คํานํา
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่รายงานประจําปี
ในปีงบประมาณ 2559 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร ทั้งใน
ส่วนของภารกิจหลักและการดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ของสํานักงานวิทยทรัพยากร ที่ตอบสนองและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2559 นี้ สํานักงานวิทยทรัพยากรยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสารสนเทศชั้นนํา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาคมจุฬาฯ และสังคม และเพื่อให้สํานักงานวิทยทรัพยากรสามารถ
ดําเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สํานักงานฯ ได้ดําเนินงานในส่วนของภารกิจหลัก รวมถึงงาน
ยุทธศาสตร์ อาทิ การเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการยุคใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ทุกที่
ทุกเวลา และเป็นการลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ทําให้ห้องสมุดสามารถจัดสรร
พื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่อ่านหรือใช้บริการได้มากขึ้น การพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN ผ่านเว็บไซต์ การพัฒนาและ
จัดทําฐานข้อมูลประชาคมวิชาการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาสื่อสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์
รวมถึงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา เป็นต้น
ในโอกาสที่จะครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2560
สํานักงานวิทยทรัพยากร ยังได้จัดโครงการรวมถึงการพัฒนาบริการหลายอย่างเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสําคัญ
ยิ่ ง นี้ อ าทิ โครงการจุฬ าลงกรณ์ ร าชบรรณาลั ย เพื่ อ สร้ า งคลัง ดิ จิทัล สํ าหรับ สืบ ค้นข้ อมู ล พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ รวมถึงสารสนเทศสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว องค์ปฐมบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสืบสานพระราชญาณทัศน์ และ
เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ และนับเป็นประวัติศาสตร์อันสําคัญยิ่ง
และนับเป็นความภูมิใจของสํานักงานวิทยทรัพยากรเป็นอย่างสูง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ทรงพระราชทานหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฝ รั่ ง เศส L' Illustration และ Le Petit Journal ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
พ.ศ. 2436 และ พ.ศ. 2440 จํานวน 207 ฉบับ เย็บเล่มรวม 6 เล่ม ซึ่งนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ระหว่างปี
การศึกษา 2509–2512 ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวาย แก่สํานักงานวิทยทรัพยากร เพื่อให้ดําเนินการจัดเก็บและ
เผยแพร่ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ซึ่ ง สํ า นั ก งานฯ ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์
อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว และสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานฯ นอกจากนี้
ยังจะได้นําไปเผยแพร่ผ่านคลังข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” ซึ่งมีกําหนดจะเปิดตัวคลังนิทรรศการ
ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.car.chula.ac.th

สารบัญ
คํานํา
เหตุการณ์สําคัญ
โครงสร้างองค์กร
รายนามคณะกรรมการบริหาร
บุคลากร
งบประมาณและรายงานการเงิน
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2557-2560
สถิติที่น่าสนใจ
กิจกรรมและบริการเด่นในรอบปี
iThesis ความร่วมมือ สกอ.-จุฬาฯ
วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร
สัมมนาบุคลากรในมิติใหม่
บริการ Worldshare ILL
เปิดบริการวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก
WUNCA ครั้งที่ 33
การสํารวจหนังสือ
จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลอาเซียน
ความร่วมมือทางวิชาการ
การให้บริการทางวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความภูมิใจ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ระบบประกันคุณภาพ
การดําเนินการประกันคุณภาพ
การดําเนินงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน
การตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
การจัดการความรู้
การดําเนินงานประชาสัมพันธ์
การพัฒนาบุคลากร
ทําเนียบบุคลากร
ภาพกิจกรรม
คณะผู้จัดทํา

www.car.chula.ac.th

หน้า
1
7
8
9
12
15
21
27
27
29
33
34
39
41
44
46
48
51
57
66
68
73
77
77
83
84
85
87
88
90
95

1

เหตุการณ์สําคัญ

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521

 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ

พ.ศ. 2529

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์
เพื่อทรงเยี่ยมชมกิจการของสถาบันวิทยบริการ
 เป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่โปรแกรม CDS/SISI แห่งประเทศไทย (National Distributing
for CDS/SISI)
 สร้างฐานข้อมูลหนังสือภาษาต่างประเทศและดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม CDS/ISIS

พ.ศ. 2530

 บริการฐานข้อมูลพิเศษด้านสังคมศาสตร์ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย
 บริการออนไลน์ฐานข้อมูล Union List of Serials in Thailand

พ.ศ. 2531

 พัฒนาและเผยแพร่ CU-MARC ในการลงรายข้อมูล
 เริม่ โครงการพัฒนาระบบข่ายงานห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet)
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พ.ศ. 2533

 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ปีแห่งการรู้จักแสวงหาสารนิเทศ (Information Seeking Literacy Year)
รวมทั้งจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 8
 ร่วมศูนย์บริการสารนิเทศสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535

 เป็น Node และ Internet Gateway บริการตลอด 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศด้วยความเร็ว
9.6 Kbps

พ.ศ. 2536

 ต่อเติมอาคารจากชั้น 3 เป็น 7 ชั้น
 เพิม่ ความเร็วของ Internet เป็น 64 Kbps
 จัดตั้งศูนย์เอกสารยุโรป (European Information Center) และเป็น Depository Library ของ
สิ่งพิมพ์สหภาพยุโรป
 พัฒนา “ระบบบริหารวิทยบริการ” ซึ่งเป็นระบบสํานักงานอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Oracle ครอบคลุม
งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

พ.ศ. 2537
 ใช้ระบบ INNOPAC สร้างระบบข่ายงานห้องสมุดอัตโนมัติ
 จัดตั้งฝ่ายระบบสารสนเทศ

พ.ศ. 2538

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารเสร็จพระราชดําเนินทรงเปิดหอศิลปวิทยนิทรรศน์
และทรงทดลองสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย Chulalinet นับเป็นการเปิดตัว Chulalinet อย่างเป็น
ทางการ
 เจ้าหญิงเอลานา แห่งสเปน และดยุก แห่งโลกู พระสวามี เสด็จ ทอดพระเนตรนิท รรศการเรื่ อ ง
“มีโรวิญญาณแห่งตะวันออก” ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์
 หอสมุดกลางเปิดบริการจ่าย-รับ อัตโนมัติ ทําให้สถาบันวิทยบริการเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ เต็มรูปแบบ
แห่งแรก
 เปิดบริการฐานข้อมูลพิเศษ (Special Database) ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย
 เปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา 36 ที่นั่ง

พ.ศ. 2539

 เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 256 Kbps
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เริ่มให้บริการ CUReference Databases
รับมอบและให้บริการด้านอเมริกาศึกษาจาก USIS นับเป็น Collection แห่งที่ 58 ของโลก
เปิดบริการศูนย์การศึกษาโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ (CBT)
ให้บริการห้องสตูดิโอถ่ายภาพ
เปิดตัวโครงการนําร่องใช้สมาร์ทการ์ดแทนการใช้บัตร Chulalinet
พัฒนางานสารบรรณเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป INFOMA

พ.ศ. 2540

 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ฯ ทรงเปิ ด งานนิ ท รรศการภาพเขี ย น
ฝีพระหัตถ์ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์
 เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 512 Kbps
 ใช้สมาร์ทการ์ด “บัตรอัจฉริยะกับการยืมคืน”
 เปิดบริการ CU Cyber Zone เพื่อการใช้งาน Internet ในรูป Multimedia
 ให้บริการฐานข้อมูลกฤตภาคบทความและข่าวออนไลน์
 ศูนย์เอกสารประเทศไทยเปิดให้บริการฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการอ้างอิงและ
ใช้โปรแกรม CDS/ISIS บน LAN

พ.ศ. 2541

 ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ในเครือข่าย UniNet
 เปิดศูนย์ผลิตสือ่ มัลติมีเดีย
 เปิดบริการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย

พ.ศ. 2542

 มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอลจุฬาฯ พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อสารวิ่งด้วยความเร็วสูงแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอล จุฬาฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาสคล้ายวันสมภพ
 เริ่มโครงการ “ศูนย์เอกสารโครงการธนาคารโลก”
 เข้ า ร่ ว มโครงการ CORC กั บ OCLC ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ การสร้ า งและใช้ ข้ อ มู ล ทาง
บรรณานุกรม Website ต่างๆ นับเป็นแห่งแรกของประเทศ
 พัฒนา Template สําหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
 เปิดบริการNETGให้นิสิตเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตัวเองผ่านเครือข่าย
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 เปิดบริการ Digital Music Library
 นําระบบ Non-Linear Editing (BETACAM SP) มาใช้กับงานผลิตสื่อโทรทัศน์
 สร้างฐานข้อมูลและพัฒนา Search engine ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลพื้นถิ่น (Local Content
Database)

พ.ศ. 2543

 เปิดศูนย์กลางการเรียนการสอนทางไกลของธนาคารโลกแห่งแรกของประเทศ
 ใช้โปรแกรม SAP R/3 กับงานสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล
 เริ่ม ใช้โปรแกรม Oracle Financial Application กับงานงบประมาณพัส ดุ การเงิน และบัญ ชีข อง
มหาวิทยาลัย
 โครงการเปิดบริการห้องสมุดทุกวันตลอดปี
 โครงการจัดทํา Metadata
 โครงการ Virtual Exhibition

พ.ศ. 2544

 จัดหาและแนะนําโปรแกรม Web based Learning แก่คณาจารย์เพื่อสนองนโยบาย E-Learning
ของมหาวิทยาลัย
 เริ่มดําเนินการระบบประกันคุณภาพในเดือนมีนาคมแต่งตั้งกรรมการและเตรียมการจัดทํา เอกสาร
ระบบตลอดจนปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพนิทรรศการสัญจรของกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ “Beyond Paradise : Nordic
Artists Travel East “ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศของทวีปเอเชียและช่วยจัดนิทรรศการขึ้นอีก 4 แห่ง
ในประเทศ
 ร่วมกับฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานทูตอเมริกัน จัดการสัมมนาทางไกล เรื่อง “Copyright
and Fair Use in the Digital Millennium “ ประชุ ม ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ภู มิ ภ าค “ อี ก 4 แห่ ง
ทั่วประเทศ และ Webcasted ไปทั่วโลก
 จัดการเรียนการสอนทางไกล (VC) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดปี
 พัฒนาบุคลากรให้รู้จักวิธีการบริหารจัดการเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของห้องสมุดและ
ศูนย์ความรู้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร การตลาด และภาษาอังกฤษ เป็นตัน

พ.ศ. 2545

 เปิดห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาแบบ Non-Linear
 เปิดตัวฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาระพื้นถิ่น
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 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.3 จากสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
 ได้เป็น Mirror site ของฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ UNCTAD
 ประสานงานการจัดตั้งศูนย์การอบรมภูมิภาค UNCTAD/ITD ในมหาวิทยาลัย
 จัดงานพิธีเปิดศูนย์การอบรมฯ ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ
เลขาธิการ UNCTAD โดยมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศและทํา Webcast ไปทั่วโลก
 จัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐสภา
 เปิดบริการวันละ 18 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน โดยไม่มีวันหยุด เป็นเวลา 6 สัปดาห์ระหว่างสอบประจํา
ภาคการศึกษา
 ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดนิท รรศการสัญ จร “Who Own’s Women’s Bodies” โดยศิล ปินชาว
ฟิลิปปินส์
 มีระบบสํานักงานอัตโนมัติที่สมบูรณ์

พ.ศ. 2548

 แนะนํา CU Smart Card พร้อมจัดทําเอกสารเผยแพร่เรื่อง Knowledge Guide : ท่องโลกสารสนเทศ
กับวิทยบริการมอบแต่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2551

 มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สถาบันวิทยบริการเป็นส่วนงานที่มิใช่งานวิชาการ

พ.ศ. 2553

 เปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิทยบริการ เป็น ศูนย์วิทยทรัพยากร
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสร็จพระราชดําเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
อาศรมวงษาธิราชสนิท
 หอเกี ย รติ ย ศออนไลน์ ศ าสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ สุ ท ธิ ลั ก ษณ์ อํ า พั น วงศ์ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง
ศูนย์วิทยทรัพยากร

พ.ศ. 2554

 ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เข้าร่วมโครงการการสร้างขุมพลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน
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พ.ศ. 2555

 จัดงานเสวนาเรื่อง “หนังสือเก่า เล่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาไทย”
 รับมอบหนังสือพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
 ได้ รั บ โล่ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ต่ อ วงการห้ อ งสมุ ด และการศึ ก ษาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศ
ประจําปี 2554

พ.ศ. 2556

 งาน “เรารักภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
 จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่องเรียนรู้ไปกับห้องสมุดยุคใหม่
 เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์วิทยทรัพยากร เป็น สํานักงานวิทยทรัพยากร

พ.ศ. 2557

 ย้ายข้อมูลจากระบบ Millennium เข้าสู่ระบบ Sierra
 จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่องการเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2558

 งาน เปิดเล่ม เล่าเรื่อง “พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐออนไลน์”
 จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เรื่องก้าวไปด้วยกัน

พ.ศ. 2559





ได้รับมอบเอกสารทรงคุณค่าจากอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเป็นครั้งแรก
เปิดให้บริการ OCLC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก
เปิดบริการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก
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โครงสร้างองค์กร

8

รายนามคณะกรรมการบริหาร
1. ตามประกาศสํานักงานวิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทย
ทรัพยากร ประเภทผู้แทนนักวิชาชีพสารสนเทศ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และประกาศสํานักงานวิทย
ทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร ประเภท กรรมการอื่นซึ่งมาจากผู้
ที่มิได้ปฏิบัติงานในส่วนงาน วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ประธาน
1. ผู้อํานวยการ
กรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
กรรมการ
5. ดร.บรรพต สร้อยศรี
กรรมการ
6. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์
เลขานุการ
7. นางอังคณา บุญเลิศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า
หมายเหตุ เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดํารงตํ า แหน่ ง อธิการบดีจุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม
2559จึ ง ขอลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร เพื่ อ ไปบริ ห ารกิ จ การของ
มหาวิทยาลัย
2. ตามประกาศสํานักงานวิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทย
ทรัพยากร ประเภท กรรมการอื่นซึ่งมาจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ที่พ้นจากตําแหน่ง และกรรมการใหม่
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ประธาน
1. ผู้อํานวยการ
กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
กรรมการ
6. นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน
กรรมการ
7. ดร.บรรพต สร้อยศรี
กรรมการ
8. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์
เลขานุการ
9. นางอังคณา บุญเลิศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า
www.car.chula.ac.th
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บุคลากร
สํานักงานวิทยทรัพยากรมีบุคลากรในปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น 97 คน ตามตารางและโครงสร้าง
แสดงอัตรากําลัง ลําดับต่อไปนี้
บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากรจําแนกประเภท ปีงบประมาณ 2559
ประเภท
จํานวน
ข้าราชการ
11
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน
3
ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
3
พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้
18
พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน
62
รวม
97

