ศูนย์ วิทยทรั พยากร
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญาที่เพียบพร้ อม
ด้ วยทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ที่มีมาตรฐาน สามารถให้ บริ การสนองความ
ต้ องการด้ านการเรี ยน การสอน การวิจัย และความใฝ่ รู้ ของประชาคมและสัง คม
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของศูนย์ฯ มีดงั นี ้
ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้ อมูล และแหล่ งความรู้
1. ฐานข้ อมูลห้ องสมุด (Library Catalog) ฐานข้ อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ บริ การในห้ องสมุดเครื อข่าย
จุฬาลิเนต ในจุฬาฯ สืบค้ นได้ ที่ http://library.car.chula.ac.th
2. ฐานข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจัย จุฬาฯ (CU Reference Databases) ฐานข้ อมูลสาขาวิชาการต่างๆ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรม
สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มของวารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น สืบค้ นได้ ที่ www.car.chula.ac.th/curef-db
3. ระบบสืบค้ นข้ อมูลแบบ Single Search

ผู้รับบริ การสามารถสืบค้ นจากหลายฐานข้ อมูลพร้ อมกันได้ ในครัง้ เดียวผ่าน

ระบบ Single Search@chula.ac.th ที่ http://www.car.chula.ac.th/singlesearch
4. คลังปั ญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR – Chulalongkorn University Intellectual Repository) คลังวิทยานิพนธ์ บทความ
วิชาการ ชุดการเรี ยนการสอน การบรรยาย คู่มือแนวปฏิบตั ิ และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (CU e-journal) ซึ่งเป็ นผลงาน
ของคณาจารย์ นักวิจยั และนิสติ บัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเก็บและให้ บริ การในรู ปแบบดิจิทลั ฉบับเต็ม
(full text) เข้ าใช้ ได้ ที่ http://cuir.car.chula.ac.th
5. ฐานข้ อมูลประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (Com-munities of practice, Chulalongkorn University – Cop)
คลั ง สารสนเทศข้ อมู ล ของผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย สามารถเข้ าใช้ ได้ ที่
http://cop.car.chula.ac.th/search
6. ฐานข้ อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย (Thailand Union catalog) รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
ทังหนั
้ งสือและวารสารจากห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของโครงการพัฒนาเครื อข่ายระบบห้ องสมุดใน
ประเทศไทย (ThailLIS) เข้ าใช้ ที่ (http://uc.thailis.or.th)
7. ฐานข้ อมูลเอกสารฉบับเต็ม (ThaiLIS Digital Collection) ฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งเป็ น
ผลงานของนิสติ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจยั และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศ ในโครงการพัฒนาเครื อข่าย
ระบบห้ องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เข้ าใช้ ได้ ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc

8. Video on Demand สารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรู ปของภาพเคลื่อนไหว และเสียงผ่าน
ระบบเครื อข่ายมหาวิทยาลัย สามารถเข้ ารับชมได้ จาก www.car.chula.ac.th/video.htm
9. หนังสือหายาก และหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วยหนังสือและเอกสารเก่าที่มีคณ
ุ ค่า หนังสือส่วนพระองค์ของ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หนังสือส่วนพระองค์ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เอกสารต้ นฉบับตัวเขียน ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับแรก - พ. ศ. ๒๔๘๗ และหนังสือจัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่างๆ
10. บทวิทยุทางออนไลน์ รายการคุยกันสักนิด ช่ วง "สารสนเทศจากศูนย์ วิทยทรั พยากร" นาเสนอสาระในแวดวง
ห้ องสมุดและระบบสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.55 – 12.00 น.
ทางสถานีวิท ยุจุฬาฯ คลื่น F.M. 101.5 MHz หรื อรั บฟั ง ย้ อนหลังผ่า น face book ของศูนย์ วิท ยทรั พยากรที่
http://www.facebook.com/prcucar และติดตามอ่านบทวิทยุทางออนไลน์ได้ ที่ www.car.chula.ac.th/readerweb/radio/scripts.html

บริการสารสนเทศ
1.

