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ประวตัิและพัฒนาการ 
31 พ.ค. 2521 มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง สถาบันวิทยบริการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงานคือ 

หอสมุดกลาง (จัดต้ังขึ้นเมื่อแรกต้ังโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2453 หลังจากที่โรงเรียนข้าราชการ 
พลเรือนได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2458 โดยต้ังอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์)  
ศูนย์เอกสารประเทศไทย และศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง 

20 มิ.ย. 2551 มีพระราชกฤษฎีกาจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยในระยะเปลี่ยนผ่านจาก
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดย สถาบันวิทยบริการ จัดเป็นส่วนงานที่
มิใช่ส่วนงานทางวิชาการ มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรวิชาการอ่ืน
เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2 ก.พ. 2553 มีพระราชกฤษฎีกาจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิทยบริการ เปลี่ยนช่ือเป็น ศูนย์วิทยทรัพยากร จัดเป็นส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
มีฐานะเทียบเท่าคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน มีภาระหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและ
ทรัพยากรความรู้และวิชาการเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนเอ้ืออํานวย 
และให้คําปรึกษาเก่ียวกับระบบงานในความรับผิดชอบ 

27 ก.พ. 2556 มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหส้อดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐและเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์วิทยทรัพยากร เปลี่ยนช่ือเป็น สํานกังานวิทยทรพัยากร 

จัดเป็นส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  สํานัก
วิชา  วิทยาลัย  และ
สถาบัน  มีภาระหน้าที่
ในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและ
ทรัพยากรความรู้และ
วิชาการเพ่ือดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนเอ้ืออํานวย และให้คําปรึกษาเก่ียวกับระบบงานในความ
รับผิดชอบ รวมทั้ง มีภาระหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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โครงสร้างองค์กร 
เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิตผลผลิตทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยทรัพยากร 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยทรัพยากร (ข้อ 7 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการบริหารศูนย์วิทยทรัพยากร พ.ศ. 2554) ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  
พ.ศ. 2554 จึงมีมติให้แบ่งหน่วยงานย่อยที่มีภารกิจเฉพาะขึ้นเป็น 9 หน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์ 

ปัจจุบัน สํานักงานวิทยทรัพยากรประกอบด้วย 1 ฝ่าย และ 8 ศูนย์ดังน้ี  
 ฝ่ายบริหาร (Administrative Division) 
 ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development & 

Information Resource Analysis Center) 
 ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Management Center) 
 ศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และวิจัย (Information Service for Learning and 

Research Center) 
 ศูนย์มรดกภูมปัิญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Intellectual Heritage Center) 
 ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (CU Digital Library Center) 
 ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Center for Media Development Innovation 

and Technology) 
 ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ (International Information Center) 
 ศูนย์เอกสารประเทศไทย (Thailand Information Center) 
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รายนามคณะกรรมการบริหาร 
ตามประกาศศูนย์วิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยทรัพยากร ประเภท

ผู้แทนนักวิชาชีพสารสนเทศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 และประกาศศูนย์วิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือก
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยทรัพยากร ประเภท กรรมการอื่นซึ่งมาจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานในส่วนงาน  
วันที่ 27 มิถุนายน 2554  

1. ผู้อํานวยการ ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักด์ิ ศรีบริสทุธ์ิสกุล กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ กรรมการ 
5. นายปราโมทย์ วุฑฒิสาร กรรมการ 
6. นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์ กรรมการ 
7. ดร.บรรพต สร้อยศรี กรรมการ 
8. นางอังคณา บุญเลิศ เลขานุการ 
9. นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า ผู้ช่วยเลขานุการ 

หมายเหตุ กรรมการบริหารข้างต้น หมดวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เน่ืองจาก
ประธานได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตําแหน่งรักษาการแทนผู้อํานวยการในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และ
คณะกรรมการขอลาออกจากตําแหน่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่  
19 พฤษภาคม 2558 

ตามประกาศสํานักงานวิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสํานักงาน 
วิทยทรัพยากร ประเภทผู้แทนนักวิชาชีพสารสนเทศ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และประกาศสํานักงาน 
วิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร ประเภท กรรมการอ่ืนซึ่ง 
มาจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานในส่วนงาน วันที่ 17 กรกฎาคม 2558  

1. ผู้อํานวยการ ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ กรรมการ 
5. ดร.บรรพต สร้อยศรี กรรมการ 
6. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ กรรมการ 
7. นางอังคณา บุญเลิศ เลขานุการ 
8. นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า ผู้ช่วยเลขานุการ  
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บุคลากร 
สํานักงานวิทยทรัพยากรมีบุคลากรในปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 98 คน ตามตารางและโครงสร้าง

แสดงอัตรากําลัง ลําดับต่อไปน้ี 

บุคลากรสาํนักงานวิทยทรัพยากรจําแนกประเภท ปีงบประมาณ 2558 

ประเภท จํานวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 13 13 
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน 3 3 
ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 3 3 
พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้ 16 16 
พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 63 64 
รวม 98 100 
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บุคลากรสาํนักงานวิทยทรัพยากรจําแนกตําแหน่งและระดบั ปีงบประมาณ 2558 

ระดับ 
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ลา

กร
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ริห
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 บุคลากรห้องสมุด 
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นเท
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รส

นเท
ศ 

นัก
วิช
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าร

โสต
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เจ้า
หน

้าที่
บร

ิกา
ร

กา
รศ

ึกษ
า 

เจ้า
หน

้าที่
/

ผู้ป
ฏิบ

ัติง
าน

 

พนม.P5-P6 4 2      
พนม.P7 8 13  8  7 1 
พนม.P8 1      28 
พนม.P9 5      1 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญ
การพิเศษ 

 4 2  2   

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 2      7 
บ2 (พนักงานสถานท่ี) 3       
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งบประมาณและรายงานการเงนิ 

งบประมาณหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากรมี 3 แหล่ง คือ 
1. งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) 
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงานมหาวิทยาลัย 
3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 93,742,100.- บาท (เก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) และมีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 79,269,014.59 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันสิบสี่บาท 
ห้าสิบเก้าสตางค์) 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2556-2558 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ

1.งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาล 

15,240,640.00 9.87 14,939,500.00 16.01 13,592,800.00 14.50

2.งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยในส่วนของ
สํานักงานมหาวิทยาลัย 

42,953,600.00 27.81 42,345,900.00 45.39 42,075,600.00 44.88

3.งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยในส่วนของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร 

96,272,300.00 62.32 35,999,900.00 38.60 38,073,700.00 40.62

รวม 154,466,540.00 100.00 93,285,300.00 100.00 93,742,100.00 100.00
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง ร้อยละท่ีใช้จริง
1.งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 13,592,800.00 12,132,726.82 89.26 
2.งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงาน

มหาวิทยาลัย 
42,075,600.00 39,516,420.97 93.92 

3.งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงาน 
วิทยทรัพยากร 

38,073,700.00 27,619,866.80 72.54 

รวม 93,742,100.00 79,269,014.59 84.56 
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แผนยทุธศาสตร์สาํนักงานวิทยทรัพยากร 
 พ.ศ. 2557-2560 

วิสัยทัศน์ 
สํานักงานวิทยทรัพยากรเป็นองค์กรสารสนเทศช้ันนํา เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาคมจุฬาฯ 

และสังคม 
ผลสมัฤทธ์ิสําคญั 4 ประการ คือ 

• เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการช้ันนําที่สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการเรียน การสอน
(Academic Solution Provider) ในระดับประเทศและนานาชาติ 

• มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ 
• ให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ 
• สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการวิจัย 

พันธกิจ 
1. สร้างความแข็งแกร่งให้กับทรพัยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัย การเรียนการ 

สอนและการบริการวิชาการสู่สังคมของมหาวิทยาลัย 
2. สงวนรักษาและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของจุฬาฯ  ประเทศชาติและนานาชาติ 
3. พัฒนาและสร้างสรรค์สื่อใหม่เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และกจิกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนานวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาคมจุฬาฯ และสภาพแวดล้อมในการ

เรียนรู้และการวิจัย 
5. สร้างความเช่ือมโยงสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
6. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของประชาคมจุฬาฯ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารทางวิชาการในวงกว้าง 
7. เป็นที่ปรึกษาทางด้านสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน ที่สนับสนุนแนวความคิดทางการศึกษา

รูปแบบใหม ่
8. สร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่สนับสนุนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของชุมชนมหาวิทยาลัย   
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 
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ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม และศักยภาพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีสถานที่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมและการเดินทางสะดวก 
2. เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลยัที่เป็นที่ยอมรับ และมีช่ือเสยีงในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีคณุค่า และโดดเด่นเฉพาะทาง เช่น หนังสือหายาก เอกสารประเทศไทย 

เอกสารองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น 
4. มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาชีพสารสนเทศ 
5. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทีส่ามารถสนับสนุนการบริหาร

และการให้บรกิารสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
6. มีศักยภาพในการนํานวัตกรรมมาใช้ในองคก์ร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในระดับมืออาชีพ 
2. บุคลากรยังมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
3. การวางแผนพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลมุและแก้ปัญหาสมรรถนะหลกัขององค์กรและบุคลากร 
4. การทําวิจัยในงาน (Routine to Research) ยังมีน้อย 
5. สํานักงานฯอยู่ในภาวะอาคารเสื่อม ทําให้ต้องใช้งบประมาณในการบํารุงรักษาสูง และมีผลกระทบต่อ

บรรยากาศการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
6. วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ในการดําเนินงานผลิตและบรกิารสื่อการศึกษายังไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก 
2. การเปิดเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียน ทําใหม้ีโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มาก

ขึ้น 
3. การที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  เป็นโอกาสที่สํานักงานฯ จะพัฒนาบุคลากรให้เป็น

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา เพ่ือสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4. การที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  เป็นโอกาสที่สํานักงานฯจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือให้เป็นแหล่งสารสนเทศทางการวิจัย 
5. มหาวิทยาลัยมโีครงการผลิตรายการโทรทัศน์ ทําใหส้ํานักงานฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการผลิต

รายการ และใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร 
6. ความต้องการทางบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กร 
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ภัยคุกคาม (Threats) 
1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการพัฒนาการดําเนินงานอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการแข่งขันสูง ยากที่

จะรักษาความเป็นผู้นําในวิชาชีพสารสนเทศของสํานักงานฯ ได้ 
2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ห้องสมุดต้องติดตามความก้าวหน้าให้ทัน 
3. มีข้อจํากัดด้านทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงงบประมาณการลงทุน 
4. ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (เงินเดือนและสวัสดิการ) ยังไม่สามารถแข่งขันกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืนได้ ทําให้เป็นอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร 
5. ผู้รับบริการมีความต้องการสารสนเทศเชิงลึกที่ครอบคลุมรอบด้านมากย่ิงขึ้น ทําให้ต้องพัฒนาบุคลากร

เพ่ือตอบสนองความต้องการสารสนเทศเหล่าน้ัน 
6. พฤติกรรมของผู้รับบริการที่นิยมแสวงหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทําให้สํานักงานฯ ต้อง

ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการสารสนเทศ 
7. การพัฒนาจําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งความรู้ช้ันนําระดับโลก 
เป้าประสงค์  แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนําในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการ/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล 
ASEAN ผ่านเว็บไซต์ 

จํานวนสาระสังเขปและดรรชนี/คํา
สําคัญ 

500 
รายการ 

200 
รายการ 

  

จํานวนสารสนเทศอาเซียนจําแนกตาม
เสาหลักอาเซียน 

500 
รายการ 

200 
รายการ 

  

จํานวนสารสนเทศอาเซียนท่ีรวบรวม
ได้จากมหาวิทยาลัยภายนอก 

3 แห่ง    

จํานวนสารสนเทศอาเซียนท่ีรวบรวม
ได้จากคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญจาก
คณะต่าง ๆ ภายในจุฬาฯ 

3 แห่ง    

โครงการพัฒนาและจัดทํา
ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โปรแกรมในการนําข้อมูลเข้า   1 โปรแกรม  
ข้อมูลในฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  เพ่ิมข้ึน 50 
ระเบียน 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งความรู้ช้ันนําระดับโลก 
เป้าประสงค์  ค้นหา รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โครงการ/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
โครงการพัฒนาสื่อสังคม จํานวนสมาชิกของศูนย์ฯในเครือข่าย

สังคม 
400 คน    

โครงการฐานข้อมูลการอ้างถึง
ผลงานทางวิชาการ (Citation 
Database) 

ร้อยละของจํานวนการเรียกดูข้อมูลท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

ร้อยละ 20    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
เป้าประสงค์  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

โครงการ/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
โครงการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศ
เฉพาะสาขา 

จํานวนสาขาวิชาท่ีพร้อม
ให้บริการเชิงลึก 

1 สาขา 
(วิทยาศาสตร์) 

2 สาขา
(สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์) 

  

โครงการพัฒนาบริการ
สารสนเทศเฉพาะสาขา
เพ่ือการสอนและวิจัย 

จํานวนผู้รับบริการเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่า 

  ร้อยละ 5 (เม่ือ
เทียบกับ

ปีงบประมาณ 
2558) 

 

โครงการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
การตีพิมพ์ผลงาน 

  4 รายการ  

จํานวนแหล่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

  1 รายการ  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคม 
เป้าประสงค์  จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาคมจุฬาฯ และสังคม 

โครงการ/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี สํานักงานวิทย
ทรัพยากร 

จํานวนบุคคลท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ 250 คน 230 คน 230 คน  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  

โครงการปรับปรงุสตูดิโอ
สําหรับการผลิตสื่อทางภาพ
และเสียง 

ผลผลิตสื่อทางด้านภาพ จํานวนไม่
น้อยกว่า 

  60  
รายการ/ปี 

60  
รายการ/ปี

ผลผลิตสื่อทางด้านเสียง จํานวนไม่
น้อยกว่า 

  80   
รายการ/ปี 

80  
รายการ/ปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสทิธภิาพและความคล่องตัว 
เป้าประสงค์  มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศท่ีเข้มแข็ง 

โครงการ/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บและการบริหารจัดการ
คลังข้อมูลสื่อทางด้านภาพ
และเสียง 

จัดเก็บสื่อทางด้านภาพและเสียงได้ไม่
น้อยกว่า 

  250 
รายการ/ปี 

250 
รายการ/ปี 

โครงการพัฒนาโปรแกรม
สําหรับการเชื่อมต่อเข้าใช้
บริการห้องสมุดผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 
(Mobile Application) 

โปรแกรมแนะนําบริการห้องสมุดผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี 

  1 โปรแกรม  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน 
เป้าประสงค์  จัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน 

โครงการ/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
โครงการจิตอาสารักการอ่าน
เพ่ือผู้พิการทางสายตา 

จํานวนหนังสือเสียงท่ีดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

 100 
รายการ 

  

จํานวนคนท่ีเป็นจิตอาสา  100 คน   
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การดาํเนินงานตามยุทธศาสตร ์
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN ผ่านเว็บไซต์ 
ศูนย์เอกสารประเทศไทย เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศด้านสังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับประเทศไทยและ

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รวบรวมและประมวลสารสนเทศในหัวข้อเก่ียวกับอาเซียนไว้เป็นจํานวน
มาก เพ่ือรองรับบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางด้านองค์ความรู้เก่ียวกับอาเซียนทั้งในระดับชาติและ
ภูมิภาค และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงได้ดําเนินการเพ่ิม
มูลค่าสารสนเทศอาเซียนที่มีอยู่ในศูนย์เอกสารประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์กําหนดระยะเวลาโครงการ 4 ปี  
(กรกฎาคม 2554-กันยายน 2558) โดยในช่วง 3 ปีแรก ได้รับอนุมัติงบประมาณและความสนับสนุนจาก  
ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในรอบปีงบประมาณ 2558 โครงการน้ีได้เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของสํานักงานวิทยทรัพยากร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการจัดหารวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป 
จัดระบบข้อมูลเพ่ิมเติมสอดคล้องกับสามเสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนให้มีความครบถ้วนและทันสมัยย่ิงขึ้น ทั้งน้ี 
เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศเฉพาะด้านที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแก่ นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั ผลการดําเนนิการ 
จํานวนสาระสังเขปและดรรชนี/คําสําคัญ รายการ 200 
จํานวนสารสนเทศจําแนกตามเสาหลักอาเซยีน รายการ 200 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เว็บไซต์ http://tic.car.chula.ac.th มีทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกับ

อาเซียน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยสามารถสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษได้  
รวมทั้งสิ้น 4,540 รายการ 
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โครงการพัฒนาผู้เช่ียวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา 
Subject Librarian (บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา) คือ กลุ่มบรรณารักษ์/

ผู้เช่ียวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขาทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทําหน้าที่ให้บริการ
สารสนเทศเชิงลึกเพ่ือสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ 
ในรูปแบบของการให้คําปรึกษา/แนะนําการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์
ที่มีให้บริการ การใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการบรรณานุกรม การจัดทําคู่มือช่วยการค้นคว้าสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัย ตลอดจนให้คําแนะนําและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ นอกจากน้ียังให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์อีกด้วย เช่น การช่วยจัดทํา
รายการหนังสือที่ควรอ่านในรายวิชาต่าง ๆ หรือบริการช่วยจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ประกอบ 
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  

บริการของ Subject Librarian ประกอบด้วย 
 บริการสนับสนุนการเรียนการสอน 

o บริการช่วยจัดทํารายการหนังสือที่ควรอ่านสําหรับรายวิชาต่าง ๆ 
o บริการช่วยค้นหา จัดหา และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

สําหรับรายวิชาต่างๆ 
o บริการให้ความรู้แก่นิสิตในรายวิชาต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้ห้องสมุด การค้นหาทรัพยากร

สารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะ การใช้ฐานขอ้มูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัย การเขียนรายการอ้างอิง 
และการใช้ซอฟต์แวร์จัดการรายการบรรณานุกรม 

 บริการสนับสนุนการวิจัย 
o บริการช่วยค้นหา จัดหา และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิจัย 
o บริการคู่มือแนะนําทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เพ่ือใช้ในการวิจัย (Subject Guides) 
o บริการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้ห้องสมุดเพ่ือการวิจัย การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ

สาขาวิชา การใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัยเฉพาะสาขาวิชา การเขียนรายการอ้างอิง และ
การใช้ซอฟต์แวร์จัดการรายการบรรณานุกรม 

o บริการให้คําแนะนําเก่ียวกับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการ 

เพ่ือให้การดําเนินโครงการพัฒนาผู้เช่ียวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างบริการเฉพาะสาขาที่เป็นเลิศ สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากร ตลอดจนส่งเสริมใหเ้กิดการใช้บริการอย่างต่อเน่ือง อาทิ 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมทักษะการบริการสารสนเทศเชิงลึก 

สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพสารสนเทศของสํานักงานวิทย
ทรัพยากร ตามโครงการยุทธศาสตร์ของสํานักงานวิทยทรัพยากร ที่จะสร้างผู้เช่ียวชาญสารสนเทศเฉพาะ
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สาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความชํานาญและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ จนสามารถให้บริการ
สารสนเทศเชิงลึกเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต 
ภายใต้โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมทักษะการบริการสารสนเทศ
เชิงลึกเฉพาะสาขา (Training and Workshop for Subject Librarian’s In-depth & Proactive Service 
Development)” โดยให้ทนุอุดหนุนบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศ ที่มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดและผ่านการ
สอบภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทนุ เพ่ือเข้ารับฝึกอบรม ณ 
National University of Singapore Libraries ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 1 เดือน (13 กรกฎาคม – 7 
สิงหาคม 2558) 

โดยบุคลากรที่ผ่านการสอบและได้รับทุนในการฝึกอบรมครั้งน้ี จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวปิยธิดา 
ห่อประทุม และ นางสาวภัคพรรณ พานิช บุคลากรสังกัดภารกิจบริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support 
Service) ศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และวิจัย (Information Services for Research and 
Learning Center) 
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ตัวอย่างกิจกรรมของผูเ้ชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา (Subject Librarian) 

21 - 23 เมษายน 2558 "Subject Librarian:บริการคลนิิกพิเศษช่วยจบ" ณ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การออกบูธแนะนําบริการของบรรณารักษ์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาบริเวณ โถงช้ัน 1 
 การแนะนําฐานข้อมูลและบริการของ Subject Librarian ที่ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 
 การแนะนําระบบ CU E-THESIS โดยบัณฑิตวิทยาลัย ทีห่้องประชุม 3 ช้ัน 3 
 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิทยานิพนธ์และการทําวิจัยจากอาจารย์และนิสิต

บัณฑิตศึกษา 
2 - 3 กรกฎาคม 2558 “Humanities Librarian พบนักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร”์  
ณ ห้องอบรมช้ัน 4 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 We are Humanities Librarians 
 Databases Searching in Humanities 
 Reference Management Tools 
 Learn & Share together 
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การประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําป ี2558  
"ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go)" 

ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มีเหตุการณ์อันน่ายินดีสําหรับประเทศไทยหลายประการ คือ งานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 
และเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปลายปี รวมท้ังการต่ืนตัวในกระแสสังคมยุค Digital 
Economy สํานักงานวิทยทรัพยากร จึงจัดโครงการการให้บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558 ในช่ือ
เรื่องว่า "ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go)" ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 ผู้ทรงตระหนักถึงความสําคัญของห้องสมุดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ  
ดังประจักษ์ได้ว่า  ทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อวงการห้องสมุดไทยอย่างต่อเน่ืองและในฐานะที่สํานักงาน 
วิทยทรัพยากร เป็นองค์กรสารสนเทศช้ันนําของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความพร้อม
ของห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศต่างๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการจับมือก้าวไปข้างหน้าเพ่ือดําเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
ขยายเครือข่ายพันธมิตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือก้าวข้ามอุปสรรคของการเข้าถึงสารสนเทศ ตลอดจน 
เช่ือมโยงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 เข้าไว้ด้วยกัน 

การประชุมวิชาการในคร้ังน้ีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 118 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์  
นักสารสนเทศ และผู้สนใจทั่วไป จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มีรายได้ 91,022.27 บาท และผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมต่อการประชุมวิชาการฯ อยู่ในระดับมาก (4.37) 

ในการประชุมวิชาการคร้ังน้ี มีหัวที่น่าสนใจ ดังน้ี 
 ปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส 

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
 Open Access Now! 
 Innovation and Information 
 การเสวนาเรื่อง โลกกว้างด้วย Reading Device 
 ดูแลและใสใ่จ : การบริหารจัดการอาคารห้องสมุด 
 ปลุกพลังด้วยการคิดเชิงนวัตกรรม 
 การเสวนาร่วมใจ ASEAN Collaboration 
 ธรรมสวัสดี : ธนาคารความสุข 
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โครงการจิตอาสารักการอา่นเพ่ือผู้พิการทางสายตา 

หลักการและเหตุผล 
เมื่อปี 2553 สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ดําเนินงานโครงการ 32 เสียงธรรม เป็นกําลังใจให้ผู้พิการ 

ทางสายตา ด้วยการจัดทําหนังสือเสียงจากหนังสือธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และ เผยแพร่ให้แก่
สถานศึกษา มูลนิธิ/องค์กร ที่เก่ียวข้องกับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ ก่อเกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม จึงเห็นควรต่อยอดกิจกรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้
และการสื่อสารแก่ผู้พิการทางสายตามากขึ้น ด้วยการส่งเสริมการจัดทําหนังสือเสียงในสาขาวิชาอ่ืนๆ และ
เผยแพร่ช่องทางใหม่ๆ ในการจัดทําหนังสือเสียง โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Mobile 
device ทําให้การอ่านหนังสือเสียงด้วยตนเองเป็นเรื่องง่าย สะดวก และอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา นับเป็นโอกาสดีที่
ประชาคมจุฬาฯ และผู้สนใจจะได้ร่วมกันเป็นจิตอาสา ซึ่งนิสิตจุฬาฯ ที่เป็นผู้พิการทางสายตาจะได้รับ
ประโยชน์ดังกล่าวด้วย นับเป็นการสนับสนุนผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและ
เก่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีประชาคมจุฬาฯ ที่ร่วมเป็นจิตอาสารักการอ่าน ได้สร้างคุณค่าของการ
เป็นผู้ให้ แบ่งปันความรู้ เติมเต็มความสุข ให้กับตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลให้เกิดองค์กรคุณธรรมในระยะยาวต่อไป  

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์เก้ือกูลของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและเก่ง ที่มคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม  
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาคมจุฬาฯ ตระหนักในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและทําความดีเพ่ือสังคม 
3.  เพ่ือรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณุภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
จากการจัดงาน “ช่วยอ่านหน่อยนะ” โดย สํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับสมาคมคนตาบอด 

แห่งประเทศไทย โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช และคณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ส่งผลให้ประชาคมจุฬาฯ แสดงความเป็น 
จิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงด้วยตนเอง ผ่านการใช้งานแอพพลิเคช่ัน “Read for the 
Blind” จํานวน 113 คน หนังสือเสียงที่จัดทําจํานวน 113 เล่ม ตลอดจน มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมใน social media อย่างกว้างขวาง 1 เสียงของจิตอาสา คือ 1 แสงสว่างสําหรับน้องๆ ผู้พิการทาง
สายตา นับเป็นการต่อยอดกิจกรรมในรูปแบบบอกต่อๆ กัน ที่สร้างคุณค่าแก่ประชาคมจุฬาฯ และสังคมไทย 
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ฝ่ายบริหาร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหาร เป็นหน่วยงานกลางของสํานักงานวิทยทรัพยากร ทําหน้าที่ให้ความสนับสนุนในด้าน 
การบริหาร การบริการ งานวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานฯ และงานเฉพาะกิจที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ โดยให้การสนับสนุนการทํางานในเรื่องเก่ียวกับงานสารบรรณ  
งานบริหารบุคคล งานวางแผน งานการเงิน การบัญชี งบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในดังน้ี 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานระบบกายภาพ 
3. งานคลังและพัสดุ 
4. งานนโยบายและแผน 
5. งานกิจการพิเศษ 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้เป็นลักษณะของสํานักงาน
อัตโนมัติมาโดยตลอดปัจจุบันได้เข้าร่วมเป็นส่วนงานนําร่องให้กับศูนย์บริหารกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Document Tracking System-DTS) ในระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System-EDMS) จากเดิมใช้ระบบ Lotus Notes 
version 7 มาเป็น “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Less Paper” โดยให้ข้อเสนอแนะด้านงานสารบรรณกับ
บริษัทผู้พัฒนาระบบ และให้คําแนะนําการปรับกระบวนการทํางานด้านการเสนอเอกสารให้มีความเหมาะสม
กับผู้ปฏิบัติงานสังกัดสํานักงานวิทยทรัพยากร โดยระบบงานดังกล่าวจะลดการใช้กระดาษ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรับ-ส่งเอกสารให้รวดเร็วขึ้น และลดภาระการเดินเอกสารภายในส่วนงาน ระหว่างคณะ 
สถาบัน ศูนย์ สํานัก และระหว่างคณะ สถาบัน ศูนย์ สํานัก กับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
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และได้พัฒนากระบวนงานและเปิดให้บริการ “ระบบ iProfile” ฐานข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
สํานักงานวิทยทรัพยากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล และอํานวยความสะดวกการให้บริการด้าน
เอกสารพ้ืนฐานส่วนบุคคลให้กับบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากการพัฒนาระบบต่างๆ แล้วในด้านการบริหารจัดการระบบกายภาพ ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดังน้ี 

1. ติดต้ังป้ายไฟอักษรว่ิงเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม จํานวน 1 ชุด 
2. เปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสาร จํานวน 3 ตัว  
3. ซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง จํานวน 1 เครื่อง 
4. ซ่อมแซมเคร่ืองทําความเย็น (Chiller) จํานวน 1 เครื่อง 
5. ซ่อมแซม Submersible pump บ่อบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 1 ตัว 
6. ติดต้ังม่านแสงในลิฟต์โดยสารเพ่ือป้องกันลิฟต์หนีบผู้โดยสาร จํานวน 2 ตัว 
7. ซ่อมแซมมอเตอร์ Cooling Tower จํานวน 1 ตัว 
8. ซ่อมแซมระบบกันซึมบริเวณห้องควบคุมอาคาร 
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งานกิจการพิเศษ 

หอศิลปวิทยนทิรรศน ์
รายการ แผน ผล 

จํานวนคร้ังท่ีจัดแสดงนิทรรศการ 6 คร้ัง 6 คร้ัง 
จํานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ 3,500 คน 5,596 คน 
จํานวนคร้ังท่ีจัดประชุม/เสวนา/บรรยาย งานศิลปะ 6 คร้ัง 7 คร้ัง 
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม/เสวนา/บรรยาย งานศิลปะ 400 คน 384 คน 

 
หน่วยเครือขา่ยการเรียนรูเ้พือ่การพัฒนาท่ัวโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ  2558 ศูน ย์การเ รียนรู้ ทางไกลในเค รือข่ ายการเ รียนรู้ ทางไกลทั่ ว โลก 
(Chulalongkorn University-Global Development Learning Network) จัดกิจกรรมทั้งหมด 22 ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ รวม 159 คน กิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย การอบรม (Training courses) การเสวนา (Global dialogues) และการประชุมสัมมนา (Seminars) 
ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ 14 หัวข้อ ดังน้ี 

ลําดับ วัน เดือน ปี รายการ จัดโดย 
จํานวน
คน 

1 29 ก.ย.-2 ต.ค. 57 e-Learning Course on 
Production and Certification of 
Organic Food for Greater 
Market Access Session#2 

Asian Productivity Organization 
(APO) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ประเทศไทย 

18 

2 11 พ.ย. 57 Universal Health Coverage for 
Inclusive and Sustainable 
Development 

Tokyo Development Learning 
Center (TDLC) ประเทศญี่ปุ่น 

6 

3 15-18 ธ.ค. 57 GDLN AP Regional Meeting สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ประเทศไทย 

28 

4 23 ก.พ. 58 Distance Knowledge Sharing on 
Suicide Prevention: Country 
Experience from Malaysia 

Tokyo Development Learning 
Center (TDLC) ประเทศญี่ปุ่น 

3 

5 22 เม.ย. 58 Webinar Mastery Workshop Tokyo Development Learning 
Center (TDLC) ประเทศญี่ปุ่น 

3 
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ลําดับ วัน เดือน ปี รายการ จัดโดย 
จํานวน
คน 

6 14 พ.ค. 58 
23 มิ.ย. 58 
14,28 ก.ค. 58 
11,25 ส.ค. 58 
และ 15 ก.ย. 58 

2015 GDLN Distance Learning 
Seminar Series: Human Capital 
and Innovation Policies 

KDI School of Public Policy and 
Management สาธารณรัฐเกาหลี 

8 

7 4, 25 มิ.ย. 58 
และ 16 ก.ค. 58 

AFDI Case Study-Oriented 
Blended Learning Program on 
Financing Infrastructures: 
Public-Private Partnerships 
(PPP) Model 

Asia-Pacific Finance and 
Development Institute (AFDI) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

9 

8 19 มิ.ย. 58 Psychological First Aid (PFA): 
Mutual Support for Resiliency 
after Crisis 

Tokyo Development Learning 
Center (TDLC) ประเทศญี่ปุ่น 

11 

9 30 มิ.ย. 58 Sharing Good Practices on 
Transit-Oriented Development 
(TOD) 

Tokyo Development Learning 
Center (TDLC) ประเทศญี่ปุ่น 

9 

10 30 มิ.ย. 58 Mental Health & Psychosocial 
Well-being after Disasters: 
Global Updates and the 
Philippines’ Experience 

Tokyo Development Learning 
Center (TDLC) ประเทศญี่ปุ่น 

12 

11 29 ก.ค. 58 Energy System in the 21st 
Century 

KDI School of Public Policy and 
Management สาธารณรัฐเกาหลี 

14 

12 10 ส.ค. 58 e-Government KDI School of Public Policy and 
Management สาธารณรัฐเกาหลี 

8 

13 8-10 ก.ย. 58 e-Learning Course on 
Nonchemical Pest Management 
in Agriculture 

Asian Productivity Organization 
(APO) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ประเทศไทย 

15 

14 17 ก.ย. 58 Current State of Financial 
Inclusion Developing: Lessons 
and Challenges 

Asia-Pacific Finance and 
Development Institute (AFDI) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

15 
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ศูนย์พฒันาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 
(Collection Development and Information Resource Analysis Center – CDA)  

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบศึกษาและจัดทํานโยบาย
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมควบคุมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบาย ประสานงาน
กับคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งผู้เช่ียวชาญทางสารสนเทศสาขาต่างๆ เพ่ือคัดเลือกและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งที่เป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทศัน์ รวมทั้งติดตามหลักสูตรและความก้าวหน้าของ
สาขาวิชาต่างๆ บริหารงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
จัดทํารายการบรรณานุกรม กําหนดหมวดหมู่และหัวเรื่องตามมาตรฐานสากลทางบรรณารักษศาสตร์ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ จัดการแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่อดิจิทัล รวมทั้งควบคุม
จัดการฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติและคลังปัญญาจุฬาฯ เพ่ือประเทศไทยโดยจัดแบ่งงานป็นภารกิจ ดังน้ี 

 

ภารกิจพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 บริหารงบประมาณ 

 ควบคุมนโยบายการคัดเลือก 

 ติดตามหลักสูตร/ความก้าวหน้าของสาขาวิชาต่างๆ 

 คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศและประสานงานกับผู้เช่ียวชาญทางสารสนเทศเฉพาะสาขา  
(Subject Specialist) อาจารย์/นักวิจัย 

 ติดตามขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ 

 สั่งซื้อ บอกรับ ต่ออายุสมาชิกทรัพยากรสารสนเทศ 

 ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศรวมทั้งติดตามทวงถาม 

 สร้างระเบียนบรรณานุกรมรวมทั้งสร้างและปรับปรุงระเบียนสั่งซื้อ (Order) พร้อมทั้งตัดจ่ายเงินใน
ระบบอัตโนมัติ 

 สร้างและปรับปรุงระเบียนวารสาร (Check-in) พร้อมเพ่ิมและการปรับปรุงรายช่ือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในโปรแกรม A-to-Z 
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ภารกิจวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ควบคุมจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ 

 สร้างและปรับปรุงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานสากลทางบรรณารักษศาสตร ์

 ตรวจสอบการลงรายการตามมาตรฐาน 

 วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือกําหนดหัวเรื่อง หมวดหมู่ 
 จัดทํารายการหลักฐาน (Authority records) 
 สร้างและปรับปรุงรายการระเบียนรายการ (Item) 
 

 
 

ภารกิจแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่อดิจิทัล 
 วางแผน และควบคุมการแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่อดิจิทัล 

 บริหารงบประมาณ 

 จัดการฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ เพ่ือประเทศไทย 

 ติดต่อประสานงานกับบริษัท/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 จัดการแฟ้มข้อมูล ทั้งที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย / หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และที่ต้อง Scan เอง 

 ตรวจสอบคุณภาพแฟ้มข้อมูลและจัดการเรือ่งความปลอดภัยของข้อมูล 

 สํารองแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 

 วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือทําเมทาดาทา พร้อมตรวจสอบคุณภาพ 

 ปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก/ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร เพ่ือเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล CUIR/Full text 
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สรุปผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

1. การใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

กิจกรรม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได้ 
ในส่วนของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณเงินรายได้ 
ในส่วนของสํานักงานฯ 

รวม 

ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายจริง ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายจริง ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายจริง ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายจริง 

1.1 หมวดค่าวัสดุ                 

ค่าหนังสือ 509,000.00 515,882.65 2,920,000.00 3,350,778.34 204,000.00 369,093.35 3,633,000.00 4,235,754.34 

ค่าวารสาร - - 1,700,000.00 1,571,468.25 1,580,000.00 1,418,703.03 3,280,000.00 2,990,171.28 

ค่าฐานข้อมูล 661,000.00 654,091.40 22,703,800.00 22,184,527.28     23,364,800.00 22,838,618.68 

WorldCat Service     1,500,000.00 1,587,283.00     1,500,000.00 1,587,283.00 

ค่าสื่อโสตทัศนวัสดุ     100,000.00 37,542.00     100,000.00 37,542.00 

1.2 หมวดค่าใช้สอย                 

ค่าเข้า Classification Web     21,200.00 30,287.60     21,200.00 30,287.60 

ค่าเข้าใช้ Web Dewey     20,000.00 20,865.00     20,000.00 20,865.00 

ค่าธรรมเนียม EndNote     340,000.00 381,285.91     340,000.00 381,285.91 

ค่าเข้าใช้ RDA     15,000.00 17,126.87     15,000.00 17,126.87 

ค่าธรรมเนียม EBSCO A-Z     170,000.00 193,901.00     170,000.00 193,901.00 

รวม 1,170,000.00 1,169,974.05 29,490,000.00 29,375,065.25 1,784,000.00 1,787,796.38 32,444,000.00 32,332,835.68 
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2. จํานวนหนังสือที่จัดซื้อ  
จํานวนหนังสือท่ีจัดซ้ือ  

งบแผ่นดิน 
จํานวนหนังสือท่ีจัดซ้ือ 
งบรายได้สํานักงานฯ 

จํานวนหนังสือท่ีจัดซ้ือ 
งบเงินรายได้ สนม. 