ร้อยละ
11
3
3
19
64
100

11 , 11%
3 , 3%
3 , 3%

19 , 19%
64 , 64%

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน
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ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้

10

บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากรจําแนกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2559
กลุ่มงาน
จํานวน
บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ
26
บุคลากรด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
16
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
27
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
14
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
6

จํานวนบุคลากร จําแนกตามกลุ่มงาน
6, 6%
14, 14%

26, 27%

27, 28%

16, 17%
8, 8%

บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ

บุคลากรด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เจ้าหน้าที่สํานักงาน

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
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บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากรจําแนกตามระดับตําแหน่ง ปีงบประมาณ 2559
ระดับตําแหน่ง
จํานวน
วิชาชีพชํานาญ/เชี่ยวชาญ
13
วิชาชีพปฏิบัติงาน
46
ปฏิบัติการ
31
บริการทั่วไป
7

จํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับตําแหน่ง
7, 7%

13, 13%

31, 32%

46, 48%

วิชาชีพชํานาญ/เชี่ยวชาญ
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วิชาชีพปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

บริการทั่วไป
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งบประมาณและรายงานการเงิน
แหล่งงบประมาณหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากรมี 3 แหล่ง คือ
1. งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงานมหาวิทยาลัย
3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงานวิทยทรัพยากร
สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 111,722,080.- บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน) และมีผลการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 92,329,816.42 บาท (เก้าสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันแปด
ร้อยสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์)
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2557-2559
แหล่งงบประมาณ
1. เงินอุดหนุนที่ได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาล
2. เงินรายได้
มหาวิทยาลัยในส่วนของ
สํานักงานมหาวิทยาลัย
3. เงินรายได้
มหาวิทยาลัยในส่วนของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร
รวม
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ปีงบประมาณ 2557
จํานวนเงิน
ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2558
จํานวนเงิน
ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2559
จํานวนเงิน
ร้อยละ

14,939,500.00

16.01

13,592,800.00

14.50

13,218,600.00

11.83

42,345,900.00

45.39

42,075,600.00

44.88

46,127,480.00

41.29

35,999,900.00

38.60

38,073,700.00

40.62

52,376,000.00

46.88

93,285,300.00

100.00

93,742,100.00

100.00

111,722,080.00

100.00
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2559
งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐบาล

12%

งบประมาณเงินรายได้ในส่วนของ
สํานักงานมหาวิทยาลัย

47%
41%

งบประมาณเงินรายได้ในส่วนของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร

งบประมาณประจําปี งบประมาณ 2559 จําแนกตามประเภทรายจ่าย

2

10 2

17

16

12

4
12

36

งบลงทุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล
ค่าจ้างดูแลระบบสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาอาคาร
ค่าบํารุงรักษาระบบห้องสมุด และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ
พัฒนาบุคลากร
ค่าสาธารณูปโภค
สํารอง

www.car.chula.ac.th
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
1. งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของ
สํานักงานมหาวิทยาลัย
3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร
รวม

ได้รับจัดสรร
13,218,600.00

ปีงบประมาณ 2559
ใช้จริง
12,721,645.59

ร้อยละที่ใช้จริง
96.24

46,127,480.00

45,117,225.77

97.81

52,376,000.00

34,490,945.06

65.85

111,722,080.00

92,329,816.42

82.64

ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559
60.00
50.00
52.38

ล้านบาท

40.00

46.13

45.12

30.00

34.49

20.00
13.22

10.00

12.72

-

เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาล

เงินรายได้ในส่วนของสํานักงาน
มหาวิทยาลัย

จัดสรร

www.car.chula.ac.th
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เงินรายได้ในส่วนของสํานักงานวิทย
ทรัพยากร
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แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยทรัพยากร
พ.ศ. 2557-2560
วิสัยทัศน์
สํานักงานวิทยทรัพยากรเป็นองค์กรสารสนเทศชั้นนํา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาคมจุฬาฯ
และสังคม
ผลสัมฤทธิ์สําคัญ 4 ประการ คือ
• เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการชั้นนําที่สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการเรียน การสอน
(Academic Solution Provider) ในระดับประเทศและนานาชาติ
• มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ
• ให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ
• สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการวิจัย

พันธกิจ
1. สร้างความแข็งแกร่งให้กับทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัย การเรียนการ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สอนและการบริการวิชาการสู่สังคมของมหาวิทยาลัย
สงวนรักษาและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของจุฬาฯ ประเทศชาติและนานาชาติ
พัฒนาและสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย
พัฒนานวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาคมจุฬาฯ และสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้และการวิจัย
สร้างความเชื่อมโยงสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของประชาคมจุฬาฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารทางวิชาการในวงกว้าง
เป็นที่ปรึกษาทางด้านสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน ที่สนับสนุนแนวความคิดทางการศึกษา
รูปแบบใหม่
สร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่สนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของชุมชนมหาวิทยาลัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมและการเดินทางสะดวก
2. เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่เป็นยอมรับ และมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
www.car.chula.ac.th
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3. มีทรัพยากรสารสนเทศทีม่ ีคณ
ุ ค่า และโดดเด่นเฉพาะทาง เช่น หนังสือหายาก เอกสารประเทศไทย
เอกสารองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น
4. มีบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาชีพสารสนเทศ
5. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทีส่ ามารถสนับสนุนการบริหาร
และการให้บริการสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
6. มีศักยภาพในการนํานวัตกรรมมาใช้ในองค์กร
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในระดับมืออาชีพ
2. บุคลากรยังมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
3. การวางแผนพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมและแก้ปัญหาสมรรถนะหลักขององค์กรและบุคลากร
4. การทําวิจัยในงาน (Routine to Research) ยังมีน้อย
5. สํานักงานฯอยู่ในภาวะอาคารเสื่อม ทําให้ต้องใช้งบประมาณในการบํารุงรักษาสูง และมีผลกระทบต่อ
บรรยากาศการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
6. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการดําเนินงานผลิตและบริการสื่อการศึกษายังไม่ครบถ้วน
โอกาส (Opportunities)
1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก
2. การเปิดเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียน ทําให้มีโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มาก
ขึ้น
3. การที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นโอกาสที่สํานักงานฯ จะพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพื่อสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. การที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นโอกาสที่สํานักงานฯจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศทางการวิจัย
5. มหาวิทยาลัยมีโครงการผลิตรายการโทรทัศน์ ทําให้สํานักงานฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการผลิต
รายการ และใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร
6. ความต้องการทางบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กร
ภัยคุกคาม (Threats)
1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการพัฒนาการดําเนินงานอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการแข่งขันสูง ยากที่
จะรักษาความเป็นผู้นําในวิชาชีพสารสนเทศของสํานักงานฯ ได้
2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ห้องสมุดต้องติดตามความก้าวหน้าให้ทัน
3. มีข้อจํากัดด้านทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณการลงทุน
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4. ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (เงินเดือนและสวัสดิการ) ยังไม่สามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นได้ ทําให้เป็นอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร
5. ผู้รับบริการมีความต้องการสารสนเทศเชิงลึกที่ครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น ทําให้ต้องพัฒนาบุคลากร
เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศเหล่านั้น
6. พฤติกรรมของผู้รับบริการที่นยิ มแสวงหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทําให้สํานักงานฯ ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการสารสนเทศ
7. การพัฒนาจําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

www.car.chula.ac.th
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งความรู้ชนั้ นําระดับโลก
เป้าประสงค์ แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนําในระดับชาติและนานาชาติ
โครงการ/ตัวชี้วัด

2557
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
จํานวนสาระสังเขปและดรรชนี/คํา
500
ASEAN ผ่านเว็บไซต์
สําคัญ
รายการ
จํานวนสารสนเทศอาเซียนจําแนกตาม 500
เสาหลักอาเซียน
รายการ
จํานวนสารสนเทศอาเซียนที่รวบรวม 3 แห่ง
ได้จากมหาวิทยาลัยภายนอก
จํานวนสารสนเทศอาเซียนที่รวบรวม 3 แห่ง
ได้จากคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญจาก
คณะต่าง ๆ ภายในจุฬาฯ
โครงการพัฒนาและจัดทํา
โปรแกรมในการนําข้อมูลเข้า
ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ ข้อมูลในฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาสื่อสังคม
จํานวนสมาชิกของศูนย์ฯ ในเครือข่าย 400 คน
สังคม
โครงการฐานข้อมูลการอ้างถึง ร้อยละของจํานวนการเรียกดูข้อมูลที่ ร้อยละ 20
ผลงานทางวิชาการ (Citation เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
Database)
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เป้าหมาย
2558
2559
200
รายการ
200
รายการ

1 โปรแกรม
เพิ่มขึ้น 50
ระเบียน

2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย
เป้าประสงค์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศ
เฉพาะสาขา
โครงการพัฒนาบริการ
สารสนเทศเฉพาะสาขา
เพื่อการสอนและวิจัย

จํานวนสาขาวิชาที่พร้อม
ให้บริการเชิงลึก

เป้าหมาย
2557
2558
1 สาขา
2 สาขา
(วิทยาศาสตร์) (สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์)

จํานวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า

โครงการสนับสนุนการ จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
ตีพิมพ์บทความวิชาการ การตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาติ
จํานวนแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

2559

2560

ร้อยละ 5 (เมื่อ
เทียบกับ
ปีงบประมาณ
2558)
4 รายการ
1 รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาคมจุฬาฯ และสังคม
เป้าหมาย
โครงการ/ตัวชี้วัด
2557
2558
2559
2560
โครงการประชุมวิชาการ
จํานวนบุคคลที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 250 คน 230 คน 230 คน
ประจําปี สํานักงานวิทย
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ทรัพยากร
น้อยกว่า
โครงการปรับปรุงสตูดิโอ
ผลผลิตสื่อทางด้านภาพ จํานวนไม่
60
60
สําหรับการผลิตสื่อทางภาพ น้อยกว่า
รายการ/ปี รายการ/ปี
และเสียง
ผลผลิตสื่อทางด้านเสียง จํานวนไม่
80
80
น้อยกว่า
รายการ/ปี รายการ/ปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศที่เข้มแข็ง
โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บและการบริหารจัดการ
คลังข้อมูลสื่อทางด้านภาพ
และเสียง
โครงการพัฒนาโปรแกรม
สําหรับการเชื่อมต่อเข้าใช้
บริการห้องสมุดผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
(Mobile Application)

2557

จัดเก็บสื่อทางด้านภาพและเสียงได้ไม่
น้อยกว่า

เป้าหมาย
2558
2559
2560
250
250
รายการ/ปี รายการ/ปี

1 โปรแกรม

โปรแกรมแนะนําบริการห้องสมุดผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน
เป้าประสงค์ จัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน
โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการจิตอาสารักการอ่าน จํานวนหนังสือเสียงที่ดําเนินการแล้ว
เพื่อผู้พิการทางสายตา
เสร็จ
จํานวนคนที่เป็นจิตอาสา
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2557

เป้าหมาย
2558
2559
100
รายการ
100 คน

2560
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สถิติทนี่ ่าสนใจ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

books (ชื่อเรื่อง)

898,823

929,259

989,114

e-books (ชื่อเรื่อง)

49,121

89,080

339,244

e-journals (ชือ่ เรื่อง)

14,085

14,558

16,811

e-thesis (ชื่อเรื่อง)

37,000

39,500

42,439

Databases (ฐาน)

182

189

197

Journal (ชื่อเรื่อง)

4,667

4,667

4,667

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
898,823
929,259
989,114

books (ชื่อเรื่อง)

e-books (ชื่อเรื่อง)

e-journals (ชื่อเรื่อง)

e-thesis (ชื่อเรื่อง)

49,121
89,080
14,085
14,558
16,811
37,000
39,500
42,439

Databases (ฐาน)

182
189
197

Journal (ชื่อเรื่อง)

4,667
4,667
4,667
ปี 2557
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339,244

ปี 2558

ปี 2559
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จํานวนการเข้าใช้บริการ
รายการ
ผู้เข้าใช้บริการ (คน)

ปี 2557
489,875

ปี 2558
607,662

ปี 2559
748,103

เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ครั้ง)

8,132,510

12,968,444

13,291,444

เข้าใช้ Single search (ครั้ง)

334,545

1,194,291

3,624,953

ใช้สิ่งพิมพ์ในห้องอ่าน (เล่ม)

276,363

292,509

263,912

จํานวนการเข้าใช้บริการ
489,875
ผู้เข้าใช้บริการ (คน)

607,662
748,103
8,132,510

เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ครั้ง)

12,968,444
13,291,444
334,545

เข้าใช้ Single search (ครั้ง)

1,194,291
3,624,953
276,363

ใช้สิ่งพิมพ์ในห้องอ่าน (เล่ม)

292,509
263,912

ปี 2557
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ปี 2559
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การประสานงานยืมระหว่างห้องสมุด
รายการ
ประสานงานยืมระหว่างห้องสมุด (เล่ม)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

6,664

9,354

9,620

ประสานงานยืมระหว่างห้องสมุด (เล่ม)
9,354

9,620

ปี 2558

ปี 2559

6,664

ปี 2557

จํานวนสมาชิกสํานักงาน
รายการ
สมาชิกสํานักงานวิทยทรัพยากร (คน)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

604

630

695

สมาชิกสํานักงานวิทยทรัพยากร (คน)
695
630
604

ปี 2557
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ปี 2559

24

สัดส่วนรายได้ (ล้านบาท)
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

งบประมาณแผ่นดิน

14.99

13.59

13.22

งบประมาณเงินรายได้ สนม.

