หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2491 ปั จจุบนั เป็ น
อาคาร 4 ชั้น มีพ้ืนที่ท้ งั สิ้ น 3,663 ตารางเมตร มีที่นงั่ อ่านรวมทั้งสิ้ นโดยประมาณ 300 ที่นงั่ สถานที่ต้ งั อยู่
ใกล้ตึกอานันทมหิ ดล และ ตึกแพทย์พฒั น์ โดยแต่ละชั้นมีทรัพยากรและบริ การ ดังต่อไปนี้
ชั้นที่ 1 ห้องบริ การคอมพิวเตอร์ วารสารฉบับล่าสุ ด 2 ปี หนังสื ออ้างอิง สิ่ งพิมพ์คณาจารย์
ห้องเธียเตอร์ และห้อง consult
ชั้นที่ 2 ห้องอ่านหนังสื อ ห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม บริ การคอมพิวเตอร์ และ ถ่ายเอกสาร
ชั้นที่ 3 วารสารฉบับย้อนหลัง วิทยานิ พนธ์ สิ่ งพิมพ์คณะแพทยศาสตร์ และ ถ่ายเอกสาร
ชั้นที่ 4 หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ ห้องประชุ ม 3 ห้อง ห้องทางานบรรณารักษ์ และ
สานักงานหอสมุดฯ
เวลาทาการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 24.00 น.
วันเสาร์
เวลา 9.00 – 24.00 น.
วันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 20.00 น.
วันหยุดราชการ และวันหยุดพิเศษ เวลา 9.00 – 17.00 น.
** ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์ และ ปี ใหม่

การติดต่ อและการขอใช้ บริการ
โทรศัพท์
โทรศัพท์สายใน
โทรสาร
เว็บไซต์
เฟซบุค๊
E-mail
Twitter

สมาชิก

02-256-4498-99, 02-2564266, 02-2527852, 02-2548756
3284-5, 4266, 4498-99
02-2548757
http://library.md.chula.ac.th
http://www.facebook.com/cumedlibrary
cumedlib@chula.ac.th
http://twitter.com/cumedlib

สมาชิกประเภทบุคคล มีสิทธิใช้และยืมทรัพยากรหอสมุด
 นิสิตแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน นิสิตปริ ญญาโท-เอก คณะแพทยศาสตร์
 บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 นิสิตสังกัด คณะ/สถาบัน ต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมสถาบันสมทบ)
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การเป็ นสมาชิก
 นิสิตแพทย์ เป็ นสมาชิกโดยอัตโนมัติ ใช้บตั รประจาตัวนิสิตแสดงตนเพื่อใช้บริ การได้เลย
 แพทย์ป ระจ าบ้า น แพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอด กรุ ณ าน าบัต รประจ าตัว ที่ อ อกโดยคณะ
แพทยศาสตร์ หรื อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาสมัครเป็ นสมาชิ ก เพื่อให้ได้อายุสมาชิ กเท่ากับ
อายุบตั ร
 นิสิตปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เป็ นสมาชิกโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับนิ สิตแพทย์ แต่จะต้อง
แสดงใบเสร็ จค่าลงทะเบียนเพื่อต่ออายุบตั รทุกภาคการศึกษา
 บุคลากร กรุ ณานาบัตรประจาตัวที่ออกโดยคณะแพทยศาสตร์ หรื อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มาสมัครเป็ นสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริ การยืม-คืน
 บัตรประจาตัวนิ สิต บัตรประจาตัวแพทย์ประจาบ้าน และบัตรประจาตัวบุคลากร สามารถใช้
แตะผ่านประตูเข้าใช้หอสมุดได้เมื่อนามาเข้าระบบของหอสมุด
ระเบียบการยืม (ยกเว้นนิสิตต่างคณะ/สถาบัน)
 จานวนทรัพยากรที่ยมื ได้ 5 เล่ม หนังสื อทัว่ ไปยืมได้ 30 วัน / ซี ดี 7 วัน / สิ่ งพิมพ์อื่นๆ 14 วัน
 วารสาร งดยืม

การเข้ าใช้ อนิ เทอร์ เน็ต ภายใน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จดั ซื้ อโดยหอสมุด ฯ , ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ สานักงานการอุดมศึกษา ต้อง login ด้วย CUNET account เพื่อเข้าใช้อินเทอร์ เน็ตก่อน
username/password ของ CUNET account คือ
1. นิสิตและแพทย์ประจาบ้านที่ลงทะเบียนเรี ยนใช้ รหัส 8 ตัวแรก/ password ที่ใช้ลงทะเบียน
2. ผูท้ ี่ไม่ลงทะเบียนเรี ยน/บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุ ณา
ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตึก อปร ชั้น 8 โทร 4465, 3552-3 พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวและบัตรประชาชน, อาจารย์พิเศษสังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ติดต่อ คุณรุ ้งตะวัน ทัตธนานุรัตน์ <apple.roong@gmail.com>