รวม 

แผน (เล่ม) ผล (เล่ม) แผน (เล่ม) ผล (เล่ม) แผน (เล่ม) ผล (เล่ม) แผน (เล่ม) ผล (เล่ม) 
1,780 1,490 720 570 3,130 3,793 5630 5853 

 
3. จํานวนวารสารฉบับพิมพ์ วารสารออนไลน์ช่ือเด่ียว หนังสือพิมพ์ ที่บอกรับ ประจําปีงบประมาณ 2558 

ประเภท 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

ชื่อเรื่อง งบประมาณ 
(บาท) ชื่อเรื่อง งบประมาณ 

(บาท) ชื่อเรื่อง งบประมาณ 
(บาท)

วารสารฉบับพิมพ์ 63 65,880.00 70 775,199.18 133 841,079.18 
วารสารออนไลน์ - - 88 1,961,990.49 88 1,961,990.49 
หนังสือพิมพ์ 24 88,815.00 11 98,286.62 35 187,101.62 
รวม 87 154,695.00 169 2,835,476.28 256 2,990,171.28 

 
4. จํานวนฐานข้อมูลออนไลน์ทีม่ีให้บริการในจุฬาฯ (บอกรับโดยสํานักงานฯ ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สกอ.) 

ประเภทฐานข้อมูล จํานวน หน่วยนับ 
e-Journals Databases 
 

57 
14,558 

ฐาน 
ชื่อ 

e-Books Databases 
 

38 
89,080 

ฐาน  
ชื่อ 

Databases   
- Full Text Databases 77 ฐาน 
- Index & Abstracts 17 ฐาน 

E-Thesis ท่ี สกอ. จัดซ้ือและบอกรับ 11,003,850 ชื่อ 
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5. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในคลังปัญญาจฬุาฯ (CUIR) (ข้อมูล ณ วันที ่3 พฤษภาคม 2559) 
ประเภท จํานวน (รายการ) 

งานวิจัย (Technical Reports) 1673 
วิทยานิพนธ์ (Theses) 40747 
บทความวิชาการ (Journal Articles) 1791 
ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 3 
การบรรยาย (Lectures) 191 
อ่ืนๆ (Other) 1 

 
6. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในคลังปัญญาจฬุาฯ (CUIR) แยกตามภาษา  

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559) 

ประเภท 
จํานวน (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
งานวิจัย (Technical Reports) 1539 134 
วิทยานิพนธ์ (Theses) 33051 7690 
บทความวิชาการ (Journal Articles) 1380 411 
ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 3 0 
การบรรยาย (Lectures) 189 2 
อ่ืน (Other) 1 0 
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ศูนย์จดัการทรัพยากรสารสนเทศ  
(Information Resources Management Center – IRM) 

รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ยกเว้นฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ โดยมีกระบวนงานต้ังแต่รับทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบคลังเพ่ือการ
คัดเลือก จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน จัดเก็บ-จัดเรียงขึ้นช้ัน สํารวจและประเมินสภาพ
ทรัพยากร อนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งวางแผนพ้ืนที่จัดเก็บทรัพยากร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
ภารกิจเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ มีกิจกรรมดังน้ี 

 รับและดูแลจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อ/ได้รับบริจาค 
 จัดทําเอกสาร จดหมายตอบขอบคุณ 
 คัดแยกสิ่งพิมพ์และเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือการคัดเลือก 
 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการคัดเลือก 
 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือทํารายการและวิเคราะห์เน้ือหา 
 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศพร้อมใช้ 
 ตรวจสอบ ประทับตรา 
 ติด Magnetic และต้ังสัญญาณ 
 ติดและลิงค์บาร์โค้ด 
 ติด RFID และต้ังสัญญาณ 
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 พิมพ์สัน เขียนสัน / ติดสันหนังสือ / ทําปก วิทยานิพนธ์ วารสาร สื่อโสตทัศน์ 
 เปลี่ยนสถานภาพ (Status) ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือพร้อมใช้งานในระเบียนรายการ Item 
 ลงทะเบียนวารสาร (Check in) เพ่ือปรับปรุงทะเบียนวารสาร (Update Check in) 
 ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อนขึ้นช้ันบริการ 
 จัดทําจดหมายรายช่ือทรัพยากรพร้อมใช้ให้กับผู้เสนอซื้อรับทราบ 

ภารกิจจัดเก็บ จัดเรียงทรัพยากร มีกิจกรรมดังน้ี 
 ดูแล ควบคุมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบคลัง 
 จัดช้ันทรัพยากรสารสนเทศ : ทรัพยากรในกระบวนการเตรียมพร้อมให้บริการ ทรัพยากรใหม่ 

ทรัพยากรที่รับคืน ทรัพยากรที่มีการใช้ภายในห้องอ่าน ทรัพยากรช้ันปิด/ห้องเก็บ 
 จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องอ่านเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการใช้

ทรัพยากรโดยประสานงานร่วมกับศูนย์พัฒนาฯ และศูนย์บริการฯ 

ภารกิจอนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ (ซ่อมแซม) มีกิจกรรมดังน้ี 
 อนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
 เย็บเล่มวารสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจจัดการพ้ืนที่จัดเก็บทรัพยากร มีกิจกรรมดังน้ี 
 ดําเนินการสํารวจ ประเมินสภาพทรัพยากรและประสานงานกับศูนย์ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาการ

คัดออก 
 บริการจัดการคลังทั้งระบบการจัดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และพ้ืนที่จัดเก็บโดย

ประสานงานร่วมกับศูนย์พัฒนาฯ และศูนย์บริการฯ  



 

www.car.chula.ac.th 

รายงานประจําปี สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 36 

ศูนยบ์ริการสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้และวจิัย 
(Information Services for Research and Learning Center - ILR) 

ศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และวิจัย มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริการ
สารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเรียนรู้และการวิจัยของประชาคม
จุฬาฯ และสังคม ศึกษาและเลือกใช้นวัตกรรมการบริการเพ่ือการพัฒนาบริการพ้ืนฐานและบริการเชิงลึก โดย
จัดแบ่งงานเป็นภารกิจ ดังน้ี 

 
ภารกิจบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า (Reference Services) 

 บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้าประเภทคําถามทั่วไปและคําถามวิชาการ ให้ผู้รับบริการที่มา 
ใช้บริการภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร และผู้รับบริการภายนอกที่ติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ และระบบออนไลน์ 

 บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) 
 จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) และระบบสืบค้น Single 

Search 
 แนะนํา/สอนการเขียนและการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 
 จัดทําคู่มือฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) และระบบสืบค้น Single Search 
 จัดทําคลังคําถามคําตอบบริการสารสนเทศ 
 บริการ One Stop Services 

o บริการช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ 
o บริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน 
o บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม 
o บริการลงทะเบียนเครือข่ายไร้สาย 

 
ภารกิจบริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support Services) 

โดยผู้เช่ียวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา (Subject Specialists) 
 บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้าคําถามวิชาการเชิงลึก/เฉพาะสาขา ให้ผู้รับบริการที่มาใช้บริการ

ภายในสํานักงานวิทยทรัพยากรและผู้รับบริการภายนอกที่ติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และ
ระบบออนไลน์ 

 บริการฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัย (CU Reference Databases) และเคร่ืองมือสนับสนุนการวิจัย
ในด้านการจัดการสารสนเทศ 
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 จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัยและเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยในด้านการจัดการ
สารสนเทศ 

 ให้คําปรึกษาเพ่ือการค้นคว้าวิจัย 
 บริการสืบค้นสารสนเทศ ประมวล และ/หรือสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการวิจัย สนับสนุนการเรียน

การสอน หรือการแสวงหาองค์ความรู้ของผู้รับบริการ 
 บริการตรวจสอบค่า Journal Impact Factor และการอ้างถึงผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต จุฬาฯ เพ่ือประกอบการเลือกลงตีพิมพ์ผลงานและการ
ประเมินคุณภาพผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 ประเมิน คัดเลือก และรวบรวมแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่น่าเช่ือถือและเข้าใช้บริการได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Open Access) เพ่ือเพ่ิมพูนทรัพยากรสารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัย 

 จัดทําคู่มือ ข่าวสาร เพ่ือสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย 
 
ภารกิจบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Promotion 
Service) 

ให้การศึกษาแก่ผู้รับบริการ (User Education)  และส่งเสริมการใช้สารสนเทศ (Library Promotion)  
ด้วยสื่อบริการ และกิจกรรม ทั้งภายในสํานักงานวิทยทรัพยากรและภายนอกโดยผ่านช่องการสื่อสารต่างๆ  
ดังน้ี 

 ให้การศึกษาแก่ผู้รับบริการ (User Education) โดย 
o ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 
o อบรม/สอนการรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ 

 ส่งเสริมการใช้สารสนเทศ (Library Promotion)  โดย 
o จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ  เช่น นิทรรศการ ฯลฯ 
o จัดทําบรรณนิทัศน์หนังสือแนะนําที่น่าสนใจ 
o จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ 
o จัดทําคู่มือแนะนําการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

 เตรียมความพร้อมพ้ืนที่การเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้นคว้าวิจัย  โดย 
o จัดบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
o เตรียมพ้ืนที่การเรียนรู้ให้พร้อมบริการประจําวัน 
o ดูแลและจัดสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้ส่งเสริมและเอ้ือต่อ

การเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย 
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ภารกิจบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและบริการระหว่างห้องสมุด 
(Circulation & Interlibrary Service) 

 บริการรับสมัครสมาชิกและทําบัตรสมาชิก 
 บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสมาชิกของห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาฯ 
 บริหารจัดการ Circulation Module 
 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร ระหว่างเครือข่ายห้องสมุดในจุฬาฯ 

และห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 บริการจองและสํารองทรัพยากรสารสนเทศ 
 บริการแจ้งเตือนก่อนครบกําหนดส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 จํานวน หน่วยนับ 
งานสมาชิก   

 รับสมัครสมาชิก 897 คน 
 สร้างระเบียนสมาชิก 1,140 ระเบียน 
 ปรับปรุงระเบียนสมาชิก 15,098 ระเบียน 
 ทําบัตรสมาชิก 1668 บัตร 
 ส่งไปรษณียบัตร-E-mail แจ้งเตือนการหมดอายุสมาชิกและขอคืนค่าประกันความเสียหาย

ถึงสมาชิกสํานักงานวิทยทรัพยากรประเภท ก 
343 ฉบับ 

บริการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 117,698 เล่ม 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด   

 บริการยืม-คืนและนําส่งระหว่างห้องสมุดภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(ในฐานะผู้ประสานงาน) 

15,635 เล่ม 

o บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก   
o ยืมตัวเล่ม (ให้ยืม) 75 เล่ม 
o ยืมตัวเล่ม (ขอยืม) 28 เล่ม 
o สําเนา (ให้บริการ) 368 รายการ 
o สําเนา (ขอใช้บริการ) 13 รายการ 

บริการจองหนังสือ 100 เล่ม 
หนังสือหาย 64 เล่ม 
ทวงหนังสือ 3,217 ฉบับ 
บริการตอบคําถาม   

 บริการตอบคําถามท่ัวไป 21,541 คําถาม 
 บริการตอบคําถามวิชาการ 6,850 คําถาม 
 บริการตอบคําถามวิชาการเชิงลึก 470 คําถาม 
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ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 จํานวน หน่วยนับ 
บริการ One Stop Services   

 บริการค้นหาตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ 5,703 เล่ม 
 บริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน 1,459 เล่ม 
 บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย 16,071 คน 

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและสอนการสืบค้นสารสนเทศ  76 ครั้ง 
จัดนิทรรศการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศและบริการ 29 ครั้ง 
จัดทําบรรณนิทัศน์แนะนําสารสนเทศ 267 เร่ือง 
จัดทําคู่มือ/สื่อบริการสารสนเทศ 3 เรื่อง 
ต้อนรับ นําชม และให้ความรู้ผู้เย่ียมชมและศึกษาดูงาน 31 ครั้ง 
จัดกิจกรรมเชิงรุกส่งเสริมการใช้สารสนเทศและบริการ 2 ครั้ง 
จัดและให้บริการคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 51 เครื่อง 
บริการอบรมการใช้ฐานข้อมูล 39 ครั้ง 
บริการข่าวสารทันสมัย   

 iQNewsClip 925 ข่าว 
 Hot Article  54 รายการ 
 News letter  4 ฉบับ 

จัดทําสื่อ/เอกสาร/คู่มือ 45 รายการ 
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การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2558 

 
ฐานข้อมูล 

ท่ีจุฬาฯ บอกรับ 
ฐานข้อมูล 

โครงการ ThaiLIS 
รวมทั้งหมด 

ไตรมาสท่ี 1 194,349 144,634 338,983 

ไตรมาสท่ี 2 178,201 159,921 338,122 

ไตรมาสท่ี 3 137,523 204,225 341,748 

ไตรมาสท่ี 4 155,339 221,656 376,995 

รวม 665,412 730,436 1,395,848 

 

 
 
 

 
  



 

www.car.chula.ac.th 

รายงานประจําปี สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 41 

ศูนยม์รดกภมูิปญัญา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(CU Intellectual Heritage Center - CIH) 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
ภารกิจของการดําเนินงาน คือ พัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการจัดหา รวบรวม และค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวกับหนังสือ/เอกสาร ที่เป็นสิ่งพิมพ์
หายาก และสื่อต่างๆ อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญกับการ
สงวนรักษาและอนุรักษ์ต้นฉบับอย่างเป็นระบบ และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย : 
1.  งานพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศมรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ  
 - พัฒนา/แสวงหา/รวบรวม หนังสือและเอกสารหายากทรงคุณค่า มรดกภูมิปัญญาจุฬาฯ ต่างๆ ให้
เป็น collection ที่สมบูรณ์และเข้มแข็ง 
 - สงวนรักษาและอนุรักษ์ตัวเล่มสิ่งพิมพ์ ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาจุฬาฯ  
 - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ collection และการดําเนินงานของศูนย์ฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
 - จัดบริการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ฯ  
 - บริหารจัดการพ้ืนที่และcollection ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ หนังสือหายาก ห้องกรมพระจันทบุรี
นฤนาถ  หนังสือกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร  อาศรมวงษาธิราชสนิท  โครงการจัดต้ังจุฬาลงกรณ์  
ราชบรรณาลัย  สิ่งพิมพ์ประเทศไทย  สิ่งพิมพ์จุฬาฯ 
 - สํารวจสิ่งพิมพ์ใน collection  
2.  งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ  
 - จัดทํา/ดําเนินงานดิจิทัล ที่เ ก่ียวข้องกับหนังสือและเอกสารหายากทรงคุณค่า เพ่ือนําเข้าสู่
กระบวนการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสืบค้นได้จากฐานข้อมูลห้องสมุดในจุฬาฯ 
 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 จํานวน หน่วยนับ 

จํานวนผู้ใช้บริการภายในศูนย์ 8,176 ราย 
จํานวนผู้รับบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 3,430 ราย 
จํานวนการใช้สิ่งพิมพ์ จําแนกตามประเภท   

 หนังสือหายาก 714 เล่ม 

 สิ่งพิมพ์พิเศษ ได้แก่ สิ่งพิมพ์จุฬาฯ สิ่งพิมพ์รัฐบาล สิ่งพิมพ์ 
ประเทศไทย 

3,801 เล่ม 

 วารสารจุฬาฯ 245 เล่ม 
จํานวนหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริการบนฐานข้อมูลห้องสมุด 2,385 รายการ 
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กิจกรรมพิเศษประจําปีงบประมาณ 2558 

โครงการพระไตรปิฎกออนไลน์  

หลักการและเหตุผล  
จากการที่ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการ

ยกย่องอ้างถึงจากสถาบันทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ว่าเป็นแหล่งจัดเก็บพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ 
ช่วงปี พ.ศ. 2469-2473 จํานวน 45 เล่ม ที่มีรูปเล่มอยู่ในสภาพดี เน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย  
พระวินัยปิฎก 8 เล่ม (คัมภีร์ว่าด้วยระเบียบวินัย) พระสุตตันตปิฎก 25 เล่ม (คัมภีร์ว่าด้วยพระธรรมเทศนา
ทั่วๆไป มีประวัติและท้องเร่ืองประกอบ เน้นความสําคัญในสมาธิ คือ การพัฒนาด้านจิตใจ) และพระอภิธรรม
ปิฎก 12 เล่ม (คัมภีร์ว่าด้วยหลักธรรม และคําอธิบายที่เป็นเน้ือหาวิชาการล้วนๆ ไม่มีประวัติและท้องเร่ือง
ประกอบ) พระไตรปิฎกดังกล่าวเป็นเอกสารทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้
ชําระและจัดพิมพ์ขึ้นจากฉบับภาษามคธเป็นอักษรไทยเมื่อปี พ.ศ. 2436 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในการน้ีทรงมอบหมายให้กรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นประธานดําเนินงาน นับเป็นพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทย
ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในยุคสมัยน้ัน ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการสงวนรักษา
ต้นฉบับเอกสาร และเผยแพร่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ โดยดําเนินการสแกนแปลงไฟล์เอกสาร และพัฒนา
องค์ความรู้เป็นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
คือ วัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี ในการจัดทําไฟล์ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 45 เล่ม 
จํานวน 25,650 หน้า ที่สามารถเปิดอ่านได้ทางออนไลน์ และสืบค้นหัวข้อ ข้อปฏิบัติ หรือหมายเลขของคําสอน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ก่อเกิดประโยชน์ในการรวบรวมไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า เป็นมาตรฐาน
ตรวจสอบคําสอนและข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ตลอดจน เป็นคัมภีร์สําคัญที่แสดงหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ทางวิชาการ และการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางสืบไป  

สืบค้นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์ได้ที่… 

 เว็บไซต์สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : www.car.chula.ac.th 
 ฐานข้อมูลห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : http://library.car.chula.ac.th 
 โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก (E-Tipitaka) : http://etipitaka.com/ 
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การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ จัดงาน เปิดเล่ม เล่าเรื่อง “พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์” เมื่อวันที่ 
27 กรกฎาคม 2558 โดยสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะทํางานอาสาวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยก้าวสู่ 100 ปี ในปี 2560 นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจุฬาฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ธํารง
รักษามรดกทางภูมิปัญญาของประเทศชาติ และเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกันเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือการเรียนรู้พระพุทธวจนะ ก่อเกิดประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล และการศึกษาค้นคว้า
พระไตรปิฎกได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น  
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ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(CU Digital Library Center -CDL) 

ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ เป็นผู้ดูแล พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล และบริหารจัดการ
เครือข่าย เพ่ือสนับสนุนบริการสืบค้นสารสนเทศ โดยมีหน้าที่หลัก ดังน้ี 

 บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติของเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Chulalinet) 