42.35

42.08

46.13

รายได้จากการจัดการศึกษา

39.93

40.85

41.43

รายได้จากการให้บริการวิชาการ

0.58

0.17

1.48

รายได้จากการรับบริจาค

0.01

0.02

0.04

รายได้ดอกเบี้ยและจากการลงทุน

0.49

0.58

0.75

รายได้จากการดําเนินงาน

3.21

3.36

6.25

สั ด ส่ ว นรายได้ (ล้ า นบาท)
ปี 2557
รายได้ จ ากการดํา เนิ น งาน
รายได้ ด อกเบี้ ย และจากการลงทุ น
รายได้ จ ากการรั บ บริ จ าค
รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
รายได้ จ ากการจั ด การศึ ก ษา
งบประมาณเงิ น รายได้ สนม.
งบประมาณแผ่ น ดิ น

ปี 2558

3.21
3.36
6.25
0.49
0.58
0.75
0.01
0.02
0.04
0.58 0.17
1.48
39.93
40.85
41.43
42.35
42.08
46.13
14.99
13.59
13.22

0.75 , 1%
0.04 , 0%
1.48 , 1%

ปี 2559

6.25 , 6%
13.22 , 12%

สัดส่วนรายได้ ปี 2559
(ล้านบาท)

41.43 , 38%
46.13 , 42%
งบประมาณแผ่นดิน
รายได้จากการจัดการศึกษา
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการดําเนินงาน

www.car.chula.ac.th

งบประมาณเงินรายได้ สนม.
รายได้จากการให้บริการวิชาการ
รายได้ดอกเบี้ยและจากการลงทุน
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สัดส่วนค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

งบบุคลากร

10.58

10.68

10.28

ค่าตอบแทน

3.67

3.53

2.88

ค่าใช้สอย

24.78

19.72

19.42

ค่าวัสดุ

34.81

38.23

39.18

ค่าสาธารณูปโภค

8.48

7.75

6.20

งบลงทุน

36.18

2.89

5.23

สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ย (ล้ า นบาท)
ปี 2557

ปี 2558

งบลงทุ น

ปี 2559

36.18

ค่ า สาธารณู ป โภค

2.89 5.23

8.48

ค่ า วั ส ดุ

7.75

34.81

ค่ า ใช้ ส อย

6.20

38.23

39.18

24.78

19.72

19.42

ค่ า ตอบแทน

3.67

3.53

2.88

งบบุ ค ลากร

10.58

10.68

10.28

สัดส่วนค่าใช้จ่าย ปี 2559 (ล้านบาท)
6.20 , 8%

5.23 , 6% 10.28 , 12%

2.88 , 4%

39.18 , 47%
19.42 , 23%
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งบบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

26

รายงานด้านการเงิน (ล้านบาท)
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รายได้รวม

101.56

100.65

109.30

รายจ่ายรวม

118.50

82.80

83.19

รายได้เหนือรายจ่าย

(16.94)

17.85

26.11

รายงานด้านการเงิน (ล้านบาท)
118.50
101.56

(16.94)
ปี 2557

100.65
82.80

109.30
83.19

17.85

26.11

ปี 2558
รายได้รวม

รายจ่ายรวม

ปี 2559
รายได้เหนือรายจ่าย

สัดส่วนเงินลงทุน (ล้านบาท)
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

16.05

27.47

11.82

เงินลงทุนระยะสั้น

30.74

25.95

56.35

เงินลงทุนระยะยาว

10.57

10.79

20.06

สัดส่วนเงินลงทุน (ล้านบาท)
30.74
16.05
10.57
ปี 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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25.95
27.47
10.79
ปี 2558
เงินลงทุนระยะสั้น

56.35

20.06
11.82
ปี 2559
เงินลงทุนระยะยาว
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กิจกรรมและบริการเด่นในรอบปี
iThesis ความร่วมมือ สกอ.-จุฬาฯ
จากผลการดําเนินการโครงการวิเคราะห์และพัฒนาระบบกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 1 (2558-2559) พบว่ามีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้ความสนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการนี้มากแต่ในระยะที่ 1 ของโครงการนี้
สามารถติดตั้งระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ได้เพียง 6 มหาวิทยาลัยเท่านั้น ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
พะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้มีการจัดทําโครงการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
กํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ขึ้น
ภายใต้แนวคิดที่จะวิเคราะห์ระบบเพื่อขยายผลการวางมาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา ไปยังสถาบันการศึกษาอื่นที่มีความพร้อม รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลอุดมศึกษาผ่านกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). และ
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานระบบ รวมถึงวางระบบกลางเพื่อการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ ง านข้ อ มูล อาทิ ข้ อ มู ล
ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ข้อมูลผู้สําเร็จระดับบัณฑิตศึกษา การจัดกลไกสร้างคลังความรู้และ
สื่อสําหรับเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ
ในฐานะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (EThesis) และโปรแกรมการตรวจสอบการลักลอกวรรณกรรม (อักขราวิสุทธิ์) มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 และนํามาใช้
จริงกับวิทยานิพนธ์ของจุฬาฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และเป็นผู้ดําเนินการโครงการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
กํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 1 สําเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดีแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้เชิญชวนให้สํานักงานฯ ยื่นข้อเสนอ
รับเป็นที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และพัฒนาระบบกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 และสํานักงานฯ ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ
วิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาระบบกํ า กั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการจั ด ทํ า และบริ ห ารจั ด การวิ ท ยานิ พ นธ์ สํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย
และหน่วยงานปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดทําผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา
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3. เพื่อจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เกิดกลไกในการนํา
ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของผลงานวิชาการเข้าสู่ระบบต่อเนื่องและสามารถขยายผลในการเพิ่ม
ความสามารถของระบบคลังวิทยานิพนธ์ได้ต่อไป
4. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์ด้านบัณฑิตศึกษาของประเทศที่สามารถส่งต่อและใช้
ประโยชน์เพื่อวางแผนการศึกษาและวิจัยของประเทศได้อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อลดจํานวนการลักลอกผลงานวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
6. เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ใช้ฐานข้อมูล ให้ตระหนัก
ถึงการนําผลงานวิชาการไปใช้ โดยมีการอ้างถึงเจ้าของข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อใช้ต่อ
ยอดนําไปสู่การเชื่อมโยงกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
7. เพื่อประหยัดงบประมาณในการลงทุนทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบบริหารจัดการ
สําหรับภาคการศึกษาเพื่อลดภาระสถาบันอุดมศึกษาในการจัดส่งข้อมูลในมิติที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์
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วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร
งานวิศิษฏศิล ปินสรรพศิล ป์ส โมสร ซึ่งเป็นงานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.)
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 งานนี้ได้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 14–17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นงานที่รวมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ 42 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 เข้าด้วยกัน งานวิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์
สโมสรจัดขึ้นตามแนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี: 700 ปี สังคีต–ศิลป์แห่งสยามประเทศ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้
ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ
และทรงมีคุณูปการในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมอัน
ล้ําค่าและดํารงคงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ1

สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทํางานครั้งสําคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยรักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการฝ่ายบันทึกวิดีโอ –
บันทึกเสียง – ภาพนิ่ง รับผิดชอบในการบันทึกวีดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายทอดรายการผ่านระบบเครือข่าย

1http://wisitcu.chula.ac.th/history.php
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การแสดงตามเวทีต่างๆ 5 เวที ที่จัดขึ้นทั้งภายในและโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดทั้ง 4 วันของการ
จัดงาน

หน้าจอถ่ายทอดรายการของสํานักงานวิทยทรัพยากร ที่ส่งลิงค์ถ่ายทอดไปให้เว็บไซต์วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสรที่
http://wisitcu.chula.ac.th/index.php เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ www.chula.ac.th
และเฟชบุ๊ค : วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร

ในการปฏิบัติง านครั้ ง นี้ สํานักงานวิท ยทรัพ ยากร ได้เริ่มวางแผนการทํ า งานเป็น ระยะเวลานาน
รักษาการแทนผู้อํานวยการได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
เป็นระยะๆ โดยบุคลากรของศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล
จุฬาฯ ปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และทดสอบระบบการถ่ายทอดใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อย สมบูรณ์ การปฏิบัติหน้าที่ในงานวิศิษฏ
ศิลปินสรรพศิลป์สโมสร นับเป็นการทํางานใหญ่ที่ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกที่มีการจัดหาอุปกรณ์ในระบบความคมชัดสูง หรือ HD (High
Definition) มาใช้ในพิธีเปิด ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
เปิดงาน สํานักงานวิทยทรัพยากรได้บันทึกวีดิทัศน์และถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่ายการแสดงจาก 6 เวที คือ
เวทีหลักรวมใจภักดิ์ (หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เวทีสง่าศักดิ์แห่งสยาม (หอแสดงดนตรี อาคาร
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม) เวที ส รรสิ่ ง งามถวายพระพร (สนามหน้ า พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ) เวที น าฎกรร่ ว มสมั ย
(หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์) เวทีสราญใจศิลป์พื้นบ้าน (ศาลาพระเกี้ยว) และเวทีอุดมศึกษาถวายชัย
มงคล (สยามสแควร์วัน) ซึ่งเวทีนี้เป็นเพียงการบันทึกรายการไม่มีการถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่าย ส่วนการ
ถ่ายภาพนิ่งต้องประสานการทํางานร่วมกับนิสิตจากชมรมถ่ายภาพ จุฬาฯ เพื่อบันทึกภาพการแสดงจากเวที
ต่างๆ นําขึ้นเว็บไซต์และเฟชบุ๊คของงานวิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร โดยต้องมีการนําภาพการแสดงขึ้น
www.car.chula.ac.th
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ทุกวัน เพื่อให้เว็บไซต์และเฟชบุ๊คมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นับเป็นการทํางานร่วมกับนิสิตจุฬาฯ เป็น
ครั้งแรก มีการแลกเปลี่ยนเรียนงานซึ่งกันและกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” อุดมศึกษากล่าวรายงาน

การแสดงเวทีหลักรวมใจภักดิ์ (หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)

การแสดงเวที สง่าศักดิ์แห่งสยาม (หอแสดงดนตรีอาคาร
ศิลปวัฒนธรรม)

การแสดงเวที สรรสิ่งงามถวายพระพร (เวทีกลางแจ้ง สนาม เวทีนาฎกรร่วมสมัย(หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์)
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์)
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เวทีสราญใจศิลป์พื้นบ้าน (ศาลาพระเกี้ยว)

งานเลี้ยงและส่งมอบตราสัญลักษณ์

การปฏิบัติงานของบุคลากร สนง.วิทยทรัพยากร ในพิธีเปิด
งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”

การปฏิบัติงานของบุคลากร สนง.วิทยทรัพยากร ในการ
ถ่ายทอดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”

การปฏิบัติงานของบุคลากร สนง.วิทยทรัพยากร ในการ
บันทึกวีดิทัศน์ “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ทดสอบสัญญาณระหว่างการฝึกซ้อมการแสดง

หน้าจอของเครื่องสลับสัญญาณภาพในการบันทึกวีดิทัศน์
และนําสัญญาณภาพไปเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย
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สัมมนาบุคลากรในมิติใหม่
ในอดีตที่ผ่านมาสํานักงานฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลการแบบระยะสั้น ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาจึง
ออกมาในรูปแบบของการประชุม อบรม สัมมนา ในลักษณะของการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากสามารถเห็นผลได้ทันที แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในอนาคต
จะต้องปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัย
เพื่อให้บุคลากรสามารถหาความรู้เอง พัฒนาทักษะด้วยตัวเอง รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามทัศนคติที่
เปลี่ยนไป
แนวทางหนึ่งของการพัฒนาคือ การพัฒนาตนเอง (Self-Development) เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในชีวิตของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการ
พัฒนาคือ ตัวบุคลากร และเมื่อบุคลการมีแรงจูงใจในชีวิตแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในลําดับต่อมาก็คือองค์กร
โครงการสัมมนาบุคลากร ประจําปี 2559 จึงเป็นโครงการแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการ
ออกไป โดยหลักสูตรการสัมมนาในปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบมี
ส่วนร่วม ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเองกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
พายัพ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีลักษณะการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันกับสํานักงานฯ
ในการสัมมนาครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และได้แนวคิดต่างๆ อันหลากหลายทั้งในแง่ของการใช้ชีวิต
และการทํางาน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทันที อีกทั้งยังเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรกและเป็นการ
สัมมนาที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยจัดมาอีกด้วย ถือได้ว่าการสัมมนาบุคลกรประจําปี 2559 ครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ในการการพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยโดยบุคลากรสามารถหาความรู้เอง พัฒนาทักษะด้วยตัวเอง
รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามทัศนคติที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี
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บริการ Worldshare ILL
จากการที่สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ OCLC (Online Computer
Library Center) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดอุดมศึกษาอันประกอบด้วยห้องสมุด
มหาวิทยาลัยชั้นนําจากทั่วโลก ส่งผลสืบเนื่องให้สํานักงานวิทยทรัพยากรตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิก OCLC
WorldShare Ill ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันมีสมาชิกเครือข่ายรวม 149
ประเทศ ที่จะทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Collection ของห้องสมุดในประเทศต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถ
ยืม ขอสําเนา หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากห้องสมุดเหล่านั้นได้ตามนโยบายการให้บริการของห้องสมุดแต่ละ
แห่ ง ช่ ว ยให้ ส ามารถขยายฐานในการแสวงหาสารสนเทศมาเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึก ษา ค้ น คว้ า วิ จัย แก่
ประชาคมจุฬาฯได้อย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันก็ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับห้องสมุด
ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งสํานักงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์บริการนี้ไปยังห้องสมุดในเครือข่ายฯ พร้อมคู่มือการใช้
บริการก่อนที่จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ปีที่
100 แห่งการสถาปนา และผู้มีสิทธิ์ใช้บริการนี้ คือ นิสิต อาจารย์ บุคลากร ผู้เป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet)
นโยบายการให้บริการ
สํานักงานฯ ได้มีการกําหนดนโยบายการให้บริการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิเคราะห์
การจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานวิทยทรัพยากร ซึ่งรักษาการแทนผู้อํานวยการ
สํานักงานฯ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากบริษัท Advance Media Supplies เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อกําหนด
นโยบายการให้บริการลงในระบบ Worldshare Ill ดังนี้
เรื่อง
การให้บริการ
วิธีการส่งคําขอ
ระยะเวลา
-ในการตอบคําขอ
-ในการให้ยืม
-ในการยืมต่อ
วิธีการส่ง
ค่าใช้จ่าย
บริการสําเนาในประเทศ

www.car.chula.ac.th

ข้อกําหนด
ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ
E-mail FAX ไปรษณีย์OCLC ILL
4 วัน
1 เดือน
2 สัปดาห์
สําเนา : ส่งทาง Article Exchange Email ไปรษณีย์
ตัวเล่ม : ส่งทางไปรษณีย์
ค่าทําสําเนา : คิดตามจํานวนหน้า
หน้า 1-100 หน้าละ 2 บาท
หน้า 101- 1,000 หน้าละ 1 บาท
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เรื่อง

บริการสําเนาต่างประเทศ

บริการให้ยืมตัวเล่มในประเทศ

บริการให้ยืมตัวเล่มต่างประเทศ
การจ่ายเงิน

ข้อกําหนด
ค่าส่ง : ไปรษณีย์ลงทะเบียนรายการละ 100 บาท
EMSรายการละ 200 บาท
Invoice : ส่งไปพร้อมสําเนา หรือส่งตามไปภายหลัง
ค่าทําสําเนา : คิดตามจํานวนหน้า
หน้าที่ 1-20 US$10.00
หน้าที่ 21-50 US$ 05.00
หน้าที่ 51-100 US$ 05.00
หน้าที่ 101-1000 US$20
จํานวนที่ให้ยืม : ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม
ค่ายืมตัวเล่ม : เล่มละ 100 บาท
ค่าส่ง : ไปรษณีย์ลงทะเบียน เล่มละ 150 บาท
EMS เล่มละ 250 บาท
ผ่าน OCLC IFM และ Invoice with item