บริการตอบคาถามและช่ วยการค้ นคว้ า ให้ บริ การตอบคาถามและแนะนาการค้ นคว้ าสารสนเทศแก่ผ้ รู ับบริ การ ที่ติดต่อ
โดยตรงที่เคาน์ เตอร์ บริ การในศูนย์วิทยทรัพยากร โทรศัพท์ โทรสาร และระบบออนไลน์ ได้ แก่ ทางอีเมล์ เว็บ บริ การ
อ้ างอิงเสมือน (Virtual Reference Services) สามารถสอบถามข้ อมูลได้ ทงจากเครื
ั้
อข่าย VR ทัว่ โลก (OCLC Knowledge
Base) การติดต่อทาง Email (Ask a Librarian) และการสนทนาโต้ ตอบออนไลน์แบบ real time (Chat with a Librarian)

2.

บริ การสืบค้ นสารสนเทศ ให้ บริ การค้ นหาข้ อมูลในรู ปแบบบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ทังรายงานการวิ
้
จ ัย
วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร เอกสารสิทธิ บตั ร หนังสือ ข้ อมูล ข่าวสารต่า งๆ จากฐานข้ อมูลออนไลน์ต่างๆ โดยมี
ค่าบริ การตามประกาศของมหาวิทยาลัย

3.

บริ การเครื อข่ ายนิราศรั ย หรื อ NirasNet เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเครื อข่าย CUNET เพื่อให้ ประชาคมชาว
จุฬาฯ ใช้ งานระบบเครื อข่าย CUNET ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายไร้ สายตามมาตรฐาน WiFi
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีอุปกรณ์ เชื่อมต่อเครื อข่ายไร้ สายตามมาตรฐานดังกล่าว จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่าย
นิราศรัย ได้ หลังจากทาการลงทะเบียนใช้ งานแล้ ว และสามารถใช้ เครื อข่ายนิราศรัยได้ ทกุ ๆ แห่งทัว่ จุฬาฯ (เครื อข่ายไร้ สาย
เดิมนี ้จะต้ องมีการ authentication ทุกครัง้ ก่อนการใช้ Internet เพื่อออกไปหา link นอกมหาวิทยาลัย)
สาหรับการให้ บริ การเครื อข่ายนิราศรัย ภายในศูนย์วิทยทรัพยากร ได้ ติดตัง้ Access Point จานวน 14 จุด
ให้ บริ การด้ วยความเร็ วสูงสุด 54

Mbps

เพื่อรองรับการใช้ งานสาหรับผู้รับบริ การที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตจาก

คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ค ของตนเอง โดยต้ อ งมี ก ารลงทะเบี ย นใช้ งานที่ http://www.it.chula.ac.th/Niras_Net
คลิก ลงทะเบียนใช้ งาน (Registration) หรื อเข้ าใช้ โดยตรงที่ https://radius2.it.chula.ac.th/wlan/

แล้ ว

4.

บริการเครือข่ าย NirasNet-S เครื อข่ายไร้ สายอีกบริ การหนึ่ง พัฒนาเพื่อรองรับการใช้ งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ WiFi
สมัยใหม่ เช่น Smart Phone, Tablet เครื อข่ายนี ้ให้ บริ การตามมาตรฐาน WiFi เช่นเดียวกับ NirasNet แต่มีข้อแตกต่างคือ
ผู้ใช้ บริ การระบบเครื อข่าย NirasNet-S ไม่ต้องลงทะเบียนการใช้ งานล่วงหน้ า สาหรับการใช้ งานเป็ นครัง้ แรก ทาได้ โดย
การพิมพ์ชื่อผู้เข้ าใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้ รับจากสานักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบจะตรวจสอบความถูกต้ องของชื่อผู้เข้ าใช้ งานเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ และจะบันทึกหมายเลขเครื่ องและชื่อผู้ใช้ งานไว้ ใน
ระบบตรวจสอบรายชื่อ เมื่อผู้ใช้ นาอุปกรณ์ WiFi เดิม (ที่สามารถเข้ าใช้ NirasNet-S ได้ แล้ ว) มาเปิ ดใช้ ในครัง้ ต่อไป จะ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายได้ โดยไม่ต้องมีการ authentication เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ อีกเลย (รวมถึงการเชื่อมต่อ
เพื่อการเข้ าใช้ Internet ด้ วย)

5.

บริการคอมพิวเตอร์ สืบค้ นและใช้ งานอินเทอร์ เน็ตสาหรับประชาคมจุฬาฯ

6.

บริ การจัดทารายชื่ อทรั พยากรสารสนเทศใหม่ นาเสนอรายชื่ อทรั พยากรสารสนเทศใหม่จากห้ องสมุดเครื อข่า ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (New Book & Materials) เข้ าใช้ ที่ http://library.car.chula.ac.th/ftlist

7.

บริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ บริ การที่นิสติ สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ ห้องสมุดพิจารณา
และจัดหาไว้ ให้ บริ การ ผ่านแบบฟอร์ มออนไลน์ที่ http://library.car.chula.ac.th/acquire

8.

บริการจัดส่ งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Delivery Services) จากแหล่งข้ อมูลต่างประเทศโดยคิดค่าบริ การ
ตามจริ ง

9.

บริการตรวจสอบการคัดลอกข้ อมูล นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดต่อทาง E-mail ได้ ที่ rss@car.chula.ac.th
ถึง หัวหน้ า ภารกิ จสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ บริ การสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ และวิจัย ศูนย์ วิทยทรั พยากร เพื่อขอรั บ
Password ในการเข้ าใช้ โปรแกรม Turnitin (Tii) สาหรับตรวจค่าระดับหรื อเกณฑ์ของการคัดลอกหรื อลอกเลียนข้ อมูล
เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา Plagiarism ที่ไม่เหมาะสม

10.

บริการยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ พกพาหน้ าจอแบบสัมผัส (แท็บเล็ต) นิสติ จุฬาฯ สามารถใช้
บัตรนิสติ เป็ นบัตรห้ องสมุดในการยืมทรัพยากรของห้ องสมุดได้ ทนั ที โดยมีระบบการยืมและค่าปรับ ดังนี ้
ระเบียบการยืมและค่ าปรับ
ชนิดของสิ่งพิมพ์
หนังสือทัว่ ไป
สิ่งพิมพ์พิเศษ
(ยืมเฉพาะฉบับที่ 2 ขึ ้นไป)
หนังสือจอง
(ยืมเฉพาะฉบับที่ 2 ขึ ้นไป)
เครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา 
หน้ าจอแบบสัมผัส (แท็บเล็ต)

ประเภทผู้ยืม
อาจารย์
บุคลากรจุฬาฯ
นิสิตปริญญาเอก
นิสิตปริญญาโท
นิสิตปริญญาตรี
สมาชิกประเภท ก

จานวนที่ให้ ยืม
20 เล่ม
15 เล่ม
15 เล่ม
10 เล่ม
7 เล่ม
5 เล่ม

ระยะเวลา

ผู้ยืมทุกประเภท

2 เล่ม

7 วัน

เฉพาะนิสิต อาจารย์
และบุคลากรจุฬาฯ

1 เครื่อง

ค่ าปรับ

30 วัน

14 วัน

3 บาท/ วัน

30 บาท/ วัน

3 ชัว่ โมง/วัน
(ใช้ ภายในศูนย์วทิ ยทรัพยากรเท่านัน)
้

 ก่อนยืมเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพาหน้ าจอแบบสัมผัส (แท็บเล็ต) โปรดศึกษารายละเอียดการยืมใช้ งานได้ จาก
“ ประกาศ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ อง ระเบียบการให้ บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพาหน้ าจอแบบสัมผัส (แท็บเล็ต)”

11.

บริ ก ารตรวจสอบรายละเอี ย ดการยืม -คื น ด้ ว ยตนเอง / บริ ก ารจองหนั ง สื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ (Hold)

เข้ า ใช้ ที่

http://library.car.chula.ac.th/patroninfo/
12.

บริการยืมหนังสือต่ อด้ วยตนเอง (Book Renewed) ทาง WEBOPAC เข้ าใช้ ที่ http://library.car.chula.ac.th

13.

บริการยืมหนังสือด้ วยตนเองผ่ านเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-check) จัดบริ การอานวยความสะดวกให้ ภายในศูนย์วิทย
ทรัพยากร

14.

บริการคืนหนังสือด้ วยตนเองผ่ านตู้คืนหนังสือ (Book Drop) บริ การผู้รับริ การคืนหนังสือด้ วยตนเองตลอด 24 ชัว่ โมง
ผ่านตู้คืนหนังสือ ชันล่
้ างอาคารของศูนย์ฯ ด้ านข้ างโรงเรี ยนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ ายประถม และบริ การใหม่ลา่ สุด บริ การส่ งคืน
หนังสือนอกสถานที่ ณ อาคารจุลจักรพงษ์ ติดกับศาลาพระเกี ้ยว เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ ในการคืนหนังสือ
ของศูนย์วิทยทรัพยากรโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศนู ย์ฯ แต่สามารถคืนได้ ที่ต้ รู ับคืนอัตโนมัติซงึ่ จะตังอยู
้ ่ในอาคารจุลจักรพงษ์
ใกล้ ต้ ู ATM ด้ านทางขึ ้นห้ องอาหารสโมสรอาจารย์ คาดว่าเปิ ดให้ บริ การได้ ในภาคต้ นของปี การศึกษา 2555 นี ้

15.