 ดูแลเครือข่ายของสํานักงานวิทยทรัพยากร และห้องสมุดในเครือข่ายฯ ให้สามารถรองรับการ
ให้บริการสารสนเทศออนไลน์ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของ
ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 บริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายของสํานักงานฯ พร้อมทั้งให้คําปรึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีกับห้องสมุดในเครือข่ายฯ 

 พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการต่างๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร 
 อบรมเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรของสํานักงานฯ และเครือข่ายห้องสมุดฯ ให้มีความรู้ด้าน

เทคโนโลยี 
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อุปกรณ์ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลฯ 

1. Backbone คือ Switch หลัก: CISCO 3850 จํานวน 1 เครื่อง  
2. มี switch ย่อยในแต่ละช้ัน รวม 20 ตัว  
3. Access Point จํานวน 38 เครื่อง (ในจํานวนน้ีเป็นของบริษัทที่ทําความร่วมมือกับจุฬาฯ 13 เครื่อง) 
4. เครื่องแม่ข่ายที่ใช้งาน มีจํานวน 10 เครื่อง (แต่เครื่องมีการทํา VM เพ่ือการใช้งานหลายกิจกรรม) 
5. มีพ้ืนที่สําหรับการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน 34 TB  
6. UPS ขนาด 10K มีจํานวน 2 เครื่อง (แต่ละเครื่องสามารถสํารองไฟฟ้าได้ ไม่ตํ่ากว่า 10 ชม. ใน load 

ที่ 30% ) 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์  

 สําหรับการบริการสืบค้นและบริการ Internet  ช้ัน 1 – 6 รวม 63 เครื่อง + เครื่องบริการ 
MAC จํานวน 6 เครื่อง รวมเป็นทั้งสิ้น 69 เครื่อง 

 ในห้องอบรมช้ัน 4 จํานวน 35 เครื่อง 
 ในห้องประชุมทุกช้ัน รวม 6 เครื่อง 
 PC สําหรับ staff จํานวน 111 เครื่อง และ MAC สําหรับ staff จํานวน 14 เครื่อง  

8. เครื่อง Notebook  มี 29 เครื่อง 
9. Printer มี 56 เครื่อง  
10. Scanner มี 14 เครื่อง 
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ศูนย์พฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี  
(Center for Media Development, Innovation and Technology - CMD) 
เดิมคือ ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง (Audio Visual Center) เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย มี

หน้าที่ผลิตและบริการสื่อ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นิสิต บุคลากร และ
หน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เปลี่ยนช่ือหน่วยงานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรของสํานักงานวิทยทรัพยากร ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาส่ือฯ มีภารกิจในการบันทึกองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปสื่อชนิดต่างๆ โดยเก็บไว้ในรูปของวีดิทัศน์ และนํามาบริหารจัดการ จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของการใช้งาน และเผยแพร่ให้ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ตลอดเวลา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากน้ันยังให้
บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย บริการผลิตสื่อกราฟิก สื่อภาพดิจิทัล สื่อเสียง  
สื่อวีดิทัศน์ สื่อผสม และสื่อใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาสื่อฯ 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มภารกิจ คือ 

 ภารกิจจัดหาสื่อ (Media Acquisition) มีหน้าที่จัดหาสื่อโดยการถ่ายทํา บันทึกรายการ สื่อประเภท
ต่างๆ ทั้งภาพดิจิทัล วีดิทัศน์ เสียง ซึ่งอาจเป็นการจัดหาด้วยการไปถ่ายทํา บันทึกรายการเอง หรือ
เป็นการจัดหาโดยหน่วยงานอ่ืนส่งสื่อสําเร็จมาให้เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนอ่ืนๆ ต่อไป 

 ภารกิจจัดการสื่อ (Media Management) มีหน้าที่ทํากราฟิก ตัดต่อ ตกแต่ง แปลง ประกอบสื่อ
ประเภทต่างๆ ที่ได้รับมาจากการจัดหา เพ่ือแปลงรูปแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และลักษณะ
การนําไปใช้งาน รวมทั้งการให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์และออกแบบการผลิตสื่อ 

 ภารกิจจัดเก็บสื่อ (Media Archive/Storage) มีหน้าที่จัดเก็บสื่อประเภทต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนของ
การผลิต หรือการจัดการให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีการทํา Metadata 
ให้สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว การจัดเก็บน้ีมีทั้งการจัดเก็บสื่อเพ่ือบริการ และจัดเก็บสื่อต้นฉบับ
ที่ใช้เพ่ือการเพ่ือการผลิต 

 ภารกิจเผยแพร่สื่อ (Media Broadcasting) มีหน้าที่ในการเผยแพร่สื่อที่ผลิตในลักษณะต่างๆ ทั้งใน
รูปของการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย (web cast) สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Signage) ระบบวีดิทัศน์เครือข่ายห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Library Channel) และ
การบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ซีดีรอมสอนภาษา และเพลง ดีวีดีภาพยนตร์เพ่ือการศึกษา สื่อออนไลน์ 
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ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง งานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง และถ่ายทอดสดงานการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง และถ่ายทอดสดงานพิธีไหว้ครูของนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
4. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง และถ่ายทอดสดงานวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
5. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง และถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียงงานการประชุมวิชาการ ประจําปี ของสํานักงานวิทย

ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อใหม่ผ่านทาง สื่อประชาสัมพันธ์มัลติมีเดียผ่านจอภาพ (Digital Signage) 
8. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง และถ่ายทอดสด งานการประกวดคลิปวีดิโอ รายการดี

กันนะ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง และถ่ายทอดสด งานอธิการบดีพบประชาคม ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
11. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง และถ่ายทอดสด งานการปาฐกถาสิรินธร ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12. การถ่ายทําและบันทึกข้อมูลทางด้านภาพและเสียง งานเสาหลักของแผ่นดิน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13. งานการบริหารจัดการระบบการเก็บและให้บริการฐานข้อมูลสื่อแบบออนไลน์ของข้อมูลทางด้านภาพและ

เสียงบนระบบ Razona 
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ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ 
(International Information Center – IIC) 

ศูนย์สารสนเทศนานาชาติรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเฉพาะภูมิภาค 
รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์จัดแบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศ และตามองค์กรที่มีความร่วมมือ
กัน ดังน้ี 

1.  ทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกับสหภาพยุโรปและประเทศในทวีปยุโรป (European 
documentation) ประกอบด้วย 

 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดทําโดยสหภาพยุโรป ที่ศูนย์ฯ ได้รับตามข้อตกลงการเป็นห้องสมุด 
รับฝากทรัพยากรสารสนเทศของสหภาพยุโรป ซึ่งได้แก่ สิ่งพิมพ์รัฐบาลของสหภาพยุโรปทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกับสหภาพยุโรปและประเทศในทวีปยุโรปด้านการเมืองการ ปกครอง 
เศรษฐกิจสังคม และกฎหมาย ที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสํานักพิมพ์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรูปแบบหนังสือ ตํารา งานวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา และวารสาร 

2.  ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา (American studies) 
ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและนักวิชาการที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในด้าน 
ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ กฎหมาย ปรัชญาและศาสนา ชีวิต 
ความเป็นอยู่ วรรณคดี และศิลปกรรม รวมทั้งบริการบทความจากวารสารทางวิชาการอเมริกันที่ได้รับ 
ความร่วมมือจาก ศูนย์ข้อมูล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 

3.  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดทําโดยธนาคารโลก (World Bank documentation) ศูนย์สารสนเทศ
นานาชาติให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกับโครงการ งานวิจัย ความร่วมมือและความช่วยเหลือที่
ธนาคารโลกให้กับประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงรายงานการประเมินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาตามนโยบาย
ของธนาคารโลก นอกจากนี้ยังให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของธนาคารโลก 3 ฐาน ได้แก่ 

 ฐานข้อมูลฉบับเต็มสิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก (World Bank e-Library) 
http://www.elibrary.worldbank.org 

 ฐานข้อมูล World development indicators (WDI) ให้สถิติเก่ียวกับการพัฒนาและคุณภาพ
ชีวิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถใช้ผ่าน http://www.car.chula.ac.th บริการฐานข้อมูลของ
ธนาคารโลก 
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 ฐานข้อมูล Global development finance (GDF) ให้สถิติหน้ีต่างประเทศของประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาสามารถใช้ผ่าน http://www.car.chula.ac.th บริการฐานข้อมูลของธนาคารโลก 

4.  ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทําโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund- IMF) ให้บริการค้นคว้าวิจัยเรื่องการเงินระหว่างประเทศและการดําเนินงานของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ในรูปแบบหนังสือ วารสาร รายงานสถิติและการวิเคราะห์นโยบายและสถานะการเงินรวมทั้งข้อมูล 
quick reference ของประเทศสมาชิก รายงานสถิติเหล่าน้ีจัดทําในรูปแบบสิ่งพิมพ์ต่อเน่ืองทั้งรายเดือน  
รายไตรมาส และรายปี 

5.  ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ดัทําโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank 
documentation) ทรัพยากรสารสนเทศของธนาคารพัฒนาเอเชียในรูปแบบหนังสือ รายงานการดําเนินงาน 
รายงานกิจกรรมของโครงการพัฒนา และเอกสารการฝึกอบรม ใหข้้อมูลความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะ
สังคม และความร่วมมือระหว่างธนาคารและประเทศสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 จํานวน หน่วยนับ 
จํานวนหนังสือท่ีจัดซ้ือ – งบแผ่นดิน 50 เล่ม 
จํานวนหนังสือท่ีจัดซ้ือ – งบเงินทุน 86 เล่ม 
จํานวนวารสารท่ีบอกรับ – งบเงินทุน 4 ชื่อเรื่อง 
สิ่งพิมพ์ท่ีมีการใช้งาน 7,111 เล่ม 
งานสร้างฐานข้อมูล 2,429 ระเบียน 
ทําบรรณนิทัศน์แนะนําหนังสือใหม่ 40 ชื่อเรื่อง 
สมาชิกบริการข้อมูลออนไลน์ (หน้าสารบัญวารสารและรายการแนะนําหนังสือใหม่)  72 ราย 
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ศูนย์เอกสารประเทศไทย 
(Thailand Information Center – TIC) 

ศูนย์เอกสารประเทศไทย มีภาระหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการเชิงบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
ด้วยการคัดเลือกจัดหาสารสนเทศเชิงลึกทางด้านสังคมศาสตร์เก่ียวกับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือการประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป (information repackaging) โดยวิเคราะห์จัดทําสาระสังเขปและ
ดรรชนีเป็นภาษาอังกฤษ (abstracting and indexing) และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสังเคราะห์สารสนเทศในหัวข้อ
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาคม เพ่ือเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นการบริการเชิงรุก (proactive 
service) สนับสนุนการวิจัยและและให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล และพร้อมเป็นผู้นํา/ศูนย์กลางของแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศประเทศไทยและอาเซียนทางด้านสังคมศาสตร์ 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 จํานวน หน่วยนับ 
จํานวนเอกสารท่ีจัดซ้ือ-งบเงินทุน 420 รายการ 
จํานวนเอกสารท่ีจัดซ้ือ-งบแผ่นดิน 110 รายการ 
จํานวนเอกสารท่ีรับบริจาค 1,668 รายการ 
จํานวนเอกสารใหม่ท่ีเข้าระบบ 2,263 ระเบียน 
สาระสังเขปและดรรชนี 1,518 ระเบียน 
จํานวนระเบียนบรรณานุกรม –ฐานข้อมูลหลัก 2,024 ระเบียน 
จํานวนระเบียนบรรณานุกรม –ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารประเทศไทย 2,263 ระเบียน 
บริการช่วยค้นคว้ารายบุคคล 4,365 รายการ 
บริการช่วยค้นคว้ารายบุคคล 
- อาจารย์/นิสิต/บุคลากร จุฬาฯ 
- นักศึกษา/นักวิจัยภายนอก 

4,265 
(3,042) 
(1,233) 

ราย 

สิ่งพิมพ์ท่ีมีการใช้ในห้องอ่าน 10,659 รายการ 
จํานวนเอกสารท่ียืม 6,666 รายการ 
จํานวนเอกสารท่ีคืน 4,856 รายการ 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 363 รายการ 
จํานวนรายการแนะนําหนังสือใหม่ผ่าน Facebook 360 รายการ 
จํานวน Infographics ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์จอภาพดิจิทัล (Digital Signage) 12 รายการ 
จํานวนเอกสารท้ังหมด (ณ 30 ก.ย.58) 92,156 ชื่อเรื่อง 
จํานวนเอกสารอาเซียนท้ังหมด (ณ 30 ก.ย.58) 5,453 ชื่อเรื่อง 
จํานวนเอกสารอาเซียนผ่านเว็บไซต์ 4,540 ชื่อเรื่อง 
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ตัวอย่างการแนะนําหนังสือใหม่ ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://tic.car.chula.ac.th 
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คณะนิติศาสตร์
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คณะเศรษฐศาสตร์
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คณะนิเทศศาสตร์
4%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4%

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1% คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

1%

สัดส่วนผู้รับบริการศูนยเ์อกสารประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับ 
ปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามสังกัด
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ตัวอย่างการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูล ASEAN ที่น่าสนใจในรูปแบบ Infographics เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการแนะนําหนังสือใหม่ผ่าน Facebook : Thailand Information Center (TIC) 
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ผลงานอ่ืนๆ 

1. บุคลากรศูนย์เอกสารประเทศไทยจํานวน 3 คน ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอโปสเตอร์ผลงาน “ASEAN 
Online Database Development Project” ในการประชุมนานาชาติ“The 16th Congress 
of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)” , 10-13 
June 2015, at BITEC, Bangkok 

2. ให้ความรู้ในการบริการสาระสังเขปและดรรชนี ของศูนย์เอกสารประเทศไทย แก่นิสิตปริญญาตรี 
รายวิชา 2206335 บริการสาระสังเขปและดรรชนี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การใหบ้ริการทางวิชาการ 

การต้อนรบัและนําชม 

สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ให้การต้อนรับ/นําชม ในช่วงปีงบประมาณ 2558 จํานวน 46 ครั้ง  
รวมทั้งสิ้น 1,027 คน โดยจําแนกหน่วยงาน และหัวข้อที่ได้รับความสนใจในภาพรวมจากการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสํานักงานวิทยทรัพยากรกับผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังน้ี 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 341 คน 
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  579 คน 
หน่วยงานต่างประเทศ 107 คน 

 
 

ตัวอย่าง หน่วยงานท่ีเขา้เยีย่มชมด้านบรหิาร จัดการ/ระบบห้องสมุด 
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 15 คน วันที่ 22 ต.ค. 2557 
2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 12 คน วันที่ 7 ก.ค. 2558 

 
ตัวอย่าง หน่วยงานท่ีเขา้เยีย่มชมด้านบรกิาร 

1. Kansai-kan of the National Diet Library, Japan จํานวน 2 คน วันที ่30 ต.ค. 2557 
2. University Libraries in East Java-Indonesia จํานวน จํานวน 19 คน วันที่ 11 มิ.ย. 2558 
3. สํานักหอสมุดแห่งชาติ จํานวน 50 คน วันที่ 13 มิ.ย. 2558 
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ตัวอย่าง หน่วยงานท่ีเขา้เย่ียมชมงานด้านเทคนิค 
1. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 10 คน วันที่ 19 พ.ค. 2558 
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 9 คน  

วันที่ 8 ก.ค. 2558 
3. ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

จํานวน 34 คน วันที่ 22 ก.ค. 2558 
 
ตัวอย่าง หนว่ยงานท่ีเขา้เย่ียมชมกิจกรรม 5 ส 

1. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต จํานวน 10 คน วันที่ 12 ก.ย. 2557 
2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 15 คน วันที่ 17 ก.ค. 2558 

 
การบรรยาย อบรม สมัมนาทางวิชาการ 

สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ให้บริการวิชาการโดยเป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดปี ดังน้ี 

วัน เดือน ปี เรื่อง จัดโดย 

หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
06 ต.ค. 2557 การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์  
10 ต.ค. 2557 การใช้โปรแกรม SPSS ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

17 ต.ค. 2557 วิธีวิทยาการวิจัยและสร้างสรรค ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  

22 ต.ค. 2557 การใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลทาง
บรรณานุกรม Endnote 

คณะจิตวิทยา  

28 ต.ค. 2557 วิธีวิจัยทางศิลปะ คณะศิลปกรรม 
08 พ.ย. 2557 แนะนําวิทยทรัพยากรและการใช้ CU 

Reference Databases กับ EndNote  
ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

09 ม.ค. 2558 การใช้งานโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม
EndNote  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

13 ม.ค. 2558 การใช้โปรแกรม EndNote  ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  
คณะนิเทศศาสตร์  

14 ม.ค. 2558 การสืบค้นฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลและการใช้
โปรแกรม End Note 

สาขาวิชาอาหารเคมีและโภชนาศาสตร์ทาง
การแพทย์  

30 ม.ค. 2558 การใช้โปรแกรม SubjectsPlus คณะทํางานโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
สารสนเทศเฉพาะสาขา 

31 ม.ค. 2558 การค้นคว้าเอกสารสนเทศและสิทธิบัตร บัณฑิตวิทยาลัย  
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วัน เดือน ปี เรื่อง จัดโดย 

10 มี.ค. 2558 การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ 
ในปัจจุบัน 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

16 มี.ค. 2558 การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย Routine to 
Research (R2R) ” รุ่นท่ี 5  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

17 มี.ค. 2558 เทคนิคการเขียนรายงานและบทความวิชาการ สถาบันขงจืฎ่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
03 เม.ย. 2558 การคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพ่ือลงตีพิมพ์ สถาบันภาษา  
10 เม.ย. 2558 การป้องกันภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ 
20 เม.ย. 2558 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  
21 เม.ย. 2558 แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ 

เพ่ือการทําวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ 
งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 

07 พ.ค. 2558 การใช้งานและการจัดทําข้อมูลใน CUIR สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  
19 พ.ค. 2558 การผลิต Multimedia ด้วยโปรแกรม Proshow ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์  
18 มิ.ย. 2558 บริหารด้านจัดการงานบรรณารักษ์ ศูนย์การเรียนรู้บรรณารักษ์จังหวัดน่าน 
10 ก.ค. 2558 Using Boolean Search  เครือข่ายห้องสมุด 
10 ก.ค. 2558 working with review file  เครือข่ายห้องสมุด 
15 ก.ค. 2558 Creating Lists Function ： Acquisitions, 

Serials 
เครือข่ายห้องสมุด 

16 ก.ค. 2558 Creating Lists Function ： Cataloging เครือข่ายห้องสมุด 
17 ก.ค. 2558 Creating Lists Function ： Circulation เครือข่ายห้องสมุด 
20 ก.ค. 2558 Creating Lists Function ：Web OPAC เครือข่ายห้องสมุด 
21 ก.ค. 2558 Sierra Statistics : Acquisitions เครือข่ายห้องสมุด 
23 ก.ค. 2558 Sierra Statistics : Circulation เครือข่ายห้องสมุด 
24 ก.ค. 2558 System Administration Update เครือข่ายห้องสมุด 
07 ส.ค. 2558 การคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพ่ือลงตีพิมพ์ สถาบันภาษา  
19 ส.ค. 2558 การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย Routine to 