สําหรับการเข้าใช้บริการนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานวิทยทรัพยากร URL:
www.car.chula.ac.th ที่หน้าสืบค้นโดยเลือกสืบค้นจาก Worldwide Search (OCLC) เนื่องจากในประเทศ
ไทยมีห้องสมุดมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่เป็นสมาชิกของ Worldshare ILL ได้แก่
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดทั้ง 5 แห่งจึงได้มาร่วมประชุม การให้บริ ก ารยืม ระหว่ า งห้อ งสมุ ดผ่า น Worldshare ILL
ระหว่างมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือของห้องสมุดทั้ง 5 แห่ง (การประชุม Worldshare ครั้งที่ 1/2559)
เมื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.ที่ ห้ อ งประชุ ม F332 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ซึ่งได้ร่างข้อตกลงร่วมกันดังนี้
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ข้อตกลงบริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่าน WorldShare ILL ระหว่าง 5 สถาบัน
ผู้มีสิทธิใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก
ลักษณะการขอ / ให้บริการ ส่งคําขอและให้บริการผ่าน WorldShare ILL
ทรัพยากรที่ให้บริการ
ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
จํานวนสิ่งพิมพ์ที่ให้ยืม
ไม่เกิน 3 เล่ม/คน/ครั้ง
ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม
3 สัปดาห์ โดยเริ่มนับระยะเวลาการยืมเมื่อผู้ใช้บริการได้รับตัวเล่ม
ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภายใน 4 วันทําการ นับจากได้รับคําขอ
วิธีการจัดส่ง
จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง Article Exchange ในระบบ WorldShare
ILL จัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ค่าบริการ
1. ไม่มคี ่าใช้บริการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกเว้น กรณีฐานข้อมูลที่คณะ
แพทยศาสตร์ บอกรับให้ใช้ อัตราค่าบริการใหม่ ตามความร่วมมือของ
ห้องสมุดโรงเรียนแพทย์
2. มีค่าใช้บริการ ตามข้อกําหนดของแต่ละสถาบัน สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การชํารุด/สูญหาย
ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศ การสูญ
หายระหว่างการขนส่ง ห้องสมุดที่ส่งเอกสารเป็นผู้รับผิดชอบ
ห้องสมุดสมาชิก
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่มใช้ข้อตกลง
1 มีนาคม 2559*
* สํานักงานวิทยทรัพยากร เริ่มให้บริการ 26 มีนาคม 2559
หลังจากนั้นได้มีการประชุม Worldshare ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม
1 ชั้น 3 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทราบความคืบหน้าในการให้บริการ ปัญหาใน
การดําเนินงาน และปัญหาของระบบที่ต้องการให้ทาง บริษัทรับไปแก้ไข/พัฒนาเพื่อให้การทํางานให้สะดวก
ยิ่งขึ้น
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สําหรับเรื่องที่ที่ประชุมขอให้ทางบริษัทรับไปพัฒนา คือ ให้ OCLC สร้างระบบที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ
สถานะคําขอได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ส่วนอีกเรื่องหนึ่งได้แก่เรื่องลิขสิทธิ์ของฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ บอกรับซึ่งได้ต กลงให้ห้องสมุดที่ร่วมประชุม ช่วยกัน สรุป Agreement ของฐานข้อมูล ที่แ ต่ล ะแห่ง
บอกรับ และให้สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รวบรวม เพื่อให้ทุกแห่งทํางานบนพื้นฐานที่
ถูกต้องในเรื่องของลิขสิทธิ์
สถิติบริการ Worldshare ILL ของสํานักงานวิทยทรัพยากรระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 กันยายน
2559
เดือน ปี
มีนาคม 59
เมษายน 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59
รวม

จํานวนคําขอ
ทั้งหมด
4
13
20
29
28
34
31
128

จํานวนที่
ให้บริการได้
0
1
6
11
10
11
15
39

%ที่
ให้บริการได้
0
7.70
30.00
37.93
35.71
32.35
48.39
27.44

จํานวนที่
ให้บริการไม่ได้
4
12
14
18
18
23
16
93

%ที่
ให้บริการไม่ได้
100
92.3
70.00
62.07
64.29
67.065
51.61
72.58

ปริมาณการขอใช้และให้บริการ Worldshare ILLระหว่าง วันที่ 26 มีนาคม – 30 กันยายน 2559
เดือน ปี
มีนาคม 59
เมษายน 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 50
รวม

จํานวนคําขอที่
หน่วยงานภายนอกขอ
ใช้บริการจากจุฬาฯ
3
13
16
23
21
26
17
119
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จํานวนคําขอที่
ให้บริการได้
0
1
4
8
6
10
6
35

จํานวนคําขอที่จุฬาฯ
ขอใช้บริการจาก
หน่วยงานภายนอก
1
0
4
6
7
8
14
40

จํานวนคําขอที่
ให้บริการได้
0
0
2
3
4
1
9
19

38

รูปแบบการใช้บริการ
เดือน ปี
มีนาคม 59
เมษายน 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59
รวม
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รูปแบบของการขอใช้บริการของ
ห้องสมุดจากต่างประเทศ
Loan
Copy
2
1
1
11
4
10
6
9
5
16
6
13
6
8
30
65

รูปแบบการใช้บริการของห้องสมุด
ในประเทศ
Loan
Copy
1
1
4
2
13
1
6
1
16
3
14
3
55
10
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สํานักงานวิทยทรัพยากร เปิดบริการวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 100
แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 แห่งการสถาปนา สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ขยาย
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้วยการเปิดให้บริการวันอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วัน
อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา
แต่เดิมนั้นสํานักงานฯ เปิดให้บริการนอกเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 8.00 – 21.00 น. และ
วันเสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. แต่ผู้ใช้ห้องสมุดทั้งที่เป็นประชาคมจุฬาฯและบุคคลภายนอกจํานวนไม่น้อยที่
แสดงความประสงค์จะให้เปิดบริการในวันอาทิตย์ ประกอบกับผู้บริหารของสํานักงานฯ เห็นว่ามีหลายหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในวันเสาร์ อาทิตย์ด้วย จึงเห็นสมควรให้เปิดบริการวันอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้ห้องสมุดที่เรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ได้มาใช้บริการเมื่อว่างจากชั่วโมงเรียนมากขึ้น
การให้บริการในวันอาทิตย์นั้น สํานักงานเปิดให้บริการชั้น 1 ถึง ชั้น 5
ชั้น 1 ประกอบด้วยบริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า
บริการยืม-คืนทั้งที่เคาน์เตอร์และที่เครื่องยืม-คืนด้วยตนเอง
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการรับสมัครสมาชิก
บริการ OPAC และ Internet(เฉพาะประชาคมจุฬาฯ)
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
บริการหนังสือจอง (Reserved Books)
ชั้น 2 บริการวิทยานิพนธ์และหนังสืออ้างอิง
ชั้น 3 บริการโสตทัศนวัสดุ
ชั้น 4 บริการห้องอ่านหนังสือมนุษยศาสตร์และห้องอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 บริการห้องอ่านหนังสือสังคมศาสตร์
พร้อมด้วยบริการถ่ายเอกสาร บริการเครื่องพิมพ์งานด้วยตนเอง และร้านเครื่องดื่ม/อาหารว่าง
สําหรับผู้ให้บริการนั้น ประกอบด้วยบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจําชั้น
ต่าง ๆ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ขายบัตรสําหรับผู้ใช้ห้องสมุดที่เป็นบุคคลภายนอก 1 คน
เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน รวมทั้งรับสมัครสมาชิก 2 คน
เจ้าหน้าที่บริการวิทยานิพนธ์และหนังสืออ้างอิง 2 คน
เจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนวัสดุ 1 คน
เจ้าหน้าที่บริการห้องอ่านหนังสือมนุษยศาสตร์ และห้องอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 2 คน
เจ้าหน้าที่บริการห้องอ่านหนังสือสังคมศาสตร์ 2 คน
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รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่บริษัทเครื่องถ่ายเอกสาร
เจ้าหน้าที่ร้านเครื่องดื่มและของว่างอินทนิล
เจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับผิดชอบดูแลอาคาร
แม่บ้านจากบริษัททําความสะอาดประจําชั้นต่าง ๆ
การเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ใช้ห้องสมุดที่เป็นประชาคมจุฬาฯ
และบุคคลภายนอกโดยเฉพาะในช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค ดังจะเห็นได้จากสถิติจํานวนผู้เข้าใช้บริการ
ในเดือนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้แม้สถิติที่ได้จากเครื่องนับจํานวนของประตูจับสัญญาณจะนับจํานวนการออกของทุก
คนที่เดินออกผ่านประตูไม่ว่าคนเดิมจะเดินออกผ่านประตูทุกครั้ง แต่ก็เป็นจํานวนที่บ่งบอกถึงการตอบรับ
บริการได้พอสมควร
สถิติผู้เข้าใช้บริการวันอาทิตย์
วัน เดือน ปี
27 มีนาคม 2559
3 เมษายน 2559
10 เมษายน 2559
17 เมษายน 2559
24 เมษายน 2559
1 พฤษภาคม 2559
8 พฤษภาคม 2559
15 พฤษภาคม 2559
22 พฤษภาคม 2559
29 พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
7 สิงหาคม 2559
14 สิงหาคม 2559
21 สิงหาคม 2559
28 สิงหาคม 2559
4 กันยายน 2559
11 กันยายน 2559
18 กันยายน 2559
25 กันยายน 2559

จํานวนผู้เข้าใช้
1,147 คน
1,770 คน
1,693 คน
5,590 คน
5,395 คน
5,781 คน
3,507 คน
431คน
524 คน
501 คน
880 คน
2,129 คน
2,668 คน
8,357 คน
7,477 คน

หมายเหตุ

ปิดบริการช่วงสงกรานต์
ช่วงสอบปลายภาค
ช่วงสอบปลายภาค
ช่วงสอบปลายภาค
ช่วงสอบปลายภาค

ปิดภาคการศึกษา
ปิดภาคการศึกษา
ปิดภาคการศึกษา

ช่วงสอบกลางภาค
ช่วงสอบกลางภาค

จากสถิติผู้เข้าใช้บริการดังตารางที่แสดงนี้ ทางสํานักงานจึงได้เปิดให้บริการวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบันซึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างอย่างสม่ําเสมอตลอดมา
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การร่วมจัดงานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 33 ( Workshop on UniNet Network and Computer
Application: 33rd WUNCA)
เนื่องในโอกาสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจัดโครงการการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd
WUNCA)" เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรที่ เ ป็ น สมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการประชุ ม ดั ง กล่ า ว เป็ น เวที ที่ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ที่ เ ป็ น สมาชิ ก บนเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหาร
จัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานวิท ยทรัพยากรเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนในการดูแล
จัดเตรียมเรื่องห้องสมุด เพื่อการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ห้องสมุดสมาชิก อันจะนําไปสู่การพัฒนา
ความร่วมมือที่ดีระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต่อไป

ในการจัดงานครั้งนี้สํานักงานได้จัดเตรียมให้มีรายการบน Track 33rd WUNCA for Librarian ณ
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา:อาคารจามจุรี 10 โดยสํานักงานฯ ได้ติดต่อทาบทามเชิญวิทยากรจํานวน
ทั้งสิ้น 27 คน โดยในจํานวนนี้มีวิทยากรชาวต่างประเทศจํานวน 2 คน (ได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากร
ต่างประเทศจากจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ จากศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
หัวข้อการบรรยายเพื่อการให้ความรู้ในด้านการเตรียมพร้อมของห้องสมุดให้มีมาตรฐานเข้ากับการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน มีดังนี้
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 How to prove our relevance – Library Assessment in Germany via BIX, the German
Library Index
 Overview of Modern Technology Applications in Indian Libraries, Past and Present
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับจุดเปลี่ยนห้องสมุดในยุคดิจิทัล
 เสวนา เรื่อง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ของ i-thesis ประสานความร่วมมืออย่างไร จึงจะมาเป็น ithesis
 Digital Asset Management: Content Distribution and Access
 Digital Marketing: Digital Age (Using in the Library)
 Flipped Classroom: Smart Classroom, Digital Classroom, Interactive Classroom
 Flipped Library: Collaboration Hub (Library Today)
ได้มีการนําชมห้องสมุดภายในจุฬาฯ ทั้ง 3 แห่งที่วิทยากรได้นําเสนอในช่วงภาคบ่ายของการประชุม
วันสุดท้าย ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 Raspberry for green library มาทําห้องสมุดสีเขียวด้วย raspberry กันเถอะ
 KMUTT-LM Mobile App
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ในโอกาสนี้สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สํานักงานฯ ในงานอีกด้วย
ติดตามอ่านเอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์
http://www.wunca.uni.net.th/wunca_regis/wunca33_docday1.php
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การสํารวจหนังสือ (Inventory) ประจําปี 2559
เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศในสํานักงานวิทยทรัพยากร ตลอด
จนถึงเพื่อการแก้ปัญหาในการจัดเก็บจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ให้บริการในช่วงเปิดภาคการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักงานวิทยทรัพยากรจึงได้จัดให้มีการสํารวจ
หนังสือประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสํารวจสภาพของหนังสือ คัดแยกหนังสือที่ชํารุดเพื่อดําเนินการ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ถูกต้อง
ตรงตามข้อมูลของหนังสือที่ปรากฏอยู่จริง และเพื่อการตรวจสอบและดําเนินการจัดเก็บจัดเรียงหนังสือให้
ถูกต้อง เพื่อช่วยในการค้นหาหนังสือให้สะดวกรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการสํารวจ
หนั ง สื อ ในปี นี้ ไ ด้ ผ นวกกิ จ กรรม Big Cleaning Day ไว้ ด้ ว ยในวั น สุ ด ท้ า ย เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสํ า นั ก งานวิ ท ยทรัพยากรได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการในช่วงเปิดภาคเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการสํารวจหนังสือในครั้งนี้ ได้ดาํ เนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 25
กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เพื่อร่วมกันจัดเก็บจัดการพื้นที่เพื่อผู้รับบริการได้อย่างดียิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งสํานักงาน
ฯ มาช่วยกันในการดําเนินงานครั้งนี้ ซึ่งผลการดําเนินงาน พบว่า