การเข้ าใช้ ฐานข้ อมูลจาก ภายนอก มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ฐานข้อมูลที่จดั ซื้ อโดยหอสมุด ฯ , โดยสถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สานักงานการอุดมศึกษา สามารถใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วย CUNET account โดย
1. เข้าใช้ทางโมเด็มของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลข 02-656-4652, 02-656-4654 และ
02-217-7000
2. เข้าใช้จากเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ CUML1 Proxy Server
(cuml1.md.chula.ac.th) และ WebVPN (http://vpn.chula.ac.th)
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บริการ












บริการขั้นพืน้ ฐาน
บริ การยืม-คืน-จองหนังสื อ
บริ การยืมระหว่างห้องสมุด
บริ การนาส่ งตัวเล่มระหว่างห้องสมุด
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องพิมพ์ และเครื่ องสแกน
บริ การล็อกเกอร์
บริ การห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม และ
ห้องประชุม

 บริ การสาเนาบทความจากต่างประเทศ
 บริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
 บริ การช่วยการค้นหาตัวเล่มและ
เอกสารฉบับเต็มออนไลน์
 บริ การแนะนาวิธีติดตั้งโปรแกรมและ
ฝึ กอบรมวิธีใช้ฐานข้อมูล/โปรแกรม
EndNote
 บริ การตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิง

บริการพิเศษ
บริ การทา CIP หนังสื อ
บริ การทาดรรชนี (index) ท้ายเล่ม
หนังสื อ
บริ การ Current Content
บริ การ submit บทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารต่างประเทศ






บริ การขอหมายเลข ISSN, ISBN
บริ การรวบรวมบรรณานุกรม
บริ การแจ้งข่าวสารห้องสมุด
บริ การสั่งซื้ อหนังสื อ/วารสาร

อัตราค่ าบริการ (สาหรับสมาชิกประเภทบุคคล)
ค่า print

ค่าสแกน

ค่าดาวโหลดเอกสารฉบับเต็ม

หน้าละ 1 บาท

-ไม่เกิน 15 หน้าบทความละ
5 บาท
-ไม่เกิน 30 หน้าบทความละ
10 บาท

บทความละ 5-10 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร/สแกนบทความจาก
ห้องสมุดอื่น(กรณี ไม่มีที่หอ้ งสมุด)
-ไม่เกิน 15 หน้าบทความละ 5 บาท
-ไม่เกิน 20 หน้าบทความละ 10 บาท

ทรัพยากรสารสนเทศ

1. หนังสื อ ตาราแพทย์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั จานวน 47,950 เล่ม ค้นหาได้ที่
library.car.chula.ac.th
2. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) 190,000+ ชื่อเรื่ อง
2.1. Access Medicine
2.2. Book@ovid
2.3. Clinical Key
2.4. Karger Book Serials 2007-2016
2.5. Karger Book Serials & Non-serials
Vol.1- 2006
2.6. MyiLibrary Medical Research

2.7. NetLibrary (38 titles)
2.8. Online Gross Anatomy Dissector
2.9. Oxford Textbook of Medicine
2.10.Science Direct Medicine&Dentistry
2007-2008.
2.11. Science Direct EBS 2010-2016
2.12. Scientific American Medicine [ACP
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Medicine]
2.13. Scientific American Surgery
[ACS Surgery]
2.14. SpringerLink 2005-2016
2.15. SpringerLink ebook Archived
2.16.Thieme Flexibook

2.17. Thieme Clinical Collection 20132014
2.18. Unbound Medicine (17 titles)
2.19. Wiley ebook full collection
[UBCM]
2.20. ebook with print 800+ titles

3. สื่ อโสตทัศนูปกรณ์ได้แก่ภาพยนต์ โปรแกรมสอน/ทดสอบภาษาอังกฤษในรู ปแบบ ซีดี 306
แผ่น เทปเสี ยง 3,357 ตลับ วิดีทศั น์ 801 ตลับ
4. วารสารการแพทย์ภาษาไทย 361 ชื่อเรื่ อง
5. วารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษฉบับพิมพ์ 943 ชื่อเรื่ อง
6. วารสารออนไลน์ (e-journals) 3,360+ ชื่อเรื่ อง
6.1. ADIS (20)
6.2. Annual Reviews (35)
6.3. AmPhysioSoc (7 )
6.4. ASM Clinical Collection (7)
6.5. BMJ Journals (25)
6.6. Cell Press [14]
6.7. Clinical Key (800+ )
6.8. IOS(40) 9. ISPG Medical (31)
6.10. JAMA & Archives (11)
6.11. Karger Online Journal (80)