Research (R2R) 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

20 ส.ค. 2558 การใช้โปรแกรม Office 365 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  
21 ส.ค. 2558 ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

18 ก.ย. 2558 วิธีการใช้รวมถึงเทคนิคการสืบค้น WEBOPAC 
และ CU-Ref  

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  
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วัน เดือน ปี เรื่อง จัดโดย 

หน่วยงานภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16 ต.ค. 2557 การผลิตสื่อวีดิทัศน์  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 
23 ม.ค. 2558 การคัดเลือกจัดหาและการคัดออกสําหรับ

ห้องสมุดโรงเรียน 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

23 ม.ค. 2558 การบริการการส่งเสริมการอ่านการจัด
บรรยากาศและสถานท่ีสําหรับห้องสมุดโรงเรียน 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

29 ม.ค. 2558 การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client 
และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
(UCTAL OPAC) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่จัดโดยสํานักงานวิทยทรัพยากร 

นอกจากการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว สํานักงานวิทยทรัพยากร ยังจัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ในวิชาชีพ และทักษะในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง  

วัน เดือน ปี รายการ จัดโดย 

จํา
นว
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าก
รที่
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ม (
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าย
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ัติก
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า 
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18 พ.ย. 2557 OneDrive ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
96        

03 ธ.ค. 2557 กลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ INNOPAC ใน
ประเทศไทย คร้ังท่ี18 

สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25     

13 ม.ค. 2558 SharePoint รุ่นท่ี 1 ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

86        

30 ม.ค. 2558 การใช้โปรแกรม 
SubjectsPlus 

คณะทํางานโครงการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะ
สาขา 

20        

13 ก.พ. 2558 การถอดความรู้สู่นวัตกรรม
การปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ สํานักงานวิทยทรัพยากร

51        

17 ก.พ. 2558 การใช้ระบบ Mail รุ่นท่ี 1 ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

31        
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วัน เดือน ปี รายการ จัดโดย 
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24 ก.พ. 2558 การใช้ระบบ Mail รุ่นท่ี 4 ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล 
จุฬาฯ 

18        

06 มี.ค. 2558 การใช้งาน Less Paper 
สําหรับผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร  

16        

12 มี.ค. 2558 การใช้ฐานข้อมูล SciVal ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ  
สํานักงานวิทยทรัพยากร 

17        

13 มี.ค. 2558 ทบทวนการใช้งาน Less 
Paper สําหรับปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร 

11        

24 มี.ค. 2558 Expert Talk with OAR 
Director 

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ สํานักงานวิทยทรัพยากร

46        

02 เม.ย. 2558 การนําเข้าการจดัเก็บและ
แบ่งปันทรัพยากรข้อมูลภาพ
และเสียงในระบบดิจิทัล 

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สํานักงานวิทย
ทรัพยากร 

23        

09 เม.ย. 2558 Fast Forward 2020: 
Envisioning the next 
decade in Technology 

ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26        

07 พ.ค. 2558 การดําเนินงาน 5 ส คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลกิจกรรม 5 ส 
สํานักงานวิทยทรัพยากร 

22       

22 พ.ค. 2558 สัมมนาบุคลากรประจําปี 
2558 

ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร 

90        

27 ก.ค. 2558 พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
ออนไลน์ 

ศูนย์มรดกภูมิปัญญา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31        

01 ก.ย. 2558 Subject Librarians@OAR : 
ประสบการณ์จาก NUS 
Libraries 

สํานักงานวิทยทรัพยากร  19        
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วัน เดือน ปี รายการ จัดโดย 
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04 ก.ย. 2558 การสํารองหนังสือประกอบ
รายวิชาในระบบ Sierra 
(Course Reserved) 

สํานักงานวิทยทรัพยากร  2        

 

กิจกรรมพิเศษที่บุคลากรได้รับมอบหมายและได้รับเชิญ เช่น 

รายการ 

รูปแบบ 

กร
รม

กา
ร 

อน
ุกร

รม
กา

ร 

คณ
ะท

ําง
าน

 

อื่น
ๆ 

ภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร 
1.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สํานักงานวิทยทรัพยากร       
2.  คณะอนุกรรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
      

3.  คณะกรรมการรักษาเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน ประจําปีงบประมาณ 
2558 

      

4.  คณะกรรมการสวัสดิการ       
5.  คณะกรรมการควบคุมการคัดเลือกและการให้บริการถ่ายเอกสาร       
6.  คณะทํางานโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา       
7.  คณะทํางานจัดประชุม GDLN Asia Pacific Regional Meeting       
8.  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน       
9.  คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ        
10. คณะกรรมการการจัดการความรู้       
11. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส       
12. คณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์สํานักงานวิทยทรัพยากร        
13. คณะทํางานจัดตารางเวรประจําวันนอกเวลาทําการ  

ประจําปีงบประมาณ 2558-2559 
      

14. คณะทํางานจัดการประชุม GDLN Asia Pacific Regional Meeting       
15. คณะทํางานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ       



 

www.car.chula.ac.th 

รายงานประจําปี สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 61 

รายการ 

รูปแบบ 

กร
รม

กา
ร 

อน
ุกร

รม
กา

ร 

คณ
ะท

ําง
าน

 

อื่น
ๆ 

16. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประจําปี 2558       
17. คณะกรรมการดําเนินงานกีฬาบุคลากร       
18. คณะอนุกรรมการโครงการปรับปรุงฐานข้อมูล COP       
19. คณะกรรมการพัฒนาและวิเคราะห์การจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ 
      

20. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “แกรนด์ปุยนุ่นลีก”  
สําหรับบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร 

      

ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.  คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ     
2.  คณะกรรมการตรวจรับการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล     
3. คณะกรรมการบริหารโครงการเผยแพร่หนังสือหรือสื่อในรูปแบบอ่ืนท่ีทรงคุณค่า     

ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.  คณะทํางานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา      
2.  คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา       
3.  คณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา      
4.  คณะทํางานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ 
     

5.  คณะทํางานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา      
6.  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น      
7.  คณะทํางานศึกษารูปแบบการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือการสืบค้น 
     

8.  คณะกรรมการจัดจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ( ออนไลน์ ) 
โดยวิธีพิเศษ 

    

10. อาสาสมัครการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.  คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ความร่วมมอืทางวิชาการ 

เครือข่ายการเรยีนรู้เพ่ือการพัฒนาทั่วโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(Chulalongkorn University Global Development Learning Network : CU-GDLN)  

ความเป็นมา 
ความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก (World Bank) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มขึ้นจากการที่

ธนาคารโลกตระหนักถึงความพร้อมด้านวิชาการและเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเล็งเห็นถึง
ศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต จึงได้มีการเจรจาหารือกันระหว่าง
ประธานธนาคารโลกและอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมกราคม 2541 และระหว่างเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานธนาคารในประเทศไทยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2541 เพ่ือประสานงาน
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารโลกในการเสริมสร้างแหล่งความรู้
เพ่ือการอ้างอิง (WB-CU Knowledge Management Project) โดยพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการน้ีมีขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 และสถาบันวิทยบริการ (ช่ือเดิมในขณะนั้น) ได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงาน และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ต่อมา ธนาคารโลกได้จัดต้ัง GDLN หรือ Global Development Learning Network ขึ้นในปี 2543 
โดยพัฒนามาจากเครือข่ายการเรียนรู้ของธนาคารโลก (World Bank Learning Network: WBLN) ซึ่งเป็น
เครือข่ายที่เช่ือมโยงสํานักงานธนาคารโลกประจําประเทศต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันระหว่างธนาคาร ลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้อง หลังจากที่บริการน้ีเป็นที่นิยมแพร่หลาย ทําให้ธนาคารโลก
ขยายเครือข่าย WBLN ออกมาเพ่ือรองรับองค์กรอ่ืนด้วย โดยเน้นไปยังองค์กรที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ 

ปัจจุบัน 
เครือข่ายการเรียนรู้ทางไกลทั่วโลก (GDLN) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทางไกล (DLCs) ในประเทศต่างๆ 

ทั้งสิ้นกว่า 120 แห่งทั่วโลก ในจํานวนน้ีเป็นศูนย์ฯ ที่อยู่ในภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก 12 ประเทศ คือ ประเทศ
ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย ติมอร์ตะวันออก มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
เกาหลี อินโดนีเซีย ฟิจิ และปาปัวนิวกินี  

สําหรับศูนย์การเรียนรู้ทางไกล (DLC) ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงสร้างองค์กรสํานักงานวิทยทรัพยากร 
มีช่ือเรียกเป็นทางการว่า เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา 
ทั่วโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University 
Global Development Learning Network : CU-GDLN)  
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รูปแบบความร่วมมือในการดําเนนิงาน 

เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทั่วโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-GDLN) ใช้วิธีการและ
เทค นิค อันหลากหลาย ท้ั งแบบ  Real time และ เส มือนจริ ง  ( Virtual) ด้ วยการประ ชุมทาง ไกล 
(Videoconference) อินเทอร์เน็ต และการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลาง (Web-based Learning) 
รวมถึงกิจกรรมแบบพบปะกัน (Face-to-face Interactions) รูปแบบกิจกรรมของ CU-GDLN ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning Courses) และ การสัมมนา (Seminars) 
โดยรวมน้ันเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการประชุมทางไกลสื่อผสมแบบปฏิสัมพันธ์ (Two-way 
Multimedia Videoconference) ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีรอม การติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเว็บไซต์ หรือ 
การฝึกอบรมแบบพบปะกัน (Face-to-face Tutorials)  

 

 

 

 

 

 

2. การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติ  หรือเ ก่ียวกับเ ร่ืองการพัฒนา 
(Global/Development Dialogues) เป็นการประชุมทางไกลแบบสั้นๆ ที่ให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันคิดวิเคราะห์
ประเด็นเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือกําหนดเป็นระเบียบวาระร่วมกัน 
ในระดับนานาชาติ หรือเพ่ือให้เกิดการตอบสนองเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่น  
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3. หลักสูตรที่ใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลาง (Web-based Program) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ที่
กําหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใช้เว็บไซต์เพ่ือการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน (Synchronous) หรือต่างเวลากัน 
(Asynchronous) ก็ได้  
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เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน  
(ASEAN University Inter-Library Online - AUNILO)  

AUNILO เป็นเครือข่ายย่อยภายใต้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - 
AUN) โดย AUNILO มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างความเช่ือมโยงและการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
หมู่สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างความเช่ือมโยงและการ 
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในหมู่สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) 

ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและ
พัฒนาขีดความสามารถ  AUNILO Capability Building Training 2015 ณ  Universiti Sains Malaysia, 
Penang ประเทศมาเลเซีย (2 คน) ซึ่งเป็นความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร ที่จัดให้สมาชิกทุกประเทศ 
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นอกจากน้ีแล้วยังมีการจัดกิจกรรมตามการร้องขอของสมาชิก เช่น สํานักงานวิทยทรัพยากรได้รับ 
การร้องขอให้จัด staff exchange program จาก Can Tho University Learning Resource Center (LRC), 
Can Tho city, Vietnam ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2558 โดย Can Tho University Learning Resource 
Center (LRC) ได้ส่งบุคลกรมารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านงานเทคนิค งานบริการ งานเทคโนโลยี และ
งานบริหารห้องสมุด ณ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งท่ี 16 (CONSAL XVI) 

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 
16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference - CONSAL XVI) 
ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 
การประชุมระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จํานวน 10 ประเทศ เพ่ือสร้างความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด ของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับบริบทในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ และ
โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในครั้งน้ีสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ส่งบรรณารักษ์เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการในส่วนงานพิธีการ และได้รับคัดเลือกให้นําเสนอโปสเตอร์ผลงาน “ASEAN Online 
Database Development Project” และบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ีด้วย  

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ผู้ เข้าร่วมประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(CONSAL) เ ย่ียมชมและศึกษาดูงานที่สํ า นักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ อดีตรักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร และผู้แทน
บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ 

 
 

 



 

www.car.chula.ac.th 

รายงานประจําปี สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 68 

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5  
(The 5th PULINET National Conference) 

สํานักงานวิทยทรัพยากร ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างนวัฒนกรรมใหม่ด้านการให้บริการ  
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
งานห้องสมุดระหว่างกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรไปนําเสนอผลงาน ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 “กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุดสําหรับคนรุ่นใหม่” (Library 
Strategies for New Generation) ระหว่าง  วันที่  4-10 กุมภาพัน ธ์  พ .ศ .  2558 ณ  โรงแรมพูลแมน  
จ. ขอนแก่น ซึ่งได้นําเสนอผลงาน 2 รายการ คือ 

 “ไลบรารี่สมาร์ทไกด์ไอบุ๊ค : นวัตกรรมประยุกต์เพ่ือบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Library Smart 
Guide iBook : Innovative Application for Information Literacy Promotion Service”). ได้รับ
รางวัลดีเด่น จากการนําเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์ หัวข้อ "Libraries as an Agent of 
Change" นับเป็นความภาคภูมิใจของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 การพัฒนากระบวนงานเพ่ือบริการท่ีมีคุณภาพ (Work Process Development for the Best 
Quality of Services) PULINET Journal ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
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การประชุม OCLC 

การประชุม OCLC 6th Asia Pacific Regional Council 2014 Membership Conference หัวข้อ 
“Collaboration in the Pacific Century” ณ เมือง Jeju ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 
13-14 ตุลาคม 2557 เจ้าภาพหลักของการประชุมครั้งน้ีคือ Korea Institute of Science and Technology 
Information (KisTi) และ Jeju National University การประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สมาชิก
เครือข่าย OCLC ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รูปแบบการประชุมประกอบด้วย การรายงาน
ความก้าวหน้าของ OCLC ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การพัฒนา และการบริการต่างๆ การบรรยายจาก
ประเทศสมาชิกต่างๆ (Country Reports) ซึ่งเน้นบทบาทหน้าที่ การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาบริการ
ต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และการศึกษาดูงานห้องสมุดประเทศเกาหลี 
จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย หอสมุดแห่งชาติเกาหลี คือ The National Library of Korea ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่ง คือ Jeju National University Library และ Korea University Library และ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง คือ Yonsei University Library 

ภาพหมู่ผูเ้ข้ารว่มประชุม ประมาณ 200 คน 
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การประชุม Cambridge Librarians' Day and CALAB Meeting  

การประชุม Cambridge Librarians' Day and CALAB Meeting ประจ าปี 2015 ประเทศมาเลเซีย 
หัวข้อ “The Role of Libraries in Research Advancement” โดยส านักพิมพ์ Cambridge วันที่ 21 - 22 
มกราคม 2558 

1. Cambridge Librarians' Day 2015 จัดวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิก CALAB (Cambridge Asia Librarians Advisory Board : 
CALAB) และบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือฟังบรรยายจากวิทยากรจากประเทศต่างๆ ซึ่งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันความรู้
แนวโน้มของวงการห้องสมุด 

2. Cambridge Asia Librarians Advisory Board (CALAB) Meeting จัดวันที่ 22 มกราคม 
2558  ณ Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM) 

ผู้เข้าร่วมประชุม คือ สมาชิกCALAB (Cambridge Asia Librarians Advisory Board : CALAB) 
และผู้แทนของส านักพิมพ์ Cambridge 

สมาชิก CALAB ประกอบด้วยบรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัย ในประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และ ไทย จ านวน 18 คน 

เนื้อหาการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างสมาชิก CALAB เน้นบทบาทของห้องสมุดที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการท าวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย กรณีศึกษารูปแบบของ Open Access การเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะรูปแบบการบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ส านักพิมพ์ 
Cambridge ความคืบหน้าการรวม platform ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
บริการของส านักพิมพ์ และความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและส านักพิมพ์ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
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การประชุม Elsevier eBook Forum 2015 

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม Elsevier 
eBook Forum 2 0 1 5  ใ นหั ว ข้ อ  “ eBooks : Putting Librarians and Researchers In the Know” ณ 
โรงแรม Royal Plaza on Scotts โดยการประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ให้บรรณารักษ์ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มี
โอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ในการบอกรับและการจัดบริการ 
eBooks มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยมีบรรณารักษ์ นักวิจัย นักวิชาการทาง
บรรณารักษศาสตร์จากหลายประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นอกจากน้ีทางสํานักพิมพ์ Elsevier ยังได้
จัดให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ไปทัศนศึกษายังห้องสมุดช้ันนําของประเทศสิงคโปร์ ทั้ง National Library of 
Singapore และ National University of Singapore Central Library อีกด้วย 
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เครือข่ายสารสนเทศหอ้งสมุดในจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
(Chulalongkorn University Library Information Network - Chulalinet) 

Chulalinet เ กิดขึ้นจากโครงการพัฒนาระบบข่ายงานห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มีวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมต่อกันและกันได้
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือช่วยให้นิสิต อาจารย์ นักวิชาการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในห้องสมุดทุกแห่งได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 

Chulalinet คือต้นแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีสมาชิก
ในเครือข่าย 38 ห้องสมุด มีฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศกว่า 1,582,900 ระเบียน ให้บริการ 24 ช่ัวโมง 
ทุกวัน โดยผู้ใช้สามารถต่อเข้าพร้อมๆ กันได้ไม่จํากัดจํานวนการสืบค้น (unlimited users) 

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 งานวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจําปี 
2558 (Chulalinet Fair 2015) ณ บริเวณโถงช้ัน 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 18 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานจากทุกห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC จํานวน 12 แห่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และ
ทราบถึงอุปสรรคในการใช้งาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจ นอกจากน้ันยังได้มีโอกาสเรียนรู้
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดียวกันให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือให้
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างสูงสุด ตลอดจนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ 
INNOPAC และยังเป็นโอกาสให้เกิดการรวมพลังเพ่ือเสนอข้อต่อรองในการแก้ปัญหาต่างๆ  

ในการประชุมครั้งน้ี มีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่น่าสนใจ ดังน้ี 
 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ตามระบบงานในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนโปรแกรมจาก Millennium สู่ Sierra” 

โดยจัดเป็น 7 กลุ่มย่อย ได้แก่ Administration Group, Acquisitions function, Serials function, 
Catalog function, Circulation function, System function, WebOPAC function 

 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริการของหอ้งสมุด : Book Delivery, Book Request, 
Metadata to MARC21 โดย นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา และ นายสุชิน ประสงค์บัณฑิต สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 Sierra Application โดย รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ฉีกข้อจํากัดด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยการพัฒนาระบบเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดย นายจีระพล 