จํานวนหนังสือทั่วไปที่มีในฐานข้อมูลทั้งหมดรวม 289,442 รายการ โดยแบ่งเป็น
1. หนังสือภาษาไทย จํานวน
168,276 รายการ
2. หนังสือภาษาต่างประเทศ จํานวน
109,010 รายการ
เนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลา จึงไม่ได้ทําการสํารวจหนังสือใน Collection อื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ได้จําแนก
หนังสือที่มีปัญหา เช่น ชํารุด ข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล หรือเป็นหนังสือที่อยู่ใน collection อื่นๆ รวม 348
รายการ ไปดําเนินการแก้ไขและสามารถให้บริการได้ตามปกติ..
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จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย (King Chulalongkorn Digital Archives)
ในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2560 นี้ สํานักงานวิทยทรัพยากรจึงเห็นว่าเป็นโอกาสสําคัญอย่างยิ่ง ที่จะนํา
มรดกภูมิปัญญาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตลอดพระชนมายุ มา
สร้างเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการในลักษณะฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระปฐมบรม
ราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการสืบสานพระราชญาณทัศน์ ให้เป็นที่ประจักษ์ในพระ
ปรีชาสามารถ พระบรมราโชบาย และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
ในการนี้ สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ริเริ่มนําพระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน และพระ
ราชหัตถเลขาต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ตั้งแต่เล่มแรก
จนถึงเล่มสุดท้ายในรัชสมัย ซึ่งหอสมุดกลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันคือ สํานักงานวิทยทรัพยากร
ได้เก็บรักษาต้นฉบับ และให้บริการศึกษาค้นคว้ามาเป็นเวลาถึง 100 ปี จํานวนมากกว่า 130 เล่ม มาจัดทําเป็น
คลังข้อมูล ดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” เผยแพร่บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งผู้ส นใจทั้งใน
ประเทศไทยและนานาประเทศ จะสามารถเข้าถึงและสืบค้นผ่านเว็บไซต์
http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th โดยจะมี ก ารเปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์ แ ละคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ในเดื อ น
มีนาคม 2560
นอกจากนี้ สํานักงานวิทยทรัพยากรกําลังดําเนินการนําหนังสือและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใน
รัชสมัยของพระองค์ท่าน เข้าสู่คลังข้อมูลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลังข้อมูลนี้มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดวาระจุฬาฯ
100 ปี
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ASEAN Database Website
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลอาเซียน (ASEAN Database Website) ดําเนินการโดยศูนย์
เอกสารประเทศไทย สํานักงานวิทยทรัพยากร เพื่อรองรับบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็น
แหล่งองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติและภูมิภาค เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ กรกฎาคม 2554 โดยมี
ทรัพยากรสารสนเทศให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เว็บไซต์ http://tic.car.chula.ac.th
มีทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย สามารถสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม
พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งสิ้น 4,690 รายการ พร้อมบริการใหม่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ
อาเซียน (ASEAN ebooks) ที่คัดเลือกแล้วจํานวน 248 เล่ม สามารถเข้าถึงได้ไม่จํากัดด้วย login ของจุฬาฯ
โดยสํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากรได้ ซื้ อ ขาดจากบริ ษั ท ฐานข้ อ มู ล ชั้ น นํ า อาทิ Institute of Southeast Asian
Studies (ISEAS), SpringerLink, World Scientific, Wiley eBooks, Oxford Scholarship Online: 20122013, NetLibrary (Ebscohost), Proquest Ebrary เป็นต้น
สารสนเทศในฐานข้อมูลนี้ได้รับการคัดสรรโดยเฉพาะ บางส่วนเป็นข้อมูลเชิงลึกและเผยแพร่ใน
วงจํากัด เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ชาติพันธุ์ นโยบายประเทศ ความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคและระหว่าง
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นกั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ตลอดจนข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก รายประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
นอกเหนือจากบริการข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมตัวอย่างหนังสือ สาระสังเขป ดรรชนี คําสําคัญ และ หนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย น (ASEAN ebooks) แล้ ว ยั ง จั ด ทํ า และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ASEAN ในรู ป แบบ
Infographic เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ตลอดจนนําเสนอบทความข่าวสารต่างๆ และแนะนําหนังสือใหม่ในแต่ละ
เดือนอีกด้วย
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ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ASEAN Database ของศูนย์เอกสาร
ประเทศไทย แบ่ ง เนื้ อ หาตาม 3 เสาหลั ก คื อ ASEAN
Political Security Community (APSC), ASEAN
Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC) พร้อมแนะนําผลงานของผู้เชี่ยวชาญใน
แวดวง ASEAN ภายในประชาคมจุฬาฯ

บริการข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมสาระสังเขป และตัวอย่าง
เอกสารให้ดาวน์โหลด

www.car.chula.ac.th

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฐานข้อมูล ASEAN ของ
ศูนย์เอกสารประเทศไทย ซึ่งมีมากถึง 4,690รายการ สืบค้นได้
ตาม ตามหัวเรื่อง / ดรรชนี / คําสําคัญ

ตัวอย่างการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูล ASEAN ที่น่าสนใจ ใน
รูปแบบ Infographics เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
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บทความ ข่าวสารในแวดวงอาเซียน รวมถึงสาระที่ได้จากงาน
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน (Self-generated contents)
แนะนําหนังสือใหม่ในแต่ละเดือน ผ่านทาง Facebook:
Thailand Information Center และ ASEAN Database
Website (http://tic.car.chula.ac.th)

เสียงสะท้อนจากทั้งประชาคมจุฬาฯและนักวิจัยจาก
ต่างประเทศ แสดงความพึงพอใจในบริการสารสนเทศที่
ครบถ้วน
www.car.chula.ac.th

ASEAN ebooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงานวิทย
ทรัพยากรซื้อขาดจากสํานักพิมพ์ สามารถเข้าใช้ได้ไม่จํากัด
ระยะเวลาการใช้งาน
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ความร่วมมือทางวิชาการ
การประชุม Cambridge Librarians' Day and CALAB Meeting
วันที่ 11-12 มกราคม 2559 สํานักพิมพ์ Cambridge ได้จัดการประชุม Cambridge Librarians' Day
and CALAB Meeting ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) การประชุมแบ่งเป็น 2 วัน ได้แก่
1. Cambridge Librarians' Day 2016 จัดวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ Seoul National University
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก CALAB (Cambridge Asia Librarians Advisory Board : CALAB)
และบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อฟังบรรยายจากวิทยากรจากประเทศต่างๆ
ซึ่งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันความรู้แนวโน้มของวงการห้องสมุด
2. Cambridge Asia Librarians Advisory Board (CALAB) Meeting จัดวันที่ 12 มกราคม 2559
ณ Lotte City Hotel Guro ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คื อ สมาชิ ก CALAB (Cambridge Asia Librarians Advisory
Board : CALAB) และผู้แทนของสํานักพิมพ์ Cambridge ซึ่งสมาชิก CALAB ประกอบด้วยบรรณารักษ์จาก
มหาวิทยาลัยในหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์
และ ไทย จํานวน 14 คน เนื้อหาการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างสมาชิก CALAB แนวโน้มการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ
ของสํานักพิมพ์ รูปแบบการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสม และความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและ
สํานักพิมพ์ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ PULINET ครั้ ง ที่ 6 (The 6th PULINET National Conference)
สํานักงานวิทยทรัพยากร ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างนวัฒนกรรมใหม่ด้านการให้บริการ การส่งเสริม
และพัฒนาบุค ลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา งาน
ห้องสมุดระหว่างกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรไปนําเสนอผลงาน ในการประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ PULINET ครั้ ง ที่ 6 ภายใต้ หั ว ข้ อ Growing Green Library for All (Growing GLA)
ระหว่างวันที่ 16- 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ (http://pulinet2016.psu.ac.th) ซึ่งครั้ง
นี้มีบุคลากรร่วมนําเสนอผลงานด้วยวาจา จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้
 การพั ฒ นาและจั ด บริ ก ารสารสนเทศโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา (Subject
Librarian@OAR : Development Library Service for Researcher) โดย นางระเบียบ แสงจันทร์
น.ส. จันทร์งาม ชูตระกูล และนางศุภกร เมาลานนท์ สามารถรับชมผลงานการนําเสนอด้วยวาจาได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=KM1ehfysrLA (เป็ น ผลงานในกลุ่ ม ที่ 3 : การบริ ห าร
องค์กร การจัดการความรู้) ทั้งนี้ผลงานดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความลงในวารสาร PULINET
Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560) หน้า 133-139 เข้าถึงบทความทางออนไลน์ได้
ที่ http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/185/189
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เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Library
Information Network - Chulalinet) Chulalinet เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาระบบข่ายงานห้องสมุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์
ที่เชื่อมต่อกันและกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้นิสิต อาจารย์นักวิชาการ
สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีม่ อี ยู่ในห้องสมุดทุกแห่งได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ Chulalinet
คือต้นแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีสมาชิกในเครือข่าย 38
ห้องสมุด มีฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศกว่า 1,582,900 ระเบียน ให้บริการ 24 ชัว่ โมงทุกวัน โดยผู้ใช้
สามารถต่อเข้าพร้อมๆ กันได้ไม่จํากัดจํานวนการสืบค้น (unlimited users) วันที่ 30 สิงหาคม 2559 งานวัน
เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ประจําปี 2559 (Chulalinet Fair 2016) ณ บริเวณโถง
ชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หน่วยเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การเรียนรู้ท างไกลในเครื อข่ า ยการเรีย นรู้ทั่ ว โลก (Chulalongkorn
University-Global Development Learning Network) จั ด กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง ห ม ด 1 8 ค รั้ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ วม
ประชุมสัมมนาจากภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ รวม 148 คน กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย
การอบรม (Training courses) และการประชุมสัมมนา (Seminars) ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ 12 หัวข้อ
ดังนี้
ลําดับ

วันเดือนปี

1 4-6 พฤศจิกายน
2558

รายการ

จัดโดย

APO e-Learning Course on Good
Agricultural Practices (GAP) for
Greater Market Access
2 15 พฤศจิกายน 2558 Financial Inclusion in Internet
Economy: Innovation and New
Models
3 14-16 มีนาคม 2559 GDLN AP Regional Meeting

20

4 29 มีนาคม 2559

5

5 4 เมษายน 2559

6 28 เมษายน 2559
7 11 พฤษภาคม 2559

8 7 มิถุนายน 2559
9 8, 15 มิถุนายน 2559
21 กรกฎาคม 2559
5, 18 สิงหาคม 2559
2, 28 กันยายน 2559
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Asian Productivity Organization
(APO) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประเทศไทย
Asia-pacific Finance and
Development Institute (AFDI)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Asia-pacific Finance and
Development Institute (AFDI)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Meeting with ShareStream
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Korea’s Experience : Public and KDI School of Public Policy and
Private Sectors-Competition
Management สาธารณรัฐเกาหลี
Policies
WorldShare Management
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
Services (WMS) Webinar
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Japan Advanced Institute of
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
Science and Technology (JAIST) มหาวิทยาลัย
(Candidate Interview)
Profile Market Study
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2016 GDLN Blended Learning
KDI School of Public Policy and
Series: Korea's Infrastructure
Management สาธารณรัฐเกาหลี
Development and Public-Private
Partnership

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)

17

2

8

21
6

4
30
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วันเดือนปี

ลําดับ

10 16 มิถุนายน 2559

11 20-21,23 กันยายน
2559
12 29 กันยายน 2559

รายการ
11th APPP Alumni Seminar

จัดโดย

Asian Public Policy Program,
School of International and
Public Policy, Hitotsubashi
University ประเทศญี่ปุ่น
APO e-Learning Course on Value Asian Productivity Organization
Addition to Agrifood products
(APO) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประเทศไทย
การประชุมความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
ห้องสมุด 5 สถาบันผ่านบริการ
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
WorldShare ILL ครั้งที่ 2/2559

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)

2

10

23

ตัวอย่าง
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning
Courses) และ การสัมมนา (Seminars) โดยรวมนั้นเป็น
การเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการประชุมทางไกลสื่อผสมแบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Two-way Multimedia Videoconference)
ร่วมกับสือ่ สิ่งพิมพ์ ซีดีรอม การติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง
เว็บไซด์ หรือการฝึกอบรมแบบพบปะกัน (Face-to-face
Tutorials)
ตัวอย่าง
การจัดหลักสูตรที่ใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลาง (Webbased Program) เป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า น
เว็บไซต์ที่กําหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใช้เว็บไซต์
เพื่อการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน (Synchronous)
หรือต่างเวลากัน (Asynchronous) ก็ได้

www.car.chula.ac.th

57

การให้บริการทางวิชาการ
การต้อนรับและนําชม
วัน เดือน ปี

ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กร

วัตถุประสงค์

จํานวน
(คน)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
13 ตุลาคม 2558

ศึกษาดูงานศูนย์เอกสารประเทศไทย

19

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

300

28 มิถุนายน 2559

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
กลุ่มกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

17 สิงหาคม 2559

ศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ศึกษาดูงานศูนย์เอกสารประเทศไทย
ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ

15

26 สิงหาคม 2559

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

18

7 กันยายน 2559

ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ศึกษาดูงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

12

10

20 ตุลาคม 2558

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ
เพื่อประเทศไทย (CUIR – The
Chulalongkorn University Intellectual
Repository)
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

16 ธันวาคม 2558

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ศึกษาดูงานศูนย์บริการฯ และศูนย์พัฒนาฯ

5

8 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

53

ศึกษาดูงาน QuestionPoint

12

บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้น จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

30

ศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ
เพื่อประเทศไทย (CUIR – The
Chulalongkorn University Intellectual
Repository)
ศึกษาดูงาน 5 ส

3

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
14 ตุลาคม 2558

12 กุมภาพันธ์ 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559
3 มีนาคม 2559

16 มีนาคม 2559
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บริษัท เรดตี้แพลนเน็ต จํากัด

9

20

58

วัน เดือน ปี

ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กร

วัตถุประสงค์

จํานวน
(คน)

22 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

23 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

23 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศึกษาดูงานด้านงานบริการและงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย “เทคนิคการ
มอบหมายงานและการติดตามงาน”
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Intellectual Repository
(IR)
ศึกษาดูงานการผลิตสื่อกราฟิค การจัดการ การ
จัดเก็บ และการเผยแพร่สื่อการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด

8 กันยายน 2559

บัณฑิตวิทยาลัยและสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศึกษาดูงานการใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์

15

19 กันยายน 2559

บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศึกษาดูงานการใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)

23

21 กันยายน 2559

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เข้าเรียนรู้เรื่องแหล่งบริการสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
ด้านบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

18 สิงหาคม 2559

10
40
6
14

25

9

53

หน่วยงานต่างประเทศ
1 ตุลาคม 2558

11 มกราคม 2559

5 กุมภาพันธ์ 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559
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มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวผ่านฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาฯ
นิสิตแลกเปลี่ยนทุน ASEAN ระยะสั้น 1
ภาคเรียน ผ่านวิทยาลัยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี จุฬาฯ
นิสิตนานาชาติ ผ่าน ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ
บรรณารักษ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

9

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

10

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

10

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์

20

59

วัน เดือน ปี

ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กร

1 มีนาคม 2559

นิสิตจากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศ
ญี่ปุ่น ผ่านศูนย์บริการวิชาการ สถาบัน
ภาษา จุฬาฯ
University of Northern Colorado ผ่าน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
มหาวิทยาลัย UCSI UNIVERSITY

14 มีนาคม 2559
31 พฤษภาคม 2559
11 สิงหาคม 2559

สภาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเกาหลี
เพื่อการบริการสังคมและองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี ผ่าน
สํานักงานวิรัชกิจ
ชาวต่างชาติ ผ่าน สํานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ

1 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์

จํานวน
(คน)