บริการเตือนก่ อนถึงกาหนดส่ งหนังสือ (Courtesy Notices) เป็ นบริ การที่แจ้ งทาง E-mail ให้ ผ้ รู ับบริ การทราบว่ามี
หนังสือที่ยืมไปเล่มใดใกล้ ถึงกาหนดส่งบ้ าง โดยจะเตือนให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนถึงกาหนด 2 วัน

16.

บริการจองหนังสืออัตโนมัติผ่านหน้ าจอการสืบค้ น (WebPAC) บริ การที่อานวยความสะดวกให้ ผ้ รู ับบริ การสามารถ
จองหนังสือที่ผ้ รู ับบริ การท่านอื่นยืมไปก่อนได้ โดยไม่ต้องมาขอจองที่ห้องสมุด

17.

ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด การจัดอบรมฐานข้ อมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ติดตามโปรแกรมการจัดอบรมและ
สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทา่ นสนใจได้ จากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยทรัพยากร และสามารถเรี ยนรู้ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุดแบบ
ออนไลน์ได้ ที่ http://www.car.chula.ac.th/services/view/45

18.

บริ การจากศูนย์ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Center for Media Development Innovation and Technology)
ดาเนินงาน จัดหา จัดการ จัดเก็บ และเผยแพร่ สื่อการศึกษาของศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยใช้ กระบวนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ ของสารสนเทศที่ให้ บริ การในศูนย์วิทย ทรัพยากรตลอดจน
ทาหน้ าที่ในการผลิตสื่อชนิดต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน การวิจยั รวมทังการ
้
เรี ยนการสอนแบบ e-learning และสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

19.

บริการจากศูนย์ มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ (CU Intellectual Heritage Center) ประกอบด้ วย มรดกทางภูมิปัญญาของ
จุฬาฯ หอเกียรติยศ และหนังสือ/ เอกสาร/ต้ นฉบับเอกสาร ที่เป็ นสิง่ พิมพ์หายาก

20.

บริการจากศูนย์ เอกสารประเทศไทย (Thailand Information Center) บริ การสารสนเทศทางด้ านสังคมศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทังประเทศในเอเชี
้
ยอาคเนย์และประเทศอื่น ๆ ที่มีสถานการณ์และปั ญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจการเมือง และการพัฒนาที่คล้ ายคลึงกับประเทศไทย โดยมุง่ เน้ นที่จะเก็บรวบรวมเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
ในวงจากัด หรื อไม่ได้ พิมพ์เผยแพร่ (Grey Literature) เข้ าใช้ ที่ http://car.chula.ac.th/tic

21.

บริการจากศูนย์ สารสนเทศนานาชาติ (International Information Center) ทังในรู
้ ปแบบสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และฐานข้ อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาเฉพาะภูมิภาค (Area studies) รวมถึงความร่ วมมือระหว่างประเทศในโครงการ
พัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก ได้ แก่ 1) European documentation 2) American studies 3) World Bank
documentation 4) International Monetary Fund- IMF และ 5) United Nations Conference on Trade and
Development - UNCTAD รวมไปถึ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศ ที่ จัด ท าโดย ธนาคารพัฒนาเอเชี ย เข้ า ใช้ ได้ ที่
http://www.car.chula.ac.th/iic

22.