6.12. Lippincott Total Access (300)
6.13. MaryAnn liebert (80)
6.14. Medline Fulltext Complete (1500+ )
6.15. Oxford Medical (70)
6.16. Nature Publishing (60)
6.17. Sage RSM (28)
6.18. Taylor Medical (209)
6.19. Taylor Expert Opinion (11)
6.20. Thieme Medical (48 )
6.21. Single Title (100)

7. วารสารออนไลน์ Back File (จัดซื้ อย้อนหลังไปถึง Volume 1) 2,500+ ชื่อเรื่ อง
7.1 ADIS
7.2 APS Lagacy Archive, [13],
7.3 Ann Intern Med [1],
7.4 Annual Reviews
7.5 BJR from the Beginning [9]
7.6 BMJ Journals
7.7 The Endocrine Society
7.8 Informa Health Care & Contemporary
7.9 Jama&Archives [11],,
7.10 Journal of Bone & Joint [AM]
7.11 Karger Online Jounral [80]
7.12 LWW Journal [240]
7.13 NEJM [1],
7.14 Nature Group Publishing [12]
7.15 Oxford Medical Collection [67]
7.16 Psychiatry Legacy [4]
7.17 Radiology Legacy
7.18 Sage Health Care,
7.19 ScienceDirect : Lancet
7.20 Thieme Medical Package
7.21 Wiley Medical Collection [220+]

8. ฐานข้อมูลต่างประเทศ 9 ฐานข้อมูลคือ
8.1 Best Practice
8.4 Lippincott’s Procedure
8.7 StatDx 20 users

8.2 Clinical Key
8.5 Micromedex
8.8 UpToDate

8.3 Cochrane Library
8.6 SpringerProtocol
8.9 Visual DX

9. ฐานข้อมูล ebooks และ eJournals ที่จดั ซื้ อโดยศูนย์วทิ ยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CU Reference Databases) และ สานักงานการอุดมศึกษา (ThaiLIS) ที่สมาชิกหอสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้ได้ (แสดงเฉพาะที่เกี่ยวข้องทางการ
แพทย์) ได้แก่
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1. Academid Search Complete
2. ASC Web Edition & Archives
3. Cambridge Univ. Press
4. ISI Web of Knowledge
5. JSTOR
6. ProQuest Medical Complete
7. NetLibrary
8. Science Direct Freedom Collection
9. Scopus
10. Springer Link book & journal
11. Sage Publication
12. Informa World
13. Oxford University Press
14. Wiley Full Collection
15. ProQuest Digital Dissertation (Fulltext) 16. Royal Society of Chemistry

10. ซอฟท์แวร์ ช้ ีแหล่งเอกสารฉบับเต็ม SFX
11. ฐานข้อมูลที่หอสมุดจัดทา และให้บริ การบนอินเทอร์เน็ต 8 ฐานข้อมูล
11.1 ฐานข้อมูล ดรรชนี บ ทความวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ (Thai Index Medicus)
รวบรวมบรรณานุ กรมพร้ อมบทคัดย่อจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทย ที่เลื อกสรรแล้วมากกว่า
200 ชื่อเรื่ อง ตั้งแต่ปีปั จจุบนั ย้อนหลังไปจนถึง พ.ศ. 2461
11.2 ฐานข้อมูลผลงานคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RES) รวบรวม
บรรณานุกรมผลงานคณาจารย์ที่เผยแพร่ ในหนังสื อ วารสาร การประชุ มวิชาการ และรายงานการวิจยั ตั้งแต่
พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบนั
11.3 ฐานข้อมูลสหรายชื่ อวารสาร (UNIO) รวบรวมรายชื่อวารสาร ที่ห้องสมุดในประเทศไทย
รวมทั้งหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดซื้ อไว้ให้บริ การ กว่า 16,000 ชื่อเรื่ อง
11.4 ฐานข้อมูล Main Database ร่ วมมือกับศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึก
รายชื่ อหนังสื อ วารสาร งานวิจยั วิท ยานิ พ นธ์ ที่ มีใ ห้บริ ก ารในหอสมุ ดคณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (http://library.car.chula.ac.th)
11.5 ฐานข้อมูลรายชื่ อโสตทัศนวัสุด ที่มีให้บริ การในหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (AUDI)
11.6 ฐานข้อมูลรายชื่ อสิ่ งพิมพ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO Publication) ที่มีให้บริ การใน
ห้องสมุดต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.7 ฐานข้อมูล Journal Link เป็ นฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ที่มีให้บริ การใน
ห้องสมุดประเทศไทย 235 แห่ง โดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดต่างๆ สามารถปรับปรุ งข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง
(หมายเหตุ ฐานข้อมูล ลาดับที่ 11.5 – 11.6 อยู่ระหว่างถ่ ายโอนเข้าฐาน Main Database ของศูนย์วิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559