ศึกษาดูงานระบบงานทั่วไปของสํานักงานวิทย
ทรัพยากร

25

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

3

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

20

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

21

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทยทรัพยากร

20

การบรรยาย อบรม สัมมนาทางวิชาการ
สํานักงานวิทยทรัพยากรได้ให้บริการวิชาการโดยเป็นวิทยากรในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี
หน่วยงานภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน เดือน ปี
20 ตุลาคม 2558

เรื่อง
จัดโดย
การผลิตสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบ 4K ( 4K
บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด
Production Workflow ) และการจัดห้องเรียนเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

14 พฤศจิกายน 2558 การบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6 มกราคม 2559

ฝึกอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์

19 มกราคม 2559

ความรู้ด้านสื่อ

22 มกราคม 2559

ที่ปรึกษาและออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน
ห้องควบคุมสัญญาณ
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

22 มีนาคม 2559
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หน่วยงานภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559
14 กรกฎาคม 2559
14 กรกฎาคม 2559
9 สิงหาคม 2559

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ i–thesis ประสาน
ความร่วมมืออย่างไรจึงจะเป็น i–thesis ปัญหาที่
ประสบ/อนาคต เป็นอย่างไร
Digital asset Management Content
Distribution and Access
Resource Center:21st Century Teaching &
Learning
Digital asset Management Content
Distribution and Access
รายวิชาเทคโนโลยีการประชุมสัมมนาทางไกล
ผ่านจอภาพ

สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการรอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558

การใช้โปรแกรม SPSS
การสืบค้น CU Reference และการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์
7 พฤศจิกายน 2558 การสืบค้นข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม EndNote
16 มกราคม 2559 การค้นคว้าเอกสารและสารสนเทศสิทธิบัตร

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและ
การจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและ
การจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์

16 มกราคม 2559

การค้นคว้าเอกสารและสารสนเทศสิทธิบัตร

16 มกราคม 2559

การค้นคว้าเอกสารและสารสนเทศสิทธิบัตร

18 มกราคม 2559

ไวรัสคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสืบค้นสารสนเทศด้านการวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ศป
งานหลักสูตร บัณฑิตศึกษา
การสืบค้นสารสนเทศด้านการวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ศป
งานหลักสูตร บัณฑิตศึกษา

18 มกราคม 2559
28 มกราคม 2559
28 มกราคม 2559
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หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 กุมภาพันธ์ 2559
2 กุมภาพันธ์ 2559

แนะนําการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อการ
ค้นคว้าวิจัยและการใช้โปรแกรม End Note
การใช้โปรแกรม End Note

25 กุมภาพันธ์ 2559 การผลิตสื่อด้วย Action Camera
1 มีนาคม 2559
การแจ้งเตือนบทความทางวิชาการและอ้างอิง
ผลงาน
4 มีนาคม 2559
การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม
EndNote
8 มีนาคม 2559
การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศใน
ปัจจุบัน
1 มีนาคม 2559
การแจ้งเตือนบทความทางวิชาการและอ้างอิง
ผลงาน
4 มีนาคม 2559
การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม
EndNote
8 มีนาคม 2559
การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศใน
ปัจจุบัน
10 มีนาคม 2559
การจัดการหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้
11 มีนาคม 2559
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper รุ่น
ที่ 1 -4
25 มีนาคม 2559
การใช้งาน EndNote ในการจัดการข้อมูล
บรรณานุกรม
27 เมษายน 2559
บรรยายและแนะนําโปรแกรม Endnote
26 พฤษภาคม 2559 บรรยายและแนะนําการใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยี
การค้นข้อมูล
26 พฤษภาคม 2559 บรรยายและแนะนําการใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยี
การค้นข้อมูล
6 มิถุนายน 2559
การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย Routine to
Research for World Class
17 มิถุนายน 2559 การสืบค้นฐานข้อมูลทางสังคมศาสตร์
17 สิงหาคม 2559

การสืบค้นสารสนเทศด้านการวิจัย
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คณะจิตวิทยา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาหาร
เคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

62

หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 สิงหาคม 2559
17 สิงหาคม 2559
26 สิงหาคม 2559
31 สิงหาคม 2559

แนะนําการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลเพื่อ
การค้นคว้าวิจัย CU Reference Databases
การสืบค้นสารสนเทศด้านการวิจัย

ภาควิชาวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

งานบัณฑิตศึกษาฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบ คณะอักษรศาสตร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายวิชาสัมมนาในการสืบค้นข้อมูลและการจัดเก็บ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมวิชาการจัดโดยสํานักงานวิทยทรัพยากร

คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร

25



ชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ
สํานักงานวิทยทรัพยากร
อบรมการใช้โปรแกรม iProfile ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
แผนการดําเนินงานของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร
สํานักงานวิทยทรัพยากร 2559- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562
ศึกษาดูงานโครงการ iScale & คณะกรรมการดําเนินการ
iDesign Workspace User
ประกันคุณภาพ สํานักงานวิทย
Friendly
ทรัพยากร

14



5 พฤศจิกายน 2558

การจัดทําแผนการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและวางระบบ
การควบคุมภายในของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
27 พฤศจิกายน 2558 ห้องสมุดดิจิทัลประสบการณ์
และข้อพึงระวัง
1 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558

5 กุมภาพันธ์ 2559

www.car.chula.ac.th

83
86

17

ศึกษาดูงาน

สัมมนา

จัดโดย

ฟังบรรยาย/เชิงปฏิบัติการ

รายการ

รูปแบบ

อบรม

วัน เดือน ปี

จํานวนคนที่เข้าร่วม (คน)

นอกจากการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว สํานักงานวิทยทรัพยากร ยังจัดโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ และทักษะในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง






9 กุมภาพันธ์ 2559

12 กุมภาพันธ์ 2559

16 กุมภาพันธ์ 2559

7 มีนาคม 2559

17มีนาคม 2559

คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
สํานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 มีนาคม 2559

เยี่ยมชมและศึกษดูงาน
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
นเรศวร
18 พฤษภาคม 2559 Infographic เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
10 มิถุนายน 2559 อบรม Smart Online เรื่อง
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
10 มิถุนายน 2559 อบรม Smart Online เรื่อง
การขอใช้ห้องประชุมออนไลน์
13 กรกฎาคม 2559 การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 33 (WUNCA)

www.car.chula.ac.th

ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล
จุฬาฯ
ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ร่วมกับ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานโครงการผู้นําแห่ง
การบอกพิกัดหนังสือด้วย
iBeacon
โครงการพัฒนาระบบการแจ้ง
ซ่อมและบริหารข้อมูลงานซ่อม
บํารุง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เข้าร่วมกิจกรรม Conversation
Hour
ปลุกพลัง OAR ด้วยนวัตกรรม
เพื่อการบริการและการ
ปฏิบัติงาน
สัมมนาบุคลากรประจําปี 2558

สัมมนา

จัดโดย

ฟังบรรยาย/เชิงปฏิบัติการ

รายการ

รูปแบบ

อบรม

วัน เดือน ปี

จํานวนคนที่เข้าร่วม (คน)

63

34



22



17





94



92



10

24



27



23



47



21 กรกฎาคม 2559

08 สิงหาคม 2559

15 กันยายน 2559

15 กันยายน 2559

22 กันยายน 2559

16 ธันวาคม 2559

17 ธันวาคม 2559

โครงการลดปัญหาโรคออฟฟิศ
ซินโดรม (โรคปวดคอและปวด
หลัง) ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ปีที่ 2)
การจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งงาน ( Job
Competency) บรรณารักษ์ /
นักเอกสารสนเทศ / เจ้าหน้าที่
บริการสารสนเทศ
การสืบค้นข้อมูลผ่าน EBSCO
Discovery Service (EDS) รอบ
เช้า
การสืบค้นข้อมูลผ่าน EBSCO
Discovery Service (EDS) รอบ
บ่าย
การนําเสนอผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
ประจําปี 2559
ประเทศไทย 4.0 กับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา (Thailand
4.0 and Academic Libraries)
สร้างแอพพลิเคชั่นง่าย ๆ
สําหรับใช้บนโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน

www.car.chula.ac.th



คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
ร่วมกับ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร

83

ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทย
ทรัพยากร

35



สํานักงานวิทยทรัพยากร

17



สํานักงานวิทยทรัพยากร

18



คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
ชมรมบรรณารักษ์สถาบัน
อุดมศึกษา สมาคมหัองสมุด
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สํานักงานวิทยทรัพยากร
ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล
จุฬาฯ

47



19



41



ศึกษาดูงาน

สัมมนา

จัดโดย

ฟังบรรยาย/เชิงปฏิบัติการ

รายการ

รูปแบบ

อบรม

วัน เดือน ปี

จํานวนคนที่เข้าร่วม (คน)

64

65

อื่น ๆ

คณะทํางาน

อนุกรรมการ

รายการ

กรรมการ

กิจกรรมพิเศษที่บุคลากรได้รบั มอบหมายและได้รบั เชิญ

ภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร


1. คณะทํางานพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดในจุฬาฯ
2. คณะกรรมการควบคุมการคัดเลือกและการให้บริการถ่ายเอกสาร
3.คณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์สํานักงานวิทยทรัพยากร
4. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วงเปิดให้บริการพิเศษ
5. คณะกรรมการสวัสดิการ
6. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
10. คณะกรรมการรักษาเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน ประจําปีงบประมาณ 2559
11.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สํานักงานวิทยทรัพยากร
12. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
13.คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
14. คณะกรรมการการจัดการความรู้
14. คณะทํางานโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย












15. คณะกรรมการดําเนินงานกีฬาบุคลากร






15. คณะอนุกรรมการจัดงาน WUNCA 33rd จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการ และจัดการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ในวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ



ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. คณะทํางานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2. คณะทํางานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3. คณะทํางานฝ่ายบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
4. คณะทํางานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
5. คณะทํางานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
6. คณะทํางานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
7. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
8. คณะทํางานศึกษารูปแบบการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
9. คณะกรรมการจัดจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) โดยวิธีพิเศษ
10. อาสาสมัครการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
www.car.chula.ac.th
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปวัฒธรรมที่สํานักงานวิทยทรัพยากรได้มีส่วนร่วมและดําเนินการ
จัดงานเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย และกิจกรรมเพื่อสังคม ในปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้
ประเภทกิจกรรม

จํานวน
กิจกรรม
(ครั้ง)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สาํ นักงานวิทยทรัพยากรเข้าร่วม
1. กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี

2

ประชาคมจุฬาฯ

2. กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลัย

16

ประชาคมจุฬาฯ

กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สาํ นักงานวิทยทรัพยากรเป็นผู้จัด
1. กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี

2

ประชาคมสํานักงานฯ และแขกผู้มีเกียรติ

2. กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลัย

2

ประชาคมสํานักงานฯ

3. กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงดนตรี (กลางแจ้ง)

3

ประชาคมจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป

6
6

4,998

4. กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงผลงานศิลปะ
- นิทรรศการ
- เสวนา บรรยายผลงาน

ตัวอย่าง กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี
1. ร่วมงานตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2559 วันที่ 6 มกราคม 2559
จัดโดย ศูนย์บริหารกลาง
2. จัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2559
3. จัดงานทําบุญครบรอบวันสถาปนาสํานักงานวิทยทรัพยากร วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
4. ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจําปี 2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จัดโดย ศูนย์บริหารกลาง
ตัวอย่าง กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลัย
1. ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระ
วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จัดโดย ศูนย์บริหารกลาง
2. ร่วมงานฉลองอภิลักขิตสมัย 100 ปี นับแด่วาระที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 มกราคม 2559 จัดโดย ศูนย์บริหารกลาง
3. ร่วมงานครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 26 มีนาคม 2559
จัดโดยศูนย์บริหารกลาง
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4. ร่วมงานครบรอบแห่งการสถาปนาคณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ สํานัก
5. ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ 9 มิถุนายน 2559จัดโดย ศูนย์บริหารกลาง
กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงดนตรี
จัดงานดนตรีในสวน ในวันที่ 25 26 และ 27 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงผลงานศิลปะ
ลําดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม

ช่วงเวลาที่จัด
กิจกรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)

19 ตุลาคม –
4 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558 –
6 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ –
9 เมษายน 2559
13 พฤษภาคม –
18 มิถุนายน 2559
2 กรกฎาคม –
20 สิงหาคม 2559
25 สิงหาคม –
15 ตุลาคม 2559

855

บรรยายผลงาน จิตรกรรมนามธรรม

4 พฤศจิกายน 2559

54

การบรรยายผลงานคืนเยือน
การบรรยาย
DUSADEE+DUSIT+LOVERS+DEAD
ONES
การบรรยายนิทรรศการ OSCILLATION
การบรรยายงานนิทรรศการ CAPTURING
THE INTANGIBLE
บรรยายนิทรรศการ QUIET
ENCOUNTERS

22 ธันวาคม 2558
16 กุมภาพันธ์ 2559

41
85

13 พฤษภาคม 2559
7 กรกฎาคม 2559

64
76

25 สิงหาคม 2559

98

ประเภทการจัดแสดง

แสดงผลงาน : นิทรรศการ
1

นิทรรศการ Dimension Variable

จิตรกรรมนามธรรม

2

นิทรรศการ คืนเยือน Michael
Shaowanasai’s
นิทรรศการ DUSADEE+DUSIT+
LOVERS+DEAD ONES
นิทรรศการ OSCILLATION

งาน site specific

นิทรรศการ CAPTURING THE
INTANGIBLE
นิทรรศการ QUIET ENCOUNTERS

ประเภทศิลปะการจัดวาง

3
4
5
6

ผลงานศิลปะการจัดวาง
งานประเภทจิตรกรรม ปูนปั้น และวีดีโอ

นิทรรศการภาพถ่าย

540
683
810
810
882

แสดงผลงาน : บรรยาย เสวนา
1
2
3

4
5
6

บรรยายงานนิทรรศการ Dimension
Variable
บรรยายงานนิทรรศการ คืนเยือน
บรรยายงานนิทรรศการ
DUSADEE+DUSIT+LOVERS+DEAD
ONES
บรรยายงานนิทรรศการ OSCILLATION
บรรยายงานนิทรรศการ CAPTURING THE
INTANGIBLE
บรรยายงานนิทรรศการ QUIET
ENCOUNTERS
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ความภูมิใจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส
ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 100 แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559
นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างปีการศึกษา 2509–2512 นับรวมรอบเวลา 50 ปี ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ
ถวายหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส L' Illustration และ Le Petit Journal ที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2436 และ พ.ศ. 2440
จํานวน 207 ฉบับ เย็บเล่มรวม 6 เล่ม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมา พระองค์
ทรงพระราชทานแก่สํานักงานวิทยทรัพยากร ไว้บริการศึกษาค้นคว้าต่อไป ปัจจุบันจัดทําเป็นหนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สามารถสืบค้นและเปิดอ่านได้จากฐานข้อมูลห้องสมุดของจุฬาฯ และคลังข้อมูล
ดิ จิ ทั ล จุ ฬ าลงกรณ์ ร าชบรรณาลั ย นั บ เป็ น เอกสารสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และประเทศสยามเป็นอย่างยิ่ง
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บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
สํานักงานวิทยทรัพยากร เห็นความสําคัญและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดทุกระดับที่เป็นทั้งคนดีและ
คนเก่ง เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยคณะกรรมการบริหารของสํานักงานฯ จะพิจารณาบุคลากรที่
มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการครองคน ครองตน และครองงาน อันสมควรได้
เข้ารับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ ลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจําปี พ.ศ. 2559
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ ลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจําปี พ.ศ. 2559
ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยีย่ มขนาดเล็ก
(คณะทํางาน CCA NEWS/CCA EVENTS)