คุ่มเคี่ยม สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 Inventory on Sierra/Millennium with IUSE3 โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หอสมุด

พระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Presentation และ ถาม-ตอบปัญหา โดย Innovative Interfaces Inc. 
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การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ประเภทกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปวัฒธรรมที่สํานักงานวิทยทรัพยากรได้มีส่วนร่วมและดําเนินการ

จัดงานเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย และกิจกรรมเพ่ือสังคม ในปีงบประมาณ 2558 มีดังน้ี 

ประเภทกิจกรรม 
จํานวน
กิจกรรม 
(ครั้ง) 

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม (คน) 

กิจกรรมทางด้านศลิปวัฒนธรรมที่สาํนักงานวิทยทรพัยากรเข้าร่วม 
1. กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี 2 ประชาคมจุฬาฯ  
2. กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลัย 26 ประชาคมจุฬาฯ  

กิจกรรมทางด้านศลิปวัฒนธรรมที่สาํนักงานวิทยทรพัยากรเป็นผู้จัด 
1. กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี 2 ประชาคมสํานักงานฯ และแขกผู้มีเกียรติ 
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 1 ประชาคมจุฬาฯ และประชาชนท่ัวไป 
3. กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลัย 3 ประชาคมจุฬาฯ และประชาชนท่ัวไป 
4. กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงดนตรี (กลางแจ้ง) 3 ประชาคมจุฬาฯ และประชาชนท่ัวไป 
5. กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงผลงานศิลปะ 
  - นิทรรศการ, เสวนา บรรยายผลงาน 

 
6,7 

 
5,980 

 
ตัวอย่าง กิจกรรมเก่ียวกับวันสาํคัญทางศาสนาและประเพณี 

1.  จัดงานทําบุญครบรอบวันสถาปนาสํานักงานวิทยทรัพยากร วันที่ 26 พ.ค. 2558 
2.  จัดงานสืบสานประเพณีไทยเน่ืองในวันสงกรานต์ วันที่ 8 เม.ย. 2558 
3.  ร่วมงานกฐนิพระราชทาน ประจําปี 2557 วันที่ 1 พ.ย. 2557 จัดโดย ศูนย์บริหารกลาง  
4.  ร่วมงานตักบาตรเน่ืองในโอกาสข้ึนพุทธศักราชใหม่ 2558 วันที ่6 ม.ค. 2558 จัดโดย ศูนย์บริหารกลาง 

 
ตัวอยา่ง กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 

1.  จัดโครงการจิตอาสารักการอ่านเพ่ือผู้พิการทางสายตา วันที่ 25 ส.ค. 2558 
 
ตัวอย่าง กิจกรรมเก่ียวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลยั 

1.  จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 60 เล่ม เท่ากับพระชนมายุ 60 

พรรษา 
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 จัดปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ช่ืนชีวัน ฉันอ่านได้ ไม่เบ่ือเลย  
วันที่ 28 พ.ค. 2558  

 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เรื่อง พระกรุณาธิคุณอดุลย์ค่าต่อห้องสมุดจุฬาฯ และน่านฟ้า
วรรณกรรมไทย วันที่ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558 

2.  ร่วมงานครบรอบ 98 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มี.ค. 2558 จัดโดย 
ศูนย์บริหารกลาง 

3.  ร่วมงานครบรอบแห่งการสถาปนาคณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ สํานัก 
4.  ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรราษา วันที่ 27 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2558 จัดโดย  
สํานักบริหารกิจการนิสิต 

5.  ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  
พระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ 9 มิ.ย. 2588 จัดโดย ศูนย์บริหารกลาง 

6.  ร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 วันที่ 5 ก.ย. 2558 จดัโดย  
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
กิจกรรมเก่ียวกับการแสดงดนตร ี

จัดงานดนตรีในสวน ในวันที่ 25 26 และ27 พฤศจิกายน 2557 
 

กิจกรรมเก่ียวกับการแสดงผลงานศลิปะ 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อกิจกรรม ประเภทการจัดแสดง ช่วงเวลาท่ีจัดกิจกรรม 
จํานวนผู้

เข้า 
ร่วม 

แสดงผลงาน : นิทรรศการ 
1 จัดนิทรรศการ Sculpera  

โดย Socichiro Shimizu 
จิตรกรรมนามธรรม 22 ตุลาคม –  

4 ธันวาคม 2558 
1,682 คน 

2 จัดนิทรรศการ Dynamic Convergence  
โดยศิลปิน:  กฤช งามสม,  
 กมลพร วงศ์เจริญชัย,  
 ฉัตรชัย สุบรรณ,  
 ประทีป สุธาทองไทย,  
 พิชชานันท์ สอนเย็น,  
 ยุรี เกนสาคู,  

สื่อผสม ศิลปะจัดวาง 
ภาพถ่าย จิตรกรรมและ

วีดีโออาร์ต 

17 ธันวาคม 2557  –  
7 กุมภาพันธ์ 2558  

826 คน 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อกิจกรรม ประเภทการจัดแสดง ช่วงเวลาท่ีจัดกิจกรรม 
จํานวนผู้

เข้า 
ร่วม 

 ยศวดี ครุฑกล่อม และ 
 วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร  
ภัณฑารักษ์:  สืบแสง แสงวชิระภิบาล 

3 จัดนิทรรศการ Open Secret  
โดย  ก้อง ฤทธ์ิดี,  
 สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา,  
 สันติภาพ อินกองงาม,  
 จักรวาล นิลธํารงค์,  
 พิสุทธ์ิ ศรีหมอก 

ภาพยนตร์สารคดี 12 กุมภาพันธ์ –  
10 เมษายน 2558 

457 คน 

4 จัดนิทรรศการ Finding  
โดยศิลปิน:  จิระพัฒน์ พิตรปรีชา,  
 กมล เผ่าสวัสด์ิ,  
 ตระการ พนมวัน ณ อยุธยา,  
 สุรชัย เอกพลากร,  
 กระสินธ์ุ อินสว่าง,  
 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์,  
 ประพล คําจิ่ม และ 
 กิตสิรินทร์ กิติสกล  
(คณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลปฯ จฬุาฯ ) 

จิตรกรรม ภาพพิมพ์ 
ประติมากรรมและ

ภาพถ่าย 

29 เมษายน –  
6 มิถุนายน 2558 

466 คน 

5 จัดนิทรรศการ Synthesis  
โดย  พร้อมธรรม วรวุฒิ,  
 เกศสุดา ลูกทอง,  
 ลลินธร เพ็ญเจริญ,  
 กฤษดา สุวิชากรพงศ์,  
 พัฒนะ ชื่นมะนา,  
 Haffendi Anuar,  
 Melissa Tan และ 
 Yeoh Choo Kuan 

ศิลปะผสม (จิตรกรรม 
ปฏิมากรรม ภาพพิมพ์

และภาพถ่าย) 

26 มิถุนายน –  
8 สิงหาคม 2558 

1,360 คน 

6 จัดนิทรรศการ Through the Place and Image 
โดยศิลปิน:  จุฬญาณนนท์ ศริิผล และ  
 ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล 
ภัณฑารักษ์:  สืบแสง แสงวชิระภิบาล 
 

วีดีโออาร์ตและPainting 17 สิงหาคม –  
10 ตุลาคม 2558 

805 คน 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อกิจกรรม ประเภทการจัดแสดง ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
จํานวนผู้

เข้า 
ร่วม 

แสดงผลงาน : บรรยาย เสวนา 
1 จัดบรรยายผลงานนิทรรศการ Sculpere โดยศิลปิน

และภัณฑารักษ์ 
บรรยายและเสวนา 4 พฤศจิกายน 2558 38 คน 

2 จัดบรรยายผลงานนิทรรศการ Dynamic 
Convergences โดย ศิลปิน  

บรรยายและเสวนา 25 ธันวาคม 2557 61 คน 

3 จัดบรรยายผลงานนิทรรศการ Open Secret โดย
ศิลปินและภัณฑารักษ์ 

บรรยายและเสวนา 27 กุมภาพันธ์ 2558 30 คน 

4 จัดบรรยายผลงานนิทรรศการ Open Secret โดย
ศิลปิน คณาจารย์ภาควิชาทัศนศลิป์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

บรรยายและเสวนา 7 พฤษภาคม 2558 110 คน 

5 จัดบรรยายผลงานนิทรรศการ Synthesis  
โดย ศิลปินและภัณฑารักษ์  

บรรยายและเสวนา 5 สิงหาคม 2558 29 คน 

6 จัดบรรยายผลงานนิทรรศการ Through the Place 
and Image โดย ศิลปินและภัณฑารักษ์ ครั้งท่ี1 

บรรยายและเสวนา 21 สิงหาคม 2558 55 คน 

7 จัดบรรยายผลงานนิทรรศการ Through the Place 
and Image โดย ศิลปินและภัณฑารักษ์ ครั้งท่ี 2 

บรรยายและเสวนา 1 กันยายน 2558 61 คน 
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ความภูมิใจและความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 

นิทรรศการ “พระกรณุาธิคุณอดุลย์ค่า ต่อห้องสมุดจุฬาฯ และน่านฟ้าวรรณกรรม” 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะ 
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ รักษาการแทน 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “พระกรุณาธิคุณอดุลย์ค่า  
ต่อห้องสมุดจุฬาฯ และน่านฟ้าวรรณกรรม” ณ ช้ัน 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร ในวันงานมีการเปิดตัวแนะนํา
เทปาจารย์รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เดิมเป็นเทปคาสเซ็ทของพระองค์ท่านที่บันทึกเสียงอาจารย์ผู้สอนไว้) 
สํานักงานวิทยทรัพยากรดําเนินการแปลงสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นําส่งคืนต้นฉบับเดิม และทูลเกล้าฯ ถวาย
เทปาจารย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ทั้งน้ี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดบริการเทปาจารย์น้ันแก่
ผู้สนใจได้ภายในหน่วยงาน ซึ่งสํานักงานวิทยทรัพยากรน้อมรับพระราชานุญาตมาดําเนินการเป็นแห่งแรกและ
แห่งเดียวในประเทศไทย 
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ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 60 เล่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระราชหฤทัยเก่ียวกับหนังสือและโปรด
การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ เก่ียวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ กวีนิพนธ์ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ดังน้ัน 
สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ด้วยการทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 60 เล่ม เท่ากับพระชนมายุ 60 พรรษา โดย
พิจารณาเลือกสรรหนังสือหายากใน Collection ของสํานักงานวิทยทรัพยากร ที่มีความพิเศษทางด้านการ
จัดพิมพ์ในโอกาสสําคัญ เป็นต้นฉบับหรือคัมภีร์ของศาสตร์ต่างๆ เป็นหนังสือทรงคุณค่าที่ไม่ค่อยได้รับการ
กล่าวถึงหรือเข้าถึงตัวเล่มน้อยมาก หรือปัจจุบันหาตัวเล่มได้ยากย่ิงแล้ว โดยจัดทําเป็นไฟล์ข้อมูลพร้อม
บรรณานุกรมและสาระสังเขป ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือหายาก
อิเล็กทรอนิกส์พร้อม iPad เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ วังสระปทุม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 
ล้นพ้นแก่สํานักงานวิทยทรัพยากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านหนังสือหายาก
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้จากฐานข้อมูลห้องสมุดในจุฬาฯ หรือ download application CU eRarebooks 
โดยบริษัท อุ๊คบี จํากัด ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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“บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจําปี 2557” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์  

  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร 
และอาจารย์ประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือก
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็น “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ประจําปี 2557” และได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีและประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ  

รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นับเป็นรางวัลที่
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และสังคม โดยใช้
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ความรู้ ความสามารถ ความมีศักยภาพ และอุทิศตนจนเกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร .พิมพ์รําไพ  เปรมสมิทธ์  นับว่าเป็นทั้ ง นักวิชาการและนักวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้วยท่านเป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ และยังดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่
ปี 2548 จนถึงปี 2558 ปฏิบัติหน้าที่ทั้งงานด้านบริหารและงานด้านการเรียนการสอน รวมถึงเป็นผู้นําการจัด
กิจกรรมที่อํานวยประโยชน์แก่วงการห้องสมุดมากมาย อาทิ การจัดโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีอย่างต่อเน่ือง 
การจัดทําคลังปัญญา จุฬาฯ (CUIR) ซึ่งให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย การจัด
กิจกรรมเสียงธรรมแก่ผู้พิการทางสายตา และกิจกรรมมอบด้วยใจ ให้ด้วยรักแก่ผู้ด้อยโอกาส 

สําหรับงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน อาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
รวมถึงเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญา
บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และทางด้านสารสนเทศศึกษา แก่มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ อีกด้วย 

นับเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของสํานักงานวิทยทรัพยากร 
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บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง 

สํานักงานวิทยทรัพยากร เห็นความสําคัญและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดทุกระดับที่เป็นทั้งคนดีและ 
คนเก่ง เพ่ือเป็นขวัญและกําลังแก่บุคลากร โดยคณะกรรมการบริหารของสํานักงานฯ จะพิจารณาบุคลากรที่มี
ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการครองคน ครองตน และครองงาน อันสมควรได้
เข้ารับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังน้ี 

 
รางวัลยกย่องเชิดชเูกียรติบคุลากรสายปฏิบติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจําปี พ.ศ. 2558  

กลุ่มบริการ 

นายนพรตัน ์กันปาน 
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รางวัลยกย่องเชิดชเูกียรติบคุลากรห้องสมุดดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558  
กลุ่มบริการแรงงาน ประเภทเจ้าหน้าทีบ่ริการทั่วไป/พนักงานสถานที ่

นายสมศักดิ์ คชไกร 
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รางวัลดีเด่น หัวข้อ "Libraries as an Agent of Change" 

ผลงาน “ไลบรารี่สมาร์ทไกด์ไอบุ๊ค : นวัตกรรมประยุกต์เพ่ือบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Library 

Smart Guide iBook : Innovative Application for Information Literacy Promotion Service”) ได้คว้า

รางวัลดีเด่น หัวข้อ "Libraries as an Agent of Change" จากการนําเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์ 

ของนางระเบียบ แสงจันทร์ และนางศุภกร เมาลานนท์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 

(The 5th PULINET National Conference) ระหว่าง วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมพูลแมน 

จ. ขอนแก่น นับเป็นความภาคภูมิใจของสํานักงานวิทยทรัพยากร 
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สํานักงานวทิยทรัพยากรร่วมจัดงานวันเด็กที่สระบรุ ี

วันที่ 9 มกราคม 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากร โดย คณะทํางานโครงการทอดผ้าป่าหนังสือเฉลิม 
พระเกียรติ 86 พรรษา เพ่ือห้องสมุด 3 ดี อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หน่ึงในโครงการ One Functional-
unit One Community (OFOC) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมความรู้คู่คุณธรรม มอบ
ของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน มอบหนังสือสําหรับเด็กเข้าห้องสมุด และ เปิดซุ้มร้านอาหารร่วมกับโรงเรียนและ 
ผู้ปกครอง ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 ให้กับโรงเรียนที่โครงการได้ลงพ้ืนที่พัฒนาห้องสมุด 3 ดี  
ไปแล้ว เมื่อปี 2557 ได้แก่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร และโรงเรียน
วัดบุรีการาม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น ซึ่งสํานักงานฯ  
ขอเป็นตัวแทนของชาวจุฬาฯ ที่ได้แบ่งปันนํ้าใจแก่ชาวแก่งคอยให้ความสําคัญกับอนาคตของเด็กไทย และร่วม
กระชับความสัมพันธ์ที่ดีในลักษณะพ่ีน้องระหว่างชุมชนสระบุรีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ส่งความสุขปีใหม่ แด่น้องๆ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 

วันที่ 13 มกราคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ รักษาการแทนผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร และผู้แทนบุคลากร ร่วมกันนําพาความสุขปีใหม่จากสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ 
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ห้องสมุดและ
ศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกิจกรรมงดค่าปรับ เป็นเงินบริจาคกว่า 80,000 บาท พร้อมกับ
ของเล่น เวชภัณฑ์ ปฏิทินใช้แล้วและอ่ืนๆ ที่ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านมอบให้ ไปสู่เด็กๆ ที่พิการทางสายตา  
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา สาขาจังหวัดเพชรบุรี 
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มอบครุภัณฑ์บริจาคและวัสดุการศึกษา 

วันที่ 19 มีนาคม 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบครุภัณฑ์บริจาค และ

วัสดุการศึกษาต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานปรับปรุงห้องสมุด และส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 

ให้แก่ โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) ตําบลสร่างโศก อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
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การดําเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีประธาน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากศูนย์/ฝ่ายต่างๆ หรือบุคลากรที่ประธาน
คณะกรรมการฯ เห็นควรเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีกําหนดวาระคราวละ 1 ปี 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสํานักงานวิทยทรัพยากร หรือกิจกรรมที่ศูนย์/ฝ่ายต่างๆ 
จัดขึ้นและแจ้งมาเพ่ือให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Facebook Youtube 

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในสํานักงานฯ และภายนอกสํานักงานฯ เพ่ือการ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร อาทิ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กร แจ้งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญแก่บุคลากร เพ่ือให้ 
บุคลากรทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากรตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบปี 

1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การเข้าเป็นสมาชิกสื่อสังคมออนไลน์ของสํานักงานวิทยทรัพยากร  
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้ริเริ่มการสร้างสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ Facebook ให้กับสํานักงาน 
วิทยทรัพยากร ต้ังแต่ปี 2556 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสํานักงานวิทย
ทรัพยากร โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้รับบริการหรือ
ผู้สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ การจัดกิจกรรม click like ได้เสื้อ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
เป็นต้น จนมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นประมาณ 4,000 คนในปี 2558 

2. จัดทําของที่ระลึกของสํานักงานวิทยทรัพยากร เพ่ือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเป็นของที่ระลึก
ให้กับแขกของสํานักงาน หรือผู้ที่มาเป็นวิทยากรให้กับสํานักงานวิทยทรัพยากรโดยในปี 2558 ได้จัดทําของ 
ที่ระลึกเป็น tag สําหรับติดกระเป๋าเดินทางเป็นรูปนกฮูก ด้านหลังมีช่องสําหรับใส่ช่ือ-นามสกุล และที่อยู่
เจ้าของกระเป๋าสกรีนคําว่า CU Library  

3. จัดทําซุ้มงานรับปริญญา เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนิสิตกับห้องสมุด เพ่ือให้บัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษาได้มาถ่ายรูปและสร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของห้องสมุด  

4. จัดทําบทวิทยุรายการ “สารสนเทศจากสํานักงานวิทยทรัพยากร” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.55 – 13.00 น. เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และนําเสนอสาระความรู้ของ
สํานักงานวิทยทรัพยากรสู่สังคม 
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5. ร่วมกับฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยทรัพยากร จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจําปี โดยมีส่วนร่วม 
ทางด้านพิธีการ และการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากร 
ในองค์กร 

6. ประสานงานและดําเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร ตาม 
ความประสงค์ของศูนย์/ฝ่ายต่างๆ ในสํานักงานวิทยทรัพยากร 
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ระบบประกันคุณภาพ 

สํานักงานวิทยทรัพยากร ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ตระหนักในความสําคัญของคุณภาพและ
มาตรฐานในการใหบริการทางวิชาการ อันเปนหนาท่ีหลักของสํานักงานฯ เพ่ือประกันวาคุณภาพของบริการ
ของสํานักงานฯ จะเปนไปตามท่ีผูรับบริการตองการและไดรับความพึงพอใจ โดยใชมาตรฐานประกันคุณภาพ
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําหรับหนวยงานดานบริหารและสนับสนุน หรือ CU-QA 84.3 

นโยบายคุณภาพของสํานักงานวิทยทรัพยากร คือ พัฒนาระบบบริหารและบริการเพ่ือมุงใหเกิดความ 

พึงพอใจแกผูรับบริการทุกระดับ ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรโดยมีเกณฑท่ีชัดเจนโปรงใสตรวจสอบได และมี
พัฒนาการเพ่ือใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ระบบประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพ ซ่ึงดําเนินการรวมกับคณะกรรมการอีก 3 ชุด ซ่ึงประธานของคณะกรรมการแตละชุดเปนกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพโดยตําแหนง ไดแก (1) คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (3) คณะกรรมการจัดการความรู 

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพทําหนาท่ีดําเนินการประกันคุณภาพ และการพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในของสํานักงานวิทยทรัพยากร เปนไปตามนโยบายคุณภาพของ
สํานักงานฯ ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ในรอบปงบประมาณ 2558 คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

• พัฒนาเว็บไซต  http://www.car.chula.ac.th/qa-web เ พ่ือนําเสนอขอมูลดานระบบประกัน
คุณภาพ รวมถึงนําเสนอแผนงานและกิจกรรมท่ีไดจัดข้ึนในแตละปงบประมาณ

• จัดทําแผน/รายงานการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดระบบคุณภาพ
• สรุปความคิดเห็นของผูรับบริการจากชองทางตางๆ เชน เว็บไซต อีเมล โทรศัพท กลองรับ

ความคิดเห็น ฯลฯ
• กิจกรรมประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพงาน มีโครงการเขารวมประกวด 2 โครงการ
• สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําป

2558 (16 เมษายน-19 พฤษภาคม 2558) ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปวา ความพึงพอใจตอการบริการ
ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.16 หรือรอยละ 83.20

• ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
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คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในทําหน้าที่วางแผนและตรวจสอบคุณภาพงานบริการและ
ผลผลิตของสํานักงานฯ บันทึกและติดตามการแก้ไขการให้บริการและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด เพ่ือรักษา
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสํานักงานฯ พร้อมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน ประเมินผล 
และสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานฯ  
ในรอบปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน ได้ดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

 วางแผน/วิเคราะห์ข้อมูลดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ ไตรมาสที่ 1 
และ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือเตรียมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

 ดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 โดยเน้นการ
ประเมินและวิเคราะห์ค่าตัวช้ีวัดของสํานักงานฯ ที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย โดยศึกษาข้อมูลจากรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดงบประมาณรายจ่าย รายงานผลตัวช้ีวัดตามโครงการยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร รายงานผลตามตัวช้ีวัด SDA และใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการตรวจติดตามครั้งน้ี เพ่ือทราบถึงความคิดเห็น ปัญหา และวิธีการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน ปัญหาในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลของการตรวจสอบที่ได้รับ
จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสํานักงานฯ ต่อไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม  
Big Cleaning Day 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5ส ทําหน้าที่ธํารงรักษามาตรฐาน กระตุ้น ส่งเสริม 
สร้างจิตสํานึกในการทํากิจกรรม 5ส ของสํานักงานวิทยทรัพยากร และรณรงค์ในการสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตรวจสอบพ้ืนที่ในสํานักงานฯ เสนอแนะการปรับปรุงพ้ืนที่ต่างๆ รวมทั้งประสานงานการจัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day ในรอบปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5ส ได้จัดทํา 
Fan Page บ้านน้ีมี 5ส https://www.facebook.com/5S.OAR เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
5ส และได้ดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 5ส ปี 2558 แนวคิด “DIY ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์” 
การดําเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2558 มีแนวคิดในการนําวัสดุสิ่งของที่ เหลือใช้จากใน

ชีวิตประจําวัน และจากสํานักงานฯ มาประดิษฐ์ตกแต่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความประหยัด เน่ืองจากเป็น
การนําวัสดุสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ และสําหรับการประดิษฐ์ด้วยตนเองน้ัน มาจากคําว่า Do It Yourself 
หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า DIY น่ันเอง คณะกรรมการ 5ส ได้เล็งเห็นว่า DIY ถือเป็นการทํา 5ส เพราะได้สะสาง
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ทําให้สถานที่ทํางานหรือที่บ้าน สะอาด ถูกสุขลักษณะมากขึ้น และยังสร้างนิสัยที่ดีเพราะได้
สนุกกับแนวคิดใหม่ๆ ในการทํา 5ส อีกด้วย จึงเป็นที่มาของแนวคิด “DIY ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์” 

ในส่วนของการวางแผนดําเนินการ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ 1) การดูงาน 5ส นอกสถานที่ 
2) การรณรงค์การทํา DIY 3) การจัดกิจกรรม Big Cleaning 4) การตรวจประเมิน และ 5) การประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม “สัปดาห์พัฒนาความสะอาด” ในโอกาสครบรอบการสถาปนาจุฬาฯ 98 ปี 
สํานักงานวิทยทรัพยากร มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์พัฒนาความสะอาด” ในโอกาส

ครบรอบการสถาปนาจุฬาฯ 98 ปี คณะกรรมการ 5ส จึงร่วมมือกับ ศูนย์บริการสารสนเทศนานาชาติ ในการ
ปรับสถานที่และสร้างบรรยากาศ ในพ้ืนที่ของศูนย์สารสนเทศนานาชาติ เน่ืองจากมีการขยาย collection เพ่ิม
อีก 1 collection ดังน้ัน จึงปรับพ้ืนที่ โดยเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเพ่ิม collection คืนพ้ืนที่น่ังอ่าน และจัด
พ้ืนที่สํานักงานและเคาน์เตอร์บริการ กิจกรรมน้ีดําเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 26 มีนาคม 2558 
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คณะกรรมการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ทําหน้าที่จัดทํา
แผนและกําหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ และ
ดําเนินงานให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือการ
จัดการองค์ความรู้ภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร 
สนับสนุน ส่งเสริม และดําเนินการเพื่อให้มีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีและช่องทางการ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
บุคลากรของ สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทํางาน และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้
ดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

 พัฒนาเว็บไซต์ KM 
http://dbcar.car.chula.ac.th/km เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารและเป็นคลังความรู้ของบุคลากร 
นําเสนอข้อมูลด้านการจัดการความรู้ รวมถึงนําเสนอแผนงานและกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น 

 จัดกิจกรรมอาศรมวิทยทรัพยากร (OAR Forum) เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร นําความรู้ที่ได้รับจากการ
ไปศึกษาดูงาน หรืออบรม มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งกันและกันภายในองค์กร 
อย่างต่อเน่ือง 

 จัดกิจกรรม Expert Talk 
 จัดกิจกรรม Morning Talk เพ่ือให้บุคลากรได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือเรื่องต่างๆ 

ร่วมกันในบรรยากาศสบายๆ 
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การพฒันาบคุลากร 
ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรท่ีมีต่อการดําเนินงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร สํานักงานฯ 

จึงเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งบุคลากรระดับวิชาชีพ และระดับปฏิบัติการ รวม 98 คน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา 
ในปีงบประมาณ 2558 รวมเวลาทั้งสิ้น 8,587.50 ช่ัวโมง เฉลี่ยคนละ 87.63 ช่ัวโมง 

 
บุคลากร จํานวนเวลาเพื่อการฝึกอบรมพัฒนา (ชั่วโมง) คิดเปน็ร้อยละ 

บุคลากรระดับวิชาชีพ 6,444.50 75 
บุคลากรระดับปฏิบัติการ 2,143.00 25 

 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สํานักงานวิทยทรัพยากร 

ประเภทกิจกรรม จํานวน 
(ครั้ง) 

จํานวนบุคลากร 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม (คน) 
ระดับ 
วิชาชีพ 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

การสัมมนาบุคลากร 1 90 
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในประเทศ 6 30 23 
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 5 6  
การประชุม ฟังบรรยาย สัมมนาทางวิชาการ 27 34 8 
การฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 76 51 47 
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ตัวอย่าง การศึกษาดูงาน 
1.  โครงการดูงานห้องสมุดในจุฬาฯ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาห้องสมุด จัดโดย เครือข่ายห้องสมุด 
2.  ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

จัดโดย คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
 
ตัวอย่าง การประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

1.  ประชุมวิชาการห้องสมุดดิจิทัลเอเซียแปซิฟิกระดับนานาชาติ ประจําปี 2557 จัดโดย สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.  ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 "กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุด สําหรบัห้องสมุดยุคใหม่" 
จัดโดย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับขา่ยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 

3.  Learning in digital environment and the roles of libraries and academic librarians : 
changes and challenges จัดโดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.  ประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast 
Asian Librarians Meeting and General Conference - CONSAL XVI) จัดโดย สํานักหอสมุด
แห่งชาติ 

5.  ประชุมวิชาการ An International Forum on Reframing Education : Open Innovative 
Technology for Global Sustainability จัดโดย งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ตัวอย่าง การฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  อบรมและพัฒนาขีดความสามารถ AUNILO Capability Building Training 2015 ณ Universiti 
Sains Malaysia, Penang ประเทศมาเลเซยี 

2.  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมทักษะการบริการสารสนเทศเชิงลึกเฉพาะ
สาขา (Training and Workshop for Subject Librarian’s In-depth & Proactive Service 
Development) ณ National University of Singapore (NUS) 

3.  ประเด็นลิขสิทธ์ิในบริบทจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.  Using Technology in The Classroom 21st Century Classroom and Conference Room 
design จัดโดย คณะทํางานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

5.  แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2558 สําหรับสถาบันการศึกษา จัดโดย สํานักงานสถาบันอุดมศึกษา 
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6.  อบรมระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะ สําหรับสายปฏิบัติการ จัดโดย  
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7.  อบรมระบบการเขียนวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ (CU E-Thesis) จัดโดย เครือข่ายห้องสมุด 
8.  อบรมการใช้ระบบ eMail จัดโดย ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ 
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ข้อมูลทางกายภาพ 
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์เป็นอาคารอันเป็นที่ต้ังของสํานักงานวิทยทรัพยากร โดยมีลักษณะอาคาร

เป็นอาคารเด่ียวสูง 9.5 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอยจํานวน 19,115 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้สอยตามประเภท
ต่างๆ ดังน้ี 

 
พ้ืนที่ทํางานสําหรับบุคลากร 

พ้ืนที่สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรคํานวณจากการจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์ เอกสารการทํางาน และอุปกรณ์อ่ืนๆ คิดเป็นเน้ือที่โดยประมาณ 2,430.26 ตารางเมตร 
สําหรับบุคลากร 100 คน 

 
พ้ืนที่ให้บริการและอื่นๆ 

• พ้ืนที่น่ังอ่านสําหรับศึกษาค้นคว้า คิดประมาณ 7,027.73 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25.61% 
ของผู้รับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน โดยคิดพ้ืนที่ 3.90 ตารางเมตร/ต่อคน ทัง้น้ีได้จัดห้องสัมมนากลุ่ม
ย่อยสําหรับนิสติและอาจารย์ตามความเหมาะสมอีกด้วย 

• พ้ืนที่สําหรับวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สําหรับผู้ใช้ จํานวน 1,796 ตารางเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.58 ของจํานวนที่น่ังในสํานักงานฯ 

• พ้ืนที่เก็บหนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์ จํานวน 6,322.70 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่ห้องประชุมและห้องการเรียนการสอนทางไกล จํานวน 1,135.15 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์จํานวน 362.88 ตารางเมตร 

• พ้ืนที่สวัสดิการสําหรับบุคลากร (ห้องออกกําลังกาย, ห้องพยาบาล) จํานวน 40.28 ตารางเมตร 
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ห้องประชุม/อบรม/สัมมนา 

สํานักงานวิทยทรัพยากรมีห้องประชุม/อบรม เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมทั้งของหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก ดังน้ี  

1. ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง  ความจุ 25 ที่น่ัง 
2. ห้องประชุม 2 ช้ันล่าง ความจุ 15 ที่น่ัง 
3. ห้องประชุมทางไกล ช้ัน 3 ความจุ 20 ที่น่ัง 
4. ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 ความจุ 30 ที่น่ัง 
5. ห้องประชุม 2 ช้ัน 3 ความจุ 30 ที่น่ัง 
6. ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 ความจุ 60 ที่น่ัง 
7. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ช้ัน 4 ความจุ 30 ที่น่ัง 
8. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ช้ัน 4 ความจุ 20 ที่น่ัง 
9. ห้องประชุมช้ัน 7 ความจุ 180 ที่น่ัง 
 

ห้องนํ้า 

ห้องนํ้าชาย-หญิง ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคาร ด้านหลังบันไดทางขึ้น-ลง ช้ันต่างๆ และ
ว่าจ้างบริษัทที่มีความชํานาญในการดูแลรักษาความสะอาดเป็นผู้ดําเนินการ ภายใต้การกํากับดูแลของผู้บริหาร
จัดการอาคาร 

 
การรับฝากของ 

ได้จัดเตรียมตู้รับฝากของด้วยตนเอง บริเวณพ้ืนที่ช้ัน 1 โถงทางเข้า-ออก เพ่ือให้ผู้รับบริการฝาก
กระเป๋า หนังสือ และสิ่งของต่างๆ  

 
ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารประกอบด้วย 

1. ระบบไฟฟ้า  
1.1 สวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง 

ระบบไฟฟ้าแรงสูงของอาคารรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงที่ระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต์ โดยอาคาร
มีสวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงจํานวน 3 ชุด ถูกติดต้ังภายในอาคารเคร่ืองจักร และอุปกรณ์น้ีจะทําหน้าที่สวิตช์ 
ตัดต่อวงจรไฟฟ้าด้านแรงสูง และถูกใช้เป็นตัวส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าทั้ง 3 
ชุดของอาคาร และผ่านไปยังระบบไฟฟ้าภายในอาคารต่อไป  

1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า 
ในอาคารประกอบไปด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 3 ชุด ขนาด 800 kVA โดยหม้อแปลงไฟฟ้าเหล่าน้ี

ทําหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงดันสูงที่ระดับ 24 กิโลโวลต์ ให้ตํ่าลงมาอยู่ที่ระดับ 416/240โวลต์   
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1.3 ตู้เมนไฟฟ้าหลักและ โหลดไฟฟ้า 
ในอาคารมีตู้เมนไฟฟ้าหลักจํานวน 3 ชุด โดยรับพลังงานไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า 3 ชุด โดยตู้เมน

ไฟฟ้าหลักน้ีจะทําหน้าที่กระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังช้ันต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของอาคาร เช่น ระบบ
ปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบลิฟต์ เป็นต้น  

1.4 โหลดไฟฟ้าของตู้เมนไฟฟ้าหลัก 

 โหลดตู้เมนไฟฟ้าหลัก 1 ประกอบด้วย 
- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
- ระบบป๊ัมนํ้า 
- ระบบป๊ัมสูบนํ้าดับเพลิง 
- ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 โหลดตู้เมนไฟฟ้าหลัก 2 ประกอบด้วย 
- ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- AHU 1 - 3 
- AMCC1 (CH 1- 3, CHP 1-3, CDP 1-3, CT 1-3) 

 โหลดตู้เมนไฟฟ้าหลัก 3 ประกอบด้วย 
- ระบบลิฟต์ 
- DB 1 - 2 
- AMCC2 (CH4, CHP4, CDP4, CT4, AHU B, AHU 4 – 7) 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน  
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ทําหน้าที่ให้แสงสว่างนําทางทดแทนกรณีที่ระบบ

ของการไฟฟ้าฯ ดับ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินน้ีจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บรวบรวมไว้ภายในแบตเตอร์รี่ โดย
สามารถให้แสงสว่างระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง  

ระบบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Exit Sign) เป็นอุปกรณ์กําหนดทิศทางการเคลื่อนที่เพ่ือให้ผู้ที่กําลังอพยพ
หนีภัยสามารถออกจากพ้ืนที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ระบบป้ายทางออกฉุกเฉินน้ีจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บรวบรวม
ไว้ภายในแบตเตอร์รี่ โดยสามารถให้แสงสว่างระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉิน 

3. ระบบรักษาความปลอดภัย  
สํานักงานวิทยทรัพยากร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแล และควบคุมการ เข้า-ออก ของผู้ใช้บริการ 

ที่บริเวณประตูทาง เข้า-ออก หลักของสํานักงานฯ พร้อมกันน้ีได้ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือบันทึก
เหตุการณ์ในอาคาร และระบบสัญญาณกันขโมย นอกจากน้ันยังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยตรวจตราบริเวณพ้ืนที่รอบอาคารหลังเวลาทําการในแต่ละวัน 
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4. ระบบกระจายเสียง 
ระบบกระจายเสียง เป็นอุปกรณ์สื่อสารระหว่างสํานักงานวิทยทรัพยากร กับผู้รับบริการเพ่ือรับทราบ

ข่าวสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสํานักงานฯ หรือกรณีฉุกเฉิน 

5. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
ระบบปรับอากาศ ประกอบด้วย เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) จํานวน 2 เครื่องขนาด 500 ตัน จํานวน 1 

เครื่อง และ 250 ตัน จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือผลิตนํ้าเย็น และมีป๊ัมส่งนํ้าเย็น (Chill Water Pump : CHP) 
จํานวน 4 ชุด ใช้ป๊ัมนํ้าส่งนํ้าเย็นไปยังเคร่ืองส่งลมเย็น (Air Handling Unit : AHU / Fan Coil Unit : FCU) 
ในแต่ละช้ันเพ่ือกระจายความเย็นให้กับพ้ืนที่ปรับอากาศภายในอาคาร โดยนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงจะถูกนําไประบาย
ความร้อนที่หอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower : CTW) จํานวน 4 ชุด และสูบนํ้ากลับระบบโดยป๊ัมสูบนํ้า 
(Condenser Water Pump : CDP) จํานวน 4 ชุด 

