
คนดีศรีจุฬาฯ

แนะน าบุคลากรใหม่

โครงการ BEAT
กิจกรรมดีๆ กับ 5ส

ห้องสมุด 3 ดีฯ

ภาพงานเปิด-ปิดกฬีาบุคลากร

TQA Change

สมาชิกใหม่ ตัวน้อยๆ



น้องใหมป่ระจ าศูนย์วิทยทรัพยากร
ตัง้แตว่ันที่ 1 ก.พ. 54 ศูนย์วิทยทรพัยากรไดร้บัสมาชกิ 2 สาวนอ้งใหม่ไฟแรง

       อไุร องคว์รรณด ี"ตุ้ม" 

ในต าแหนง่เจ้าหนา้ทีบ่รกิารสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7

ดีกรบีรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

             อษุณยี ์รกัษว์ศิษิฎ์กลุ "โอต๊" 

ในต าแหนง่เจา้หนา้ทีบ่รกิารสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7

ดีกรสีาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา การศกึษามหาบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

เพราะทันททีี่ทั้ง 2 ท่านได้ประจ าการอยู ่ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย 

ก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะท างานเผยแพรส่ารสนเทศประเทศไทยร่วมกับพี่ พี ่

เพื่อเผยแพร่สารสนเทศ ประเทศไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐานระดับนานาชาติ ... เชียวหละจะบอกให้ 

ขอตอ้นรบักบัหลานตวันอ้ยหนึง่เดียวในปกัษน์ี ้ "นอ้งนโม" 

ผลงานอนับรรเจดิทีเ่ตมิเตม็ใหก้นัไดอ้ยา่งลงตวั 

ระหวา่ง หนุม่ใหญห่วัใจธรรมะ "คุณพอ่วโิรจน ์ศนูยโ์สตฯ" 

กับสาวนอ้ยไฟแรง "คุณแมพ่มิพ ์สนล." 

....อดใจรอพบผลงานตวัจรงิ เสยีงจรงิ กนันะคะ 



จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้ส่วนงานเสนอชื่อ

บุคลากรสายปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยกย่อง

เชิดชูเกียรติบคุลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจฬุาฯ” ประจ าปี 2554

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรสายปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยทรัพยากร จึงไม่รั้งรอ

เสนอบุคลากรสายปฏิบัต ิ"คนดีของศูนยฯ์" ในทนัที 

เพ่ือร่วมคดัเลือก “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจ าปี 2554 

และสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 คน

ผู้บริหารและชาวศูนยฯ์ ทกุคน ยินดีเป็นอย่างยิ่งคะ

นางสภุทัรยีา  จติรกร  กลุม่บรหิารจดัการระดบักลาง 

ประเภทผู้อ านวยการ เลขานกุารคณะฯ

นางสาวภทัรนฤน  จนิต๊ะนา กลุม่ปฏบิัตกิารและ วชิาชพี

ทีบ่รรจดุว้ยวฒุกิารศึกษาต่ ากวา่ปรญิญาตร ี

นายสกล  แหวนทองค า  กลุม่บริการ
ดีใจ ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิง่

ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นขวัญและก าลังใจ

ในการท างาน สู้ต่อไปเพื่อจุฬาฯ

 ของเราค่ะ



กิจกรรม 5ส

แล้วพบกัน วัน Big Cleaning Day
วันที่ 4 พ.ค. 54 นะจ๊ะ เวลา 8.30 น.
ณ หน้าห้องประชุมชั้น 7
และจะตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ในวันที่ 26 พ.ค. 54

ขอให้มีความสุขกับการท าความสะอาด
พื้นที่ของคุณนะคะ แล้วพบกันค่ะ

โครงการทอดผา้ป่าเพือ่หอ้งสมดุ 3 ดฯี

ความกา้วหนา้ของโครงการ BEAT
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ร่วมประกวดการอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ดังต่อไปนี้
1. มาตรการติดตั้งควบคุมปริมาณการสูบส่งน้ าเย็นหมุนเวียนของระบบปรับอากาศ
2. มาตรการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร
3. มาตรการติดตั้งระบบควบคุมอากาศอัตโนมัติ
4. มาตรการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และติดต้ังระบบควบคุมการใช้งานแสงสว่าง
  บริเวณชั้นวางหนังสือบางบริเวณ
5. มาตรการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดค่า OTTV และ RTTV 
6. มาตรการปรับปรุงก๊อกน้ าแบบประหยัด

  ช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยนะคะ             ทุกครั้งที่ลุก อย่าลืมปิดหน้าจอ

หลังจากที่เสร็จสิ้น โครงการขวดน้ านี้เพ่ือน้อง 
ทางกรรมการก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคขวด
เงินที่ได้เราจะมอบให้กับโครงการ ห้องสมุด 3 ดีคะ  