นายธีรวัฒน์ บุตรนุช
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รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ ลากรห้องสมุดดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2559 กลุ่มวิชาชีพ

นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ ลากรห้องสมุดดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2559 กลุ่มปฏิบัติการ

นายวรัช แก้วบุญเพิ่ม
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รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้นประจําปี 2559 สภาวิจัยแห่งชาติ
นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจําปี 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "ระบบจัดการแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" ซึ่งเป็นผลงานที่นําเสนอร่วมกันระหว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา และนายกุลชัย กุลตวนิช
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรม Read for the Blind
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้จัดงาน “ช่วยอ่านหน่อยนะ” ใน
โครงการจิตอาสารักการอ่านเพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการสื่อสารแก่ผู้พิการทาง
สายตา และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น “Read for the Blind” แล้วนั้น ต่อมากลุ่มเฟซบุ๊ก
(Facebook Group) “Read for the Blind” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นเสมือนดวงตาให้ผู้พิการทางสายตา
สามารถรับรู้ขอ้ มูลหรือสิ่งของอื่นๆ ที่ต้องการ เพียงแค่ผู้พิการทางสายตาถ่ายภาพหรือนําภาพมาอัพโหลดใน
กลุ่มเฟซบุ๊กนี้ สมาชิกอาสาตาดีก็จะพิมพ์ข้อความอธิบายภาพถ่ายดังกล่าวในช่องความคิดเห็น (comment)
ส่งกลับไปให้ทนั ที ได้เลือกสํานักงานวิทยทรัพยากรให้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสถาบันการศึกษา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และแนะนําวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น “Read for the Blind” ให้แก่นิสิตจุฬาฯ และผู้สนใจ
โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องโถง ชั้น 1
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กิจกรรม สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนผู้พิการทางสายตา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม
รักษาการแทนผู้อํานวยการ และคณะ ได้มอบเงินจากกิจกรรมงดค่าปรับประจําปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็น
กิจกรรมเพื่อสังคมของห้องสมุดในจุฬาฯ และเงินบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี รวมทั้งสิ้น 81,016 บาท ให้แก่โรงเรียน
ธรรมิกวิทยา ในมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนทางการศึกษาของนักเรียนผู้พิการทางสายตา พร้อมจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ของใช้ สื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ จํานวนหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิตในสังคม
อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนลักษณะพิเศษและห้องสมุดโรงเรียน ตลอดจน ร่วม
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและคณะครูด้วย
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กิจกรรม ร่วมงานวันห้องสมุดโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สํานักงานวิทยทรัพยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม
รักษาการแทนผู้อํานวยการ และคณะ ได้รับเชิญไปร่วมงานวันห้องสมุด ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศร
ศึกษา ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี โดยในช่วงเช้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย
สํานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ในช่วงบ่ายมีการมอบรางวัลนักเรียนนักอ่านและยุวบรรณารักษ์ ตลอดจน เยีย่ มชม
ความก้าวหน้าของห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งสํานักงานฯ เข้าไปดําเนินงานจัดตั้งเป็นห้องสมุด 3 ดี เมื่อปี 2557 ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ One Functional - unit One Community (OFOC) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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กิจกรรม สนับสนุนสื่อการศึกษาและครุภัณฑ์แก่โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ที่สํานักงาน
วิทย-ทรัพยากรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนและ
ชุมชน โดยเมื่อวันที่ 16กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร และคณะ ได้ส่งมอบหนังสือสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา อุปกรณ์กีฬา และ
สื่อการสอนต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ส่งมอบครุภัณฑ์จํานวนหนึ่ง
ที่โรงเรียนสามารถนําไปดัดแปลง ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และห้องสมุดของ
โรงเรียนอย่างเหมาะสมต่อไป
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ระบบประกันคุณภาพ
สํานักงานวิทยทรัพยากร ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ตระหนักในความสําคัญของคุณภาพและ
มาตรฐานในการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นหน้าที่หลักของสํานักงานฯ เพื่อประกันว่าคุณภาพของบริการของ
สํานักงานฯ จะเป็นไปตามที่ผู้รับบริการต้องการและได้รับความพึงพอใจ โดยใช้มาตรฐานประกันคุณภาพของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สําหรับหน่วยงานด้านบริหารและสนับสนุน หรือ CU-QA 84.3
นโยบายคุณภาพของสํานักงานวิทยทรัพยากร คือ พัฒนาระบบบริหารและบริการเพื่อมุ่งให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกระดับ ภายใต้ข้อจํากัดของทรัพยากรโดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ และมี
พัฒนาการเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ระบบประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพ ซึ่งดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการอีก 3 ชุด ซึ่งประธานของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพโดยตําแหน่ง ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (3) คณะกรรมการจัดการความรู้

การดําเนินการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพทําหน้าที่ดําเนินการประกันคุณภาพ และการพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในของสํานักงานวิทยทรัพยากร เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของ
สํานักงานฯ ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในรอบปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
 พัฒนาเว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/qa-web เพื่อนําเสนอข้อมูลด้านระบบประกันคุณภาพ
รวมถึงนําเสนอแผนงานและกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
 จัดทําแผน/รายงานการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดระบบคุณภาพ
 สรุ ป ความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริ ก ารจากช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ อี เ มล โทรศั พ ท์ กล่ อ งรั บ
ความคิดเห็น ฯลฯ
 จัดการอบรม
 การศึกษาดูงาน
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ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้น
พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ สนองตอบผู้ใช้บริการในทุกด้าน ดังนี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุม
ภายในของสํานักงานวิทยทรัพยากร
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงานวิทยทรัพยากร บรรยายโดย นายโภไคย ศรีรัตโนภาส
ผู้อํานวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้รับความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจน ร่วมพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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การประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพงาน สํานักงานวิทยทรัพยากร
วั น ที่ 22 กั น ยายน 2559 คณะกรรมการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ ได้ ส นองตอบนโยบายของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน เพื่อให้
องค์กรมีการพัฒนาเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยความคล่องตัว กระชับ รวดเร็ว โดยสนับสนุน
ให้บุคลากรทุกศูนย์/ฝ่ายรวมกลุ่มกันจัดทํา “โครงการพัฒนาคุณภาพงาน” มุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
งานในความรับผิดชอบ ในหลักการของ “3 ลด” “3 เพิ่ม” กล่าวคือลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดต้นทุน หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มความประทับใจ เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเห็นคุณค่าในมุมมองของ
การเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพโดยคํานึงถึงความพอใจ/ความประทับใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ จึงจัดประกวด
โครงการพัฒนาคุณภาพงานขึ้น โดยในปี 2559 มีโครงการที่ส่งเข้าประกวดจํานวน 3 โครงการ คือ
1. โครงการโสตสโมสร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการโครงการ
1. ลดขั้นตอนการขอเบิกสื่อโสตทัศน์จากเดิม 2 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอน และลดระยะเวลาใน
การให้บริการจาก 10-15 นาที เป็น 1-2 นาที
2. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการสื่อโสตฯ และเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
3. ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถสื บ ค้ น สารสนเทศสื่ อ โสตทั ศ น์ ผ่ า นระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ทํ า ให้ ไ ด้ รั บ
สารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการมากขึ้น
4. ให้บริการยืม-คืน ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แทนระบบมือ และสามารถรายงานสถิติได้ทันที ลด
ความผิดพลาด ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น
2. โครงการตอบได้ หายรู้ อยู่เห็น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการโครงการ
1. ปรับปรุงการจัดชั้น ขยายชั้นหนังสือ ให้ถูกต้องและสะดวกต่อการให้บริการ
2. ทราบสถานภาพหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด สามารถแจ้งผู้ใช้บริการได้
3. ซ่อมบํารุงรักษาหนังสือที่ชํารุดให้มีสภาพดีและสามารถใช้งานได้
4. ได้ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
5. ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการทํางานร่วมกัน
6. สร้างความผูกพันและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
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3. โครงการจัดหนังสือส่งให้ทันใจผู้อ่าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการโครงการ
1. สามารถลดความผิดพลาด และทวนสอบกระบวนการทํางาน ของบริการ Cataloging request ได้
2. ลดเวลาทํางานของทุกขั้นตอน เช่น
 การนําส่งใบขอรับบริการจากเดิมมีกําหนดส่งเป็นรอบวันละ 1 รอบ ระบบใหม่ผู้รับบริการส่ง
คําขอได้ตลอด 24 ชม.ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานก็สามารถ login เข้าระบบได้ทุกเวลาที่ต้องการ
 จากเดิมผู้ปฏิบัติงานหยิบตัวเล่มจะต้อง print email แต่ละฉบับ แต่ระบบใหม่สามารถพิมพ์
รายงานได้เป็นรายการรวมของแต่วันที่มีผู้ขอมา
 การจัดเรียงหนังสือรอผู้รับบริการ จากเดิมพิมพ์ชื่อผู้รับบริการที่ละรายการและนําไปสอดใน
ตัวเล่มรอผู้รับบริการมารับตัวเล่ม ระบบใหม่สามารถพิมพ์ทุกอย่างออกจากระบบ
 การแจ้งผู้รับบริการจากเดิมต้องสร้าง email ด้วยตนเองเพื่อแจ้งให้มารับหนังสือที่ต้องการ
ทีละฉบับ
3. ได้แนวทางการปฏิบัติงาน และลําดับในกระบวนงานที่ชัดเจน
4. ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับหนังสือที่ต้องการได้เร็วและถูกต้อง
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การศึกษาดูงานผลงานโครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในงานมหกรรม
คุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปี 2558
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานผลงานโครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพงาน
ในงานมหกรรมคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสํานักงานฯ
ได้รับความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้ข้อมูลและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านการศึกษาดูงาน โดยได้ศึกษาดูงานโครงการที่ได้รับรางวัลจํานวน 4
โครงการ ดังนี้
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1. โครงการ iScale & iDesign Workspace User Friendly ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(5 กุมภาพันธ์ 2559)

2. โครงการผู้นาํ แห่งการบอกพิกัดหนังสือด้วย iBeacon ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ
(9 กุมภาพันธ์ 2559)
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3. โครงการพัฒนาระบบการแจ้งซ่อมและบริหารข้อมูลงานซ่อมบํารุง ของคณะเศรษฐศาสตร์
(12 กุมภาพันธ์ 2559)

4. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม Conversation Hour ของสถาบั น ภาษา
(16 กุมภาพันธ์ 2559)

การดําเนินงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สํานักงานวิทยทรัพยากร จัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 มีการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เพื่อขอการรับรองการดําเนินงานภายใต้การประกันคุณภาพ สําหรับหน่วยงานด้าน
บริหารและสนับสนุน (CU-QA 84.3) จากมหาวิทยาลัย นับแต่นั้นเป็นต้นมา สํานักงานวิทยทรัพยากร ภายใต้
การบริหารจัดการของผู้จัดการระบบคุณภาพ ที่ทําหน้าที่ดูแลและนําระบบคุณภาพตามมาตรฐานมาปฏิบัติและ
ธํารงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพของสํานักงานฯ ดังนโยบายคุณภาพ “พัฒนาระบบบริหารและบริการ เพื่อมุ่งให้
เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกระดับ” โดยมี คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน คณะกรรมการควบคุมดูแล
ผลผลิตและบริการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด หรือคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพใน ชื่อเรียกในปัจจุบัน ทํา
หน้าที่วางแผน ตรวจสอบคุณภาพ ติดตามงานบริการและผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด และเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหาร ในการธํารงรักษาและพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสํานักงานฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานประกัน
คุ ณ ภาพของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากการประกั น คุ ณ ภาพเชิ ง ระบบตามมาตรฐาน
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CU-QA 84 จนมาสู่การบูรณาการการประกันคุณภาพในเนื้องาน แบบ CU-Quality Modelการติดตามการ
ดําเนินงานตาม KPIs การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจและการวางระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2559 พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การตรวจสอบ
คุณภาพภายในของสํานักงานวิทยทรัพยากร ในปี พ.ศ. 2559 สนองรับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ประสงค์ให้
สํานักงานวิทยทรัพยากรเป็นห้องสมุดที่ได้มาตรฐานระดับสากล ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
จึงกําหนดแนวทางให้การตรวจสอบคุณภาพภายในปีนี้ เป็นการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมาตรฐานห้องสมุด
ระดับสากล เพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงสู่การพัฒนาสํานักงานวิทยทรัพยากรให้เป็นห้องสมุดที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานระดับ สากลต่ อ ไป สําหรับมาตรฐานที่ นํ ามาศึก ษา และใช้ในการเปรี ย บเทีย บสภาพปัจ จุบั น ของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร คือ BIX (Der Bibliotheksindex) อันเป็นมาตรฐานห้องสมุดอุดมศึกษาของประเทศ
เยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของห้องสมุด ผลที่ได้จากการเทียบเคียงกับมาตรฐาน
ห้ อ งสมุ ด ระดับ สากล จะเป็ น แนวทางสํา หรั บสํา นั ก งานวิ ท ยทรัพ ยากรไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ เป็ นห้ อ งสมุดที่ได้
มาตรฐานสากลในอนาคต

การตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
การดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5สและจัดกิจกรรม Big
Cleaning Day ประจําปีงบประมาณ 2559 ยังคงมีนโยบายสืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา คือการสนับสนุนให้มีการ
รักษาความเป็นระเบียบ ความสะอาด สามารถทํางานได้อย่างสะดวก อันเป็นนิสัยของบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook อันเป็นช่องทางสําคัญในการ
ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกหน่วยงานด้วย กิจกรรมที่สําคัญได้แก่
 การขอเข้าชมการดําเนินกิจกรรม 5ส จาก บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด ให้เหตุผลว่า เห็นกิจกรรม
5ส ผ่านทาง Facebook เห็นความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การทํากิจกรรมอย่างมีความสุข ในการนี้
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารให้เกียรติต้อนรับพร้อมทั้งช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
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 การสนับสนุนการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจัดพื้นที่ให้สะดวกต่อการให้บริการ ด้วย
การให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และศูนย์จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ในการสํ า รวจทรัพ ยากรสารสนเทศ พร้ อ มกั บ การจัด กิจ กรรม Big Cleaning Day
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและทันต่อความต้องการ