6. ระบบลิฟต์  
อาคารมีลิฟต์โดยสาร จํานวน 3 ชุด และลิฟต์รับ-ส่งหนังสือ 1 ชุด ลิฟต์โดยสารทั้ง 3 ชุด ย่ีห้อ ฮิตาชิ 

ควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีขนาดพิกัดบรรทุกสุทธิ 1,050 กิโลกรัม สําหรับผู้โดยสาร 15 คน 
ความเร็ว 60 เมตร / นาที สําหรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายนอก และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานวิทยทรัพยากร  

ส่วนลิฟต์รับ-ส่งหนังสือ ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสํานักงานวิทยทรัพยากร มีขนาดพิกัดบรรทุกสุทธิ 100 
กิโลกรัม ความเร็ว 20 เมตร / นาที 

7. ระบบสุขาภิบาล  
ระบบสุขาภิบาลประกอบด้วยระบบจ่ายนํ้าดี และระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งแต่ละระบบจะประกอบด้วย

อุปกรณ์ประเภทต่างๆ ดังน้ี 
- ระบบจ่ายนํ้าดี เป็นอุปกรณ์ที่ส่งนํ้าดีให้แก่อาคาร ประกอบด้วยป๊ัมนํ้าดี (Cold Water Pump : 

CWP) จํานวน 4 ตัว และถังลม (Pressure Tank) 1 ถัง เพ่ือใช้สําหรับระบบปรับอากาศและน้ําใช้ภายใน
อาคาร 

- ระบบบําบัดนํ้าเสีย ประกอบด้วยป๊ัม Submersible Pump จํานวน 2 ชุด Air Blower จํานวน  
4 ชุด และ Sludge Pump จํานวน 1 ชุด ติดต้ังบริเวณภายนอกอาคารใกล้กับบ่อบําบัดนํ้าเสีย โดยจะทําการ
บําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยทิ้งสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual 

8. ระบบป้องกันอัคคีภัย  
ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วยป๊ัมสูบนํ้าดับเพลิง (Fire Pump) ป๊ัมสูบนํ้าดับเพลิงเสริม (Jockey 

Pump) หัวกระจายนํ้า (Sprinkler) ตู้ฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ถังดับเพลิง รวมถึงระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ 

หัวกระจายนํ้า (SPRINKLER) มี SPRINKLER อยู ่ท ุกชั ้น  เป ็นแบบ  หัวกระจายนํ้าแบบควํ่าลง 
(Pendent Sprinkler) หมายถึงหัวกระจายนํ้าดับเพลิงที่ติดต้ังโดยให้แผ่นกระจายนํ้าอยู่ตํ่ากว่ารูทางผ่านนํ้า
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และมีทิศทางการไหลของน้ําไหลลงจากรูทางผ่านนํ้า โดยมีกระเปราะแก้วสีแดง ซึ่งจะทํางานที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 57 – 77 องศสาเซลเซียส 

ระบบตู้ฉีดนํ้าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) จะม ีอยู ่ท ุก ชั ้น ตั ้งแต ่ชั ้น  B – 7 โดยภายในตู้
ประกอบด้วย สายฉีดนํ้าดับเพลิง, ถังดับเพลิง, ธงอพยพ และป้ายรายช่ือ  

9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) ตู้ควบคุมน้ีจะเช่ือมต่ออุปกรณ์

ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ (Alarm Bell)  

ระบบสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ หรืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
สามารถตรวจจับและส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุมหลัก และเมื่อตู้ควบคุมหลักได้รับสัญญาณแล้ว ลําโพงที่หน้า
ตู้ควบคุมหลักจะดังขึ้น และแสดงผลว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณใด เพ่ือให้สามารถดับไฟได้ทันท่วงที ซึ่ง
ระบบควบคุมหลักสามารถหน่วงเวลาได้ประมาณ 5 นาที ก่อนที่จะสั่งการให้อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้น 
ส่วนในกรณีที่สั่งการด้วยมือสามารถทําได้โดยการดึงที่อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และอุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยัง
ตู้ควบคุมหลักเช่นเดียวกันกับระบบอัตโนมัติ 
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ทําเนยีบบุคลากร 
ลําดับ หน่วยงาน/ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

ฝ่ายบริหาร 
1 นางอังคณา บุญเลิศ  

(ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร) 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P5 

งานบริหารและธุรการ 
2 นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์  

(หัวหน้างาน) 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P5  

หน่วยสารบรรณ 
3 นางสาวมานิดา เวชพราหมณ์ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 

หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
4 นางสาวพิมพ์ คงมา เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

5 นางสมใจ ภิริยะกากูล เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บุคคล) P7 

งานระบบกายภาพ 
6 นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ  

(รักษาการหัวหน้างาน) 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 

7 นายกนกชัย โรจนเวทิน เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป (นักการภารโรง) P9 

8 นางจุรีย์ คชไกร เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป (นักการภารโรง) P9 

9 นายนพรัตน์ กันปาน พนักงานสถานท่ี บ2 

10 นายไพทูล ประทุมพันธ์ พนักงานสถานท่ี บ2 

11 นายสกล แหวนทองคํา พนักงานสถานท่ี บ2 

12 นายสมชาย ยอดพิกุล เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป (ขับรถยนต์) P9 

13 นายสมศักด์ิ คชไกร เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป (นักการภารโรง) P9 

14 นางอุ่นสมบัติ สุขเย็น เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป (นักการภารโรง) P9 

งานคลังและพัสดุ 
  ว่าง    

หน่วยการเงินและบัญชี 
15 นางเสาวนีย์ เฉลิมเทวี  

(รักษาการหัวหน้างาน) 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บัญชี) P7 

16 นางสาวทิวาภร ดุลสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บัญชี) P7 
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ลําดับ หน่วยงาน/ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 
หน่วยพัสดุ 

17 นางอุษณีย์ ศุขแพทย์  
(หัวหน้าหน่วย) 

เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (พัสดุ) P6 

18 นางวิฑิตา ลักษณ์เทียมจิตร เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (พัสดุ) P7 

19 นางศิรินันท์ ศรีวานิชย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

20 นางสาวสายทอง ธารารัตนวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

งานนโยบายและแผน 
21 นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า  

(หัวหน้างาน) 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P5 

งานกิจการพิเศษ 

หน่วยเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท่ัวโลก จุฬาฯ 
22 นางสาวจารุวรรณ ชูติสินธุ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 

หน่วยหอศิลปวิทยนิทรรศน์ 
23 นางสาวรัตนา โฉมจันทร์ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 

   

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
1 นางสาวสายฝน เต่าแก้ว  

(ผู้จัดการ) 
บรรณารักษ์ P7 

2 นางกาญดา วนิชดํารงค์ศักด์ิ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

3 นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล บรรณารักษ์ P7 

4 นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ บรรณารักษ์ (ชํานาญการ) P5 

5 นายธนัช บุญจันทร์ บรรณารักษ์ P7 

6 นางภิญญดา นนทปรัชญากุล เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

7 นางสาวมณฑา ชลาลัยศิริกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

8 นางวรรณภา รักหลวง เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

9 นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์ บรรณารักษ์ P7 

10 นางสมลักษณ์ ม่ิงขวัญ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

11 นางสมัญญา ไตรทิพย์พิทักษ์ บรรณารักษ์ P7 

12 นางสาวสราลี สงค์จําเริญ บรรณารักษ์ P7 

13 นางสุจิตรา ดาโรจน์ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 
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ลําดับ หน่วยงาน/ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 
14 นางสุธิดา สวัสด์ินที ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชํานาญงาน 

15 นางสาวสุนิตา เข็มทอง เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 

16 นางสุภาณี หวังวีระ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

      

ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
1 นางสาวสายฝน เต่าแก้ว  

(รักษาการผู้จัดการ) 
บรรณารักษ์ P7 

2 นางสาวกัลยาณี ศศิธร ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฺฏิบัติงาน 

3 นางสาวชนาธิป หลาบมาลา เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

4 นางธมลวรรณ นาคตระกูล เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

5 นางบังอร พงษ์ทอง เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

6 นางสาวมุจรินทร์ ศิริกิจ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

7 นางสาวศิริวรรณ อินทวิมล ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฺฏิบัติงาน 

8 นายสาโรช รักหลวง เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

9 นางสุนิต กลิ่นพงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

10 นายสุวิทย์ มานะทัต เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

      

ศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และวิจัย 
1 นางสาวปรางทิพย์ อิศรางกูร  

ณ อยุธยา (ผู้จัดการ) 
บรรณารักษ์ P7 

2 นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร บรรณารักษ์ P7 

3 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณนิตย์ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

4 นางสาวกัลยา ยังสุขย่ิง นักเอกสารสนเทศชํานาญการพิเศษ 

5 นางสาวชาดา วิจิตรโสภาพันธ์ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

6 นายประจวบ หมากเลย์ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

7 นางสาวปิยธิดา ห่อประทุม เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 

8 นางสาวเพลินจันทร์ เอกวานิช เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 

9 นางสาวภัคพรรณ พานิช เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 

10 นางระเบียบ แสงจันทร์ บรรณารักษ์ (ชํานาญการ) P5 

11 นางศิริพร ไชยชาติ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 
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ลําดับ หน่วยงาน/ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 
12 นางศุภกร เมาลานนท์ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 

13 นางสาวสมร ไพรศรี บรรณารักษ์ P7 

14 นางสุดา พร้อมเชื้อแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 

15 นางสุภา บุญศรี เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

16 นางสาวหรรษา พิสุทธิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

      

ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ 
1 นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์  

(ผู้จัดการ) 
บรรณารักษ์ P7 

2 นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางอนุรักษ์ ม่ังมี เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

   

ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ 
1 นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์  

(ผู้จัดการ) 
บรรณารักษ์ P7 

2 นางสาวไข่มุกข์ พบถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

3 นางสาวจันอัมภรณ์ ทรงฤทธิ์ศร เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

4 นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ บรรณารักษ์ P7 

5 นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 

6 นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา นักเอกสารสนเทศชํานาญการ 

7 นางสาววาสนา เหล่าชินชาติ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 

      

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1 ดร. บรรพต สร้อยศรี  

(ผู้จัดการ) 
เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 

2 มล.กิจจาริณี บํารุงตระกูล เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 

3 นายชัชวาล ศรีสละ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ 
4 นายธนากร ปัญญาฤดีพร เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 

5 นายธีรวัฒน์ บุตรนุช เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 

6 นายนราพงค์ เกิดบัวเพชร เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 

7 นางสาวปัญชลี เวียงย่ิง เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 



 

www.car.chula.ac.th 

รายงานประจําปี สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 108 

ลําดับ หน่วยงาน/ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 
8 นางสาวปีติมาต สิริธนภัคกุล เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ ) P8 

9 นายพิพัฒน์ ศรีเท่ียง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน 
10 นายวรัช แก้วบุญเพ่ิม ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน 
11 นายวิโรจน์ ลาภทรัพย์ทวี เจ้าหน้าท่ีบริการการช่าง (ไฟฟ้า) P8 

12 นางศิริลักษณ์ สตัุนไชยนนท์ เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 

13 นายสุชิน แควน้อย เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป (ขับรถยนต์) P9 

14 นางสุวรรณา บญุเสริม เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

15 นายอภิชัย ทะนัน เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P8 

   

ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ 
1 นางสาวพรทิพย์ เอ้ืออภัยกุล  

(ผู้จัดการ)  
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 

2 นางวิไล อติชาติธเนศวร เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

3 นางสาวสุนิสา ชย่ิูง บรรณารักษ์ P7 

   

ศูนย์เอกสารประเทศไทย 
1 นางสาววาสนา อภิญญาวงศ์  

(ผู้จัดการ) 
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวฐิตยารัตน์ อินทวงศ์  บรรณารักษ์ชํานาญการ 

3 นายธํารงค์ มะลิอ่อง เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

4 นางสาวนิพา แซ่อ่ึง เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 

5 นางรุ่งฤดี นิลวิเชียร เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 

6 นางสาวศศิภา ไชยเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 
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ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

8 ตุลาคม 2557 รักษาการแทนผู้อํานวยการ
และผู้แทนบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วม
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25-27 พฤศจิกายน 2557 สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเนื่องใน 
วันมหาธีรราชานุสรณ์ เพ่ือรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ลานหน้าอาคารมหาธีรราชา
นุสรณ์ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

25-27 พฤศจิกายน 2557 สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จัดงานคัดเลือกหนังสือเข้า
หอสมุดกลาง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้
คัดเลือกหนังสือภาษาอังกฤษท่ีตรงกับความ
ต้องการใช้เข้าห้องสมุด และส่งเสริมให้มี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงความต้องการของ
ผู้รับบริการมากย่ิงข้ึน 

3-4 ธันวาคม 2557 สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย  
ครั้งท่ี 18 
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6 มกราคม 2558 รักษาการแทนผู้อํานวยการ

และผู้แทนบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วม

ทําบุญตักบาตร ในโอกาสปีใหม่ 2558  

24 มีนาคม 2558 Expert Talk with OAR 
Director ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ รักษาการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับรางวัลบุคคลดีเด่นใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ประจําปี 2557 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ 

13 มกราคม 2558 รักษาการแทนผู้อํานวยการ
และผู้แทนบุคลากร ร่วมกันนําพาความสุขปีใหม่จาก
สํานักงานวิทยทรัพยากร และห้องสมุดคณะอักษร
ศาสตร์ ศศินทร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ใน
กิจกรรมงดค่าปรับ เป็นเงินบริจาคกว่า 80,000 
บาท พร้อมกับของเล่น และอื่นๆ ท่ีผู้ใหญ่ใจดีหลาย
ท่านมอบให้ ไปสู่เด็กๆ ท่ีพิการทางสายตา ณ 
โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

15-21 มีนาคม 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากร
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ staff 
exchange program ให้กับบุคลากรของ Can Tho 
University Learning Resource Center (LRC), 
Can Tho city, Vietnam ณ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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16 เมษายน-19 พฤษภาคม 2558 
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ สํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปี 
2558 เพ่ือรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและสร้างสรรค์จากผู้รับบริการ 

21-23 เมษายน 2558 เปิดตัวผู้เช่ียวชาญ
สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา (Subject Librarian) 
เพ่ือแนะนําบริการของผู้เช่ียวชาญสารสนเทศเฉพาะ
สาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "พระ
กรุณาธิคุณอดุลย์ค่า ต่อห้องสมุดจุฬาฯ และน่านฟ้า
วรรณกรรมไทย" 

8 เมษายน 2558 รักษาการแทนผู้อํานวยการ
และบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกันจัด
งานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ณ โถง ช้ัน 7 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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24 เมษายน 2558 รักษาการแทนผู้อํานวยการ

และบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมขบวน

พาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งท่ี 

37 ประจําปี 2558 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

28-29 พฤษภาคม 2558 งานประชุมวิชาการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปี 2558 เรื่อง  
"ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We 
Go)" ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยเน้นการ
นําเสนอท่ีส่งเสริมสังคมการอ่านอย่างย่ังยืน แนวคิด
การบริหารจัดการองค์กรและคน ความร่วมมือในการ
เผยแพร่สารสนเทศและจุดประกายการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ 

22-23 พฤษภาคม 2558 สัมมนาบุคลากร 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประจําปี 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

จังหวัดเพชรบุรี 

2 พฤษภาคม 2558 ในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระทาน
พระราชานุญาตให้ผู้บริหารและบุคลากร สํานักงาน
วิทยทรัพยากร เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ ณ 
วังสระปทุม เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือหายาก
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Rarebooks) 
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10 มิถุนายน 2558 รักษาการแทนผู้อํานวยการ
และบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เข้า
ร่วมการประชุมช้ีแจงและบรรยายเรื่องการบริหาร
ความเส่ียง โดยศูนย์บริหารความเส่ียง ณ ห้อง
ประชุม ๓ ช้ัน 3 สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.อมร เพชรสม 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร 
และผู้แทนบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้เย่ียมชมจาก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 
(University Libraries in East Java-Indonesia) 

13 มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมสภา
บรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress
of Southeast Asian Meeting and General 
Conference) เย่ียมชมและศึกษาดูงานท่ีสํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

27 กรกฎาคม 2558 งานเปิดเล่ม เล่าเรื่อง 
"พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์” ณ ห้องประชุม
ช้ัน 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร ในโอกาสนี้เชิญชม
ต้นฉบับหนังสือทรงคุณค่าชุดพระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐ พบกับการสาธิตการใช้งานโปรแกรมศึกษา
ค้นคว้าพระไตรปิฎก และการเสวนาธรรมะดลใจจาก
กัลยาณมิตร 
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28 สิงหาคม 2558 “Chulalinet Fair ครั้งท่ี 6” 
วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ โถงช้ัน 1 สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาฯ 

25 สิงหาคม 2558 โครงการจิตอาสารักการอ่าน

เพ่ือผู้พิการทางสายตา "ช่วยอ่านหน่อยนะ" เชิญชวน

ชาวจุฬาฯ ร่วมเป็นจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผ่าน

แอพพลิเคช่ัน “Read for the Blind” จากสมาร์ท

โฟนในโทรศัพท์มือถือ ร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภค 

บริโภค สื่อการศึกษาต่างๆ ให้แก่น้องๆ ผู้พิการทาง

สายตา  

19 กันยายน 2558 บุคลากรสํานักงานวิทย
ทรัพยากรศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพและงาน
บริการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

4 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
2558 และจัดประกวด DIY ภายใต้หัวข้อ 
"ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์" เพ่ือรณรงค์ส่งเสริม
ให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา :  
 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร (รศ.ดร.อมร เพชรสม) 
 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร (นางอังคณา บุญเลิศ) 
 ผู้จัดการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวสายฝน เต่าแก้ว) 
 รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์จดัการทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวสายฝน เต่าแก้ว) 
 ผู้จัดการศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และวิจัย (นางสาวปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
 ผู้จัดการศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์) 
 ผู้จัดการศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นางสาวอมรรัตน์ ศรสีุรภานนท์) 
 ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ดร.บรรพต สร้อยศรี)  
 ผู้จัดการศูนย์สารสนเทศนานาชาติ (นางสาวพรทิพย์ เอ้ืออภัยกุล) 
 ผู้จัดการศูนย์เอกสารประเทศไทย (นางสาวฐิตยารัตน์ อินทวงศ์) 
 
ผู้จัดทํา : คณะกรรมการดําเนนิการประกนัคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์ 
 นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ 
 นางสาวสายฝน เต่าแก้ว 
 นายธนัช บุญจันทร์ 
 นายนราพงค์ เกิดบัวเพชร 
 นางรุ่งฤดี นิลวิเชียร 
 นางสาววาสนา เหล่าชินชาติ 
 นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า 
 
ออกแบบกราฟิก :  
 ม.ล.กิจจาริณี บํารุงตระกูล 
 
ขอขอบคุณ :  
 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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