎระเบียบขอกาํหนดตางๆ
5.15.1  กฎกติกามารยาทกฎกติกามารยาท

  แตงกายสุภาพเรียบรอยแตงกายสุภาพเรียบรอย

  สวมรองเทาหุมสนสวมรองเทาหุมสน

  งดรับประทานอาหารงดรับประทานอาหาร  เครื่องดื่มเครื่องดื่ม  

  อยาสงเสียงดังรบกวนผูอื่นอยาสงเสียงดังรบกวนผูอื่น

  ปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด



5.5.  กฎระเบียบขอกาํหนดตางๆกฎระเบียบขอกาํหนดตางๆ
5.25.2  สทิธิการยืมสทิธิการยืม  และคาปรับและคาปรับ

  นิสิตระดับปริญญาเอกนิสิตระดับปริญญาเอก  ยืมหนังสอืไดไมเกินยืมหนังสอืไดไมเกิน  1515  เลมเลม  นานนาน  1414  วันวัน

  นิสิตระดับปริญญาโทนิสิตระดับปริญญาโท    ยืมหนังสือไดไมเกินยืมหนังสือไดไมเกิน  1010  เลมเลม  นานนาน  1414  วันวัน

  นิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับปริญญาตรี    ยืมหนังสือไดไมเกินยืมหนังสือไดไมเกิน  77  เลมเลม  นานนาน  1414  วันวัน  

  อาจารยอาจารย  ยืมหนังสือไดไมเกินยืมหนังสือไดไมเกิน  2020  เลมเลม  นานนาน  3030  วันวัน  

  บุคลากรบุคลากร  ยืมหนังสือไดไมเกินยืมหนังสือไดไมเกิน  1515  เลมเลม  นานนาน  3030  วันวัน  

  คาปรับหนังสือเลมละคาปรับหนังสือเลมละ  33  บาทตอวันบาทตอวัน  

  นิสิตระดับปริญญาโทนิสิตระดับปริญญาโท--เอกเอก    ยืมวิทยานิพนธไดไมเกินยืมวิทยานิพนธไดไมเกิน  55  เลมเลม  นานนาน  77  วันวัน

  นิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับปริญญาตรี    ยืมวิทยานพินธไดไมเกินยืมวิทยานพินธไดไมเกิน  33  เลมเลม  นานนาน  55  วันวัน  

  จองตัวเลมวิทยานิพนธจองตัวเลมวิทยานิพนธ  คนละไมเกินคนละไมเกิน  33  เลมเลม  นานนาน  22  วันวัน  ((ตั้งแตตัวเลมกลับมาตั้งแตตัวเลมกลับมา))

  คาปรับวิทยานิพนธเลมละคาปรับวิทยานิพนธเลมละ  3030  บาทตอวันบาทตอวัน



เวบ็ไซตของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาเวบ็ไซตของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา

http://http://lib.edu.chula.ac.thlib.edu.chula.ac.th



บรรยากาศภายในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาบรรยากาศภายในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา

บริเวณทางเขาบริเวณทางเขา



หองคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลหองคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล  



หองคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลหองคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล  



หองถายเอกสารหองถายเอกสาร



หองวิทยานิพนธหองวิทยานิพนธ



บริเวณทางเขาหองโถงบริเวณทางเขาหองโถง



บรรยากาศภายในหองบรรยากาศภายในหองโถงชั้นที่โถงชั้นที่  11



หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือภาษาอังกฤษ  งานวิจัยภาษาไทยงานวิจัยภาษาไทย  อยูในหองโถงอยูในหองโถงชั้นที่ชั้นที่  11



ชั้นงานวิจัยภาษาไทยชั้นงานวิจัยภาษาไทย  



ชั้นงานวิจัยภาษาไทยชั้นงานวิจัยภาษาไทย  และชั้นหนังสือภาษาอังกฤษและชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ  



ชั้นวางหนังสือพิมพชั้นวางหนังสือพิมพ  ในหองในหองโถงชั้นที่โถงชั้นที่  11



บอรดขาวการศกึษาประจําวันบอรดขาวการศกึษาประจําวัน  ในหองในหองโถงชั้นที่โถงชั้นที่  11



เคานเตอรยืมเคานเตอรยืม--คืนหนังสือคืนหนังสือ  ในหองในหองโถงชั้นที่โถงชั้นที่  11



หองสวนปาหองสวนปา



หองสวนปาหองสวนปา



บริการสื่อโสตทัศนบริการสื่อโสตทัศน  ในหองสวนปาในหองสวนปา



บริการสื่อโสตทัศนบริการสื่อโสตทัศน  ในหองสวนปาในหองสวนปา



ชั้นวารสารภาษาไทยและอังกฤษชั้นวารสารภาษาไทยและอังกฤษ  ภายในหองวารสารภายในหองวารสาร  



หองวารสารหองวารสาร



โตะศึกษาคนควาสวนบุคคลโตะศึกษาคนควาสวนบุคคล



ชั้นหมุนสําหรับวารสารลวงเวลาชั้นหมุนสําหรับวารสารลวงเวลา((เย็บเลมเย็บเลม))  ในหองในหองวารสารวารสาร



ชั้นหมุนสําหรับวารสารลวงเวลาชั้นหมุนสําหรับวารสารลวงเวลา((เย็บเลมเย็บเลม))  ในหองในหองวารสารวารสาร



หองวารสารหองวารสาร



ชั้นหนังสือบทคัดยอวิทยานิพนธตางประเทศชั้นหนังสือบทคัดยอวิทยานิพนธตางประเทศ  ภายในหองอางอิงภายในหองอางอิง



ชั้นหนังสือชั้นหนังสือ  SeameoSeameo RihedRihed  ในหองอางอิงในหองอางอิง



บรรยากาศภายในโถงชั้นที่บรรยากาศภายในโถงชั้นที่  22



บรรยากาศภายในโถงชั้นที่บรรยากาศภายในโถงชั้นที่  22



หนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาไทย  อยูในอยูในโถงชั้นที่โถงชั้นที่  22



คอมพิวเตอรสืบคนคอมพิวเตอรสืบคน  ในโถงในโถงชั้นที่ชั้นที่  22



เคานเตอรบริการเคานเตอรบริการ  ในโถงชั้นที่ในโถงชั้นที่  22



หองหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหองหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ในโถงในโถงชั้นที่ชั้นที่  22



บริการหนังสือพิมพลวงเวลาบริการหนังสือพิมพลวงเวลา  ในในโถงชั้นที่โถงชั้นที่  22



หองหลักสูตรและแบบเรียนหองหลักสูตรและแบบเรียน  ภายในภายในโถงชั้นที่โถงชั้นที่  22



หองประชุมกลุมยอยหองประชุมกลุมยอย  และหองสมุดอาจารยและหองสมุดอาจารย  ภายในภายในโถงชั้นที่โถงชั้นที่  22



หองวัสดุการศกึษาหองวัสดุการศกึษา    ภายในโถงชัน้ที่ภายในโถงชัน้ที่  22



สวสัดีสวสัดี