หลังจากทีไ่ดร้บับรจิาคหนงัสอื และหาทนุดว้ยกจิกรรม
 “วาเลนไทน์พีไ่ดข้องนอ้งไดค้วามรู้”
ขณะนี้หอ้งสมดุ 3 ด ี
ของเราด าเนินงานมาไดค้รึ่งทางแลว้นะคะ
และเราไดว้ันทอดผา้ปา่ทีแ่น่นอนแลว้คอื
วันที ่10 ม.ิย.2554 นี ้
รายละเอยีดอื่นๆ โปรดตดิตามนะคะ
เราจะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะๆ คะ่



ประมวลภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากร

จ๊ะเอ ๋น้องคนงาม

พร้อมแล้วค่ะ ชุดรีไซเคิลโดยแท้

ไม่ได้ชนะใจกรรมการ

แต่ชนะใจท่านผู้ชมนะครับ

ผอ. ของเรา BEAT 
อยูใ่นสายเลอืดจริงๆ 
เลยคะ

ตั้งใจเดินกัน
อย่างมุ่งมั่นค่ะ

เหรียญทอง จาก ทีมวิ่งเปรี้ยวกระสอบ 
(จันอัมภรณ,์ ชนาธิป, ธมลวรรณ, บังอร, ภัทรนฤณ, มานิดา, ศิริวรรณ) 
เหรียญเงิน  3  เหรียญ จาก 

 ทีมกระโดดเชือกหมู่ (จันอมัภรณ,์ ชนาธิป, ภัทรนฤณ, มุจรินทร,์ วรรณภา, วิไล, ศิริวรรณ, สุภา, มณฑา) 
 ข่ีม้าตาบอด(ภัทรนฤน,จันอัมภรณ์),  วิ่ง 1500 เมตร หญิง(วาสนา เหล่า)
เหรียญทองแดง จาก นพรัตน์

สรปุผลการแขง่ขนัทัง้หมดนะจะ๊



ประมวลภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากร

  เต็มที่สุดๆ
  ไปเลยค่ะ
พี่ๆ ทั้ง 2 คน

ฉันจะเอาเหรียญมาให้ได้ 
คอยดูนะ !!

ก าลังใจเต็มที่แบบนี้ 
สู้ครับผม !! ^_^

ลิงอยู่ไหนออกมาซะดีๆ นะ

รับเหรียญกระโดดเชือกจ้ะ

ไหวไหมจ๊ะ
 ม้าคนงาม

ม้าพร้อมควบค่ะ

กองเชียร์เหนียวแน่นสุดๆ 

รีบหน่อยค่ะ 
งูจะกินหนูแล้ว อิอิ



ท่านพร้อมหรือยัง? 

ส าหรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากศูนยว์ิทยทรพัยากรแบบเดิมๆ ไปสูอ่งค์กรทีม่ีความเป็นเลิศ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่นับสนนุและส่งเสริมวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและโดดเด่น   

โดยใช้หลักการของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award – TQA) 

จึงเป็นโอกาสพิเศษที่อาจารยว์รโชค ไชยวงศ ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ได้มาถ่ายทอดกลยุทธ์ทางความคิดของการเปลี่ยนแปลงสู่ TQA ให้แก่ชาวศูนยว์ิทยทรัพยากร 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ท าให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเตรียม 

พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ฯ  ที่ก าลังจะมาถึงในไมช่้านี้ 

ด้วยความเข้าใจที่ดีมากขึ้นสามารถปรับบทบาทหน้าที่ของตนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร  

แนวคิดในการน า TQA มาพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ให้สอดประสานไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมนัน้ จะส่งผลให้เกิดแนวปฏบิัติที่ดี

ในการส่งมอบบริการและทรัพยากรความรู้ที่ดีมีคณุค่าแก่ผู้รับบริการต่อไป

ท่านเห็นด้วยหรือไม?่  ว่าสิ่งส าคัญสุดของการเปลี่ยนแปลง คือ ตัวทา่น 

คงเป็นความโชคดีมหาศาลหากศูนย์ฯ ของเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน 

ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า  

โดยไม่จ ากัดอยู่ที่ความสวยงามนา่ใช้ของสถานที่เท่านั้น 

แต่หมายถึงบทบาทในการเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้ต่างๆ ด้วย

จับมอืกันไวแ้ล้วไปด้วยกนั…  นะคะ

เขียนบทโดย :  เบญจา รุ่งเรืองศิลป์



คูก้าสัมพันธ์ฉบับนี้  ขออนุโมทนากับลูกหลานชาวศูนย์วิทยทรัพยากร 
เด็กชายณภัทร เกิดบัวเพชร ลูกพ่อนราพงษ์ 
เด็กชายวสุธร วนิชด ารงค์ศักดิ์ ลูกแม่แหม่มกาญดา 
และเด็กชาย วิรวิชญ์ วีร์วรวงศ์ ลูกแม่วราวรรณ 
ที่ได้ร่วม โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
งานนี้พ่อ แม่ยิ้มปริ่ม อิ่มบุญกันถ้วนหน้า  ก็ขอให้ลูกหลานทุกคนเรียนหนังสือเก่งๆ  
และเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะจ๊ะ...

ขอร่วมอนุโมทนา