บริ การจากหอศิลป์วิทยนิทรรศน์ (The Art Center) แหล่งรวมของนิทรรศการและกิจกรรมสร้ างสรรค์ งานด้ าน
ทัศนศิลป์ อาทิ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และภาพถ่าย ซึ่งจะมีนิทรรศการจากศิลปิ นต่าง ๆ หมุนเวียนมา
จัดแสดงตลอดปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.car.chula.ac.th/art
ข้ อมูลการติดต่ อขอรับบริการศูนย์ วิทยทรัพยากร
ผู้อานวยการศูนย์วิทยทรัพยากร
0-22182903, 06 ศูนย์เอกสารประเทศไทย
0-2218-2959
pimrumpai.p@car.chula.ac.th
wasana.a@car.chula.ac.th
ฝ่ ายบริ หารศูนย์วิทยทรัพยากร
0-2218-2901 ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ
supattareeya.c@car.chula.ac.th
0-2218-2952 -3 porntip.a@car.chula.ac.th
ศูนย์พฒ
ั นาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
หอศิลป์วิทยนิทรรศน์
0-2218-2965
0-2218-2923
saifon.t@car.chula.ac.th
info.artcenterchula@gmail.com
ศูนย์จดั การทรัพยากรสารสนเทศ
Reference Service
0-2218-2929
0-2218-2928
nongnuch.k@car.chula.ac.th
samorn.k@car.chula.ac.th
ศูนย์บริ การสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจยั
บริ การยืม-คืนและยืมระหว่างห้ องสมุด
0-2218-2935
supakorn.m@car.chula.ac.th 0-2218-2928
prangtip.I@car.chula.ac.th
ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ
0-2218-2960 บริ การฐานข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั จุฬาฯ
benja.r@car.chula.ac.th 0-2218-2930
curef@car.chula.ac.th
ศูนย์เครื อข่ายห้ องสมุดดิจิทลั จุฬาฯ
0-2218-2925 บริ การสนับสนุนการวิจยั
0-2218-2930
amornrat.s@car.chula.ac.th
rss@car.chula.ac.th
ศูนย์พฒ
ั นาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริ การส่งเสริ มการรู้สารสนเทศ
0-2218-2936
0-2218-2946 -7
banphot.S@car.chula.ac.th
rabiab.r@car.chula.ac.th

พืน้ ที่บริการศูนย์ วิทยทรั พยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ชัน้ 1

1. บริการตอบคาถามช่วยค้ นคว้ า
2. บริการยืม-คืนและยืมระหว่างห้ องสมุด

1. หนังสือสาขามนุษยศาสตร์ และวรรณกรรม (CL 000, 400, 800)

ชัน้ 4

2. หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์ (CL 500, 600)

3. บริการคอมพิวเตอร์ สืบค้ นและใช้ งานอินเทอร์ เน็ต

3. ห้ องค้ นคว้ ากลุม่

4. บริการวารสาร หนังสือพิมพ์

4. ห้ องอบรม

5. บริการหนังสือจอง (CL reserved)

5. บริการถ่าย/พิมพ์เอกสาร

6. มุมแนะนาหนังสือใหม่
7. บริการถ่าย/พิมพ์เอกสาร

1. หนังสือสาขาสังคมศาสตร์ (CL 100, 200, 300, 700, 900)

ชัน้ 5

8. มุมกาแฟ

2. ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ (IIC)
3. ศูนย์รัสเซีย

ชัน้ 2

ชัน้ 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. ห้ องค้ นคว้ ากลุม่

วิทยานิพนธ์ (CL thesis)
หนังสืออ้ างอิง (CL reference)

1. ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชัน้ 6

ห้ องค้ นคว้ ากลุม่

2. หนังสือหายาก (CL rarebook)

บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

3. สิ่งพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CL CU)

บริการสนับสนุนการวิจยั

4. สิ่งพิมพ์ประเทศไทย(CL TH)

บริการถ่ายเอกสาร

5. สิ่งพิมพ์รัฐบาล(CL GP)
6. ศูนย์เอกสารประเทศไทย (TIC)

1.

บริการสื่อการศึกษา

2.

ศูนย์พฒ
ั นาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

3.

ศูนย์สมั ผัสวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. บริการถ่ายเอกสาร

ชัน้ 7

1.

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

การขอรั บบริการ
สถานที่ติดต่ อ

เวลาทาการ

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหาธีรราชานุสรณ์
โทรศัพท์ 0-2218-2929

โทรสาร 0-2215-3617, 0-2218-2907

เว็บไซต์ศนู ย์วิทยทรัพยากร

http:// www.car.chula.ac.th

ศูนย์วิทยทรัพยากร

http://www.facebook.com/prcucar

ศูนย์วิทยทรัพยากร

http://www.youtube.com/prcarchula

วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 -21.00 น.

วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น.

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิ ดบริ การ
สาหรับช่วงสอบปลายภาคการศึกษา ประมาณ 1 เดือน เปิ ดให้ บริการทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น. (ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