การจัดการความรู้
การดําเนินงานกิจกรรมการการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้
1. จัดกิจกรรมอาศรมวิทยทรัพยากรจํานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 59 เวลา 13.00-15.30 น.
o แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก WUNCA โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม
o มนุ ษ ยศาสตร์ ดิ จิ ทั ล : เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ส ารสนเทศด้ า น
มนุษยศาสตร์ โดย ดร.บรรพต สร้อยศรี, คุณระเบียบ แสงจันทร์, คุณสราลี สงค์จําเริญ,
คุณฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ และคุณวิภา จารีวงศ์ไพบูลย์
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-15.30 น.
o เรื่องเล่าจาก Cambridge Asia Library Advisory Board (CALAB) Meeting (Seoul
National University, South Korea) โดย คุณสายฝน เต่าแก้ว
o ก้าวทันแนวโน้มห้องสมุดโลกกับห้องสมุดมารวย โดย ทีมงานศึกษาดูงานห้องสมุดมารวย
2. กิจกรรมเปิดเช้า เม้าท์มันส์ จํานวน 7 ครั้ง
o เปิดเช้า เม้าท์มันส์ take 1: เล่าสู่กันฟัง WUNCA 32
o เปิดเช้า เม้าท์มันส์ take 2: เรื่องเล่าจากชาวเที่ยงคืน
o เปิดเช้า เม้าท์มันส์ take 3: เรื่องเล่าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
o เปิดเช้า เม้าท์มันส์ take 4 : เรื่องเล่าจากมหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยแม่โจ้
o เปิดเช้า เม้าท์มันส์ take 5 : ไขข้อสงสัย Clutter ใน Outlook mail มาได้อย่างไร
o เปิดเช้า เม้าท์มันส์ take 6 : บอกกล่าวความ วันสถาปนาบ้านเรา
o เปิดเช้า เม้าท์มันส์ take 7 : การเดินทางพิชิตภารกิจ Inventory
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3. โครงการถอดความรู้ และการสร้างจัดทําคลังความรู้ งานเตรียมตัวเล่มเพื่อการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการห้องสมุด ถ่ายทอดความรู้ โดย นายสาโรช รักหลวง สังกัดศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.car.chula.ac.th

87

การดําเนินงานประชาสัมพันธ์
สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร ดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบคณะกรรมการ โดยมี ป ระธาน
คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละคณะกรรมการซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนจากศู น ย์ / ฝ่ า ยต่ า งๆ โดยมี กํ า หนดวาระ
คราวละ 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสํานักงานวิทยทรัพยากร หรือกิจกรรมที่ศูนย์/ฝ่ายต่างๆ จัด
ขึ้นและแจ้งมาเพื่อให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Facebook Youtube
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในสํานักงานฯ และภายนอกสํานักงานฯ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร อาทิ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร แจ้งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญแก่บุคลากร เพื่อให้
บุคลากรทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากรตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีและความเข้าใจอันดีของบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร

กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบปี
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การเข้าเป็นสมาชิกสื่อสังคมออนไลน์ของสํานักงานวิทยทรัพยากร
คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม การสร้ า งสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นรู ป แบบ Facebook ให้ กั บ สํ า นั ก งาน
วิทยทรัพยากร เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสํานักงานวิทยทรัพยากร
2. จัดทําบทวิทยุรายการ “สารสนเทศจากสํานักงานวิทยทรัพยากร” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ
เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และนําเสนอสาระความรู้ของสํานักงานวิทยทรัพยากรสู่สังคม
3. ร่วมกับฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยทรัพยากร จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจําปี โดยมีส่วนร่วม
ทางด้ า นพิ ธี ก าร และการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี และความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งบุ ค ลากร
ในองค์กร
4. ประสานงานและดําเนินการประชาสัม พันธ์กิจ กรรมต่างๆ ของสํานักงานวิท ยทรัพยากร ตาม
ความประสงค์ของศูนย์/ฝ่ายต่างๆ ในสํานักงานวิทยทรัพยากร
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การพัฒนาบุคลากร
ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร สํานักงานฯ
จึงเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งบุคลากรระดับวิชาชีพ และระดับปฏิบัติการ รวม 97 คน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2559 รวมเวลาทั้งสิ้น 8,611 ชั่วโมง เฉลี่ยคนละ 88.77 ชั่วโมง
บุคลากร
จํานวนเวลาเพื่อการฝึกอบรมพัฒนา (ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ
บุคลากรระดับวิชาชีพ
6,363
74
บุคลากรระดับปฏิบัติการ
2,248
26
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ประเภทกิจกรรม
การสัมมนาบุคลากร
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในประเทศ
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ
ทัศนศึกษาต่างประเทศ
การประชุม ฟังบรรยาย สัมมนาทางวิชาการ
การฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน (ครั้ง)
1
68
3
1
56
60

จํานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
ระดับ
ระดับ
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ
94
55
40
2
0
1
0
54
10
54
40

ตัวอย่าง ศึกษาดูงาน
1. ดูงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์และห้องเรียน iSCALE
2. ดูงานบริษัททรู และห้องสมุดมารวย
3. ดูงานโครงการผู้นําแห่งการบอกพิกัดหนังสือด้วยiBeacon
4. ดูงานการบริหารกลยุทธ์และการบริหารงบประมาณองค์กร
5. ดูงานระบบการแจ้งซ่อมและบริหารข้อมูลงานซ่อมบํารุง
6. ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยในปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมวิชาการ 6th PULINET National
Conference (PULINET 2016) เรื่อง Growing Green Library for All (Growing GLA)
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ตัวอย่าง ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
1. Elsevier eBooks Forum 2016 (SEA) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2. Symposium on “Internationalization” and “Facilities and Equipment Sharing”
ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
3. Cambridge Librarians Day and CALAB meeting ณ Seoul National University
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
4. การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (WUNCA)
5. World Share Management Services ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แบบออนไลน์
ตัวอย่าง การฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (IDP)
จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. Digital Education ก้าวใหม่ของการศึกษาไทย จัดโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
3. การสร้างมาตรฐานการบริการและนวัตกรรมด้านการบริการ จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์
4. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) บนอุปกรณ์มือถือ จัดโดย สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. Big Data พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6. Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร
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ทําเนียบบุคลากร
ฝ่ายบริหาร
ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

1

นาง

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นางสาว
นาง
นางสาว
นาย
นาย
นาง
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาง
นาย
นาง
นาย
นาย
นาง
นาง
นาง
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ชื่อ - นามสกุล

อังคณา บุญเลิศ
จารุวรรณ ชูติสินธุ
จุรีย์ คชไกร
ทิวาภร ดุลสูงเนิน
ธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ
นพรัตน์ กันปาน
ปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์
พิมพ์ คงมา
ไพทูล ประทุมพันธ์
มานิดา เวชพราหมณ์
รัตนา โฉมจันทร์
วิฑิตา ลักษณ์เทียมจิตร
ศิรินันท์ ศรีวานิชย์
สกล แหวนทองคํา
สมใจ ภิริยะกากูล
สมชาย ยอดพิกุล
สมศักดิ์ คชไกร
สุรีย์ ทรัพย์สง่า
เสาวนีย์ เฉลิมเทวี
อุษณีย์ ศุขแพทย์

ตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่สํานักงาน
(ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร)
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
พนักงานสถานที่
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
พนักงานสถานที่
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
พนักงานสถานที่
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
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ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาว สายฝน เต่าแก้ว

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นางสาว
นาง
นางสาว
นางสาว
นาย
นาง
นางสาว
นาง
นาง
นาย
นาง
นาง
นางสาว
นาง
นาง

กันตา วังกอเพชร
กาญดา วนิชดํารงค์ศักดิ์
จันทร์งาม ชูตระกูล
ชนิดา จริยาพรพงศ์
ธนัช บุญจันทร์
ภิญญดา นนทปรัชญากุล
มณฑา ชลาลัยศิริกุล
วรรณภา รักหลวง
วราวรรณ วีร์วรวงศ์
วสันต์ สุขสุทธิ
สมลักษณ์ มิ่งขวัญ
สมัญญา ไตรทิพย์พิทักษ์
สราลี สงค์จําเริญ
สุจิตรา ดาโรจน์
สุภาณี หวังวีระ

ตําแหน่ง

บรรณารักษ์
(ผู้จัดการ)
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์ (ชํานาญการ)
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาว สายฝน เต่าแก้ว

2
3
4
5
6

นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาง
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กฤษ กําจร
กัลยาณี ศศิธร
ชนาธิป หลาบมาลา
ธมลวรรณ นาคตระกูล
บังอร พงษ์ทอง

ตําแหน่ง

บรรณารักษ์
(รักษาการแทนผู้จัดการ)
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
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ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

7
8
9
10

นางสาว
นางสาว
นาย
นาย

ชื่อ - นามสกุล

มุจรินทร์ ศิริกจิ
ศิริวรรณ อินทวิมล
สาโรช รักหลวง
สุวิทย์ มานะทัต

ตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย
ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาว ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

2
3
4

นางสาว กนกกร กมลเพ็ชร
นางสาว กรรณิการ์ สุวรรณนิตย์
นางสาว กัลยา ยังสุขยิ่ง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาง
นาง
นางสาว
นาง
นาง
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ชาดา วิจิตรโสภาพันธ์
นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
ประจวบ หมากเลย์
ปิยธิดา ห่อประทุม
ภัคพรรณ พานิช
ระเบียบ แสงจันทร์
ศิริพร ไชยชาติ
ศุภกร เมาลานนท์
สมร ไพรศรี
สุภา บุญศรี
หรรษา พิสุทธิวงษ์

ตําแหน่ง

บรรณารักษ์
(ผู้จัดการ)
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
นักเอกสารสารสนเทศชํานาญการ
พิเศษ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
บรรณารักษ์ (ชํานาญการ)
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
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ศูนย์มรดกภูมิปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

1

นาง

2
3

ชื่อ - นามสกุล

เบญจา รุ่งเรืองศิลป์

นางสาว วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์
นาง
อนุรักษ์ มั่งมี

ตําแหน่ง

บรรณารักษ์
(ผู้จัดการ)
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน

ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาว อมรรัตน์ ศรีสรุ ภานนท์

2
3
4
5
6
7
8

นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว

ไข่มุกข์ พบถาวร
จันอัมภรณ์ ทรงฤทธิ์ศร
ฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์
ชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์
เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา
วาสนา เหล่าชินชาติ
สุมาลย์ เชื้อสระคู

ตําแหน่ง

บรรณารักษ์
(ผู้จัดการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
นักเอกสารสารสนเทศชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

1

ดร.

บรรพต สร้อยศรี

2
3
4
5
6

มล.
นาย
นาย
นาย
นาย

กิจจาริณี บํารุงตระกูล
ชัชวาล ศรีสละ
ธนากร ปัญญาฤดีพร
ธีรวัฒน์ บุตรนุช
นราพงค์ เกิดบัวเพชร
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ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ผู้จัดการ)
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
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ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาง
นาย
นาง
นาย

ชื่อ - นามสกุล

นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
ปัญชลี เวียงยิ่ง
ปีติมาต สิริธนภัคกุล
พิพัฒน์ ศรีเที่ยง
วรัชแก้ว บุญเพิ่ม
วิโรจน์ ลาภทรัพย์ทวี
ศิริลักษณ์ สุตนั ไชยนนท์
สุชิน แควน้อย
สุวรรณา บุญเสริม
อภิชัย ทะนัน

ตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

ศูนย์เอกสารประเทศไทย
ลําดับที่

คํานําหน้า
นาม

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาว ฐิตยารัตน์ อินทวงศ์

2
3
4
5
6
7

นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นางสาว
นาง

ธํารงค์ มะลิอ่อง
นิพา แซ่อึ่ง
พิมพ์นภา อมฤตวรชัย
รุ่งฤดี นิลวิเชียร
วิชสรา อินทรัตน์
สุธิดา สวัสดิ์นที

ตําแหน่ง

บรรณารักษ์ชํานาญการ
(ผู้จัดการ)
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ
1

คํานําหน้า
ชื่อ - นามสกุล
นาม
นางสาว พรทิพย์ เอื้ออภัยกุล

2
3

นาง
วิไล อติชาติธเนศวร
นางสาว สุนิสา ชูยิ่ง

ลําดับที่
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ตําแหน่ง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
(ผู้จัดการ)
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
บรรณารักษ์
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ภาพกิจกรรม
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง นอกจากนี้ สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหาร
จัดการวิทยานิพนธ์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

25 พฤศจิกายน 2558 เนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รักษาการแทน
ผู้อํานวยการและบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมพิธี
ถวายสักการะพระบรมรูปฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

25-27 พฤศจิ ก ายน 2558 ดนตรี ใ นสวน เนื่ อ งในวั น
มหาธีรราชานุสรณ์ จัดแสดงงานดนตรี ณ ลานหน้าอาคาร
ม ห า ธี ร ร า ช า นุ ส ร ณ์ สํ า นั ก ง า น วิ ท ย ท รั พ ย า ก ร
(หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ธั น วาคม 2558 กิ จ กรรมเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแนะนํ า
วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น “Read for the Blind” สืบเนื่อง
จากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากร ได้
จัดงาน “ช่วยอ่านหน่อยนะ” ในโครงการจิตอาสารักการอ่าน
เพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการ
สื่ อ สารแก่ผู้ พิก ารทางสายตา และประชาสั มพั นธ์ การใช้งาน
แอพพลิเคชั่นแล้วนั้น ต่อมาสํานักงานวิทยทรัพยากรได้รับเลือก
ให้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมนี้
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13 ธั น วาคม 2558 ชาวสํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร
ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เนื่ องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

17 ธั น วาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม
รักษาการแทนผู้อํานวยการ และคณะ ได้มอบเงินจากกิจกรรม
งดค่าปรับประจําปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
ของห้องสมุดในจุฬาฯ และเงินบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี รวมทั้งสิ้น
81,016 บาท ให้แก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา ในมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตาบอดประเทศไทย อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาของนักเรียนผู้พิการ
ทางสายตา พร้อมจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ของใช้ สื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ จํานวนหนึ่ง

18 ธันวาคม 2558 สํานักงานวิทยทรัพยากร จัดกิจกรรม
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ แก่บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร
และผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ณ อาคารมหาธี ร ราชานุ ส รณ์ และลาน
จอดรถหลังอาคาร

6 มกราคม 2559 รักษาการแทนผู้อํานวยการและบุคลากร
สํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมทําบุญตักบาตรในโอกาสปี
ใหม่ 2559 ณ ลานพระศรี ม หาโพธิ์ หน้ า อาคารมหาธี ร
ราชานุ ส รณ์ (สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร) และร่ ว มรั บ พร
ปีใหม่จากท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5-16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานผลงานโครงการที่ ไ ด้ รั บ
รางวัลจากการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ในงาน
มหกรรมคุ ณ ภาพ ประจํ า ปี 2558 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ
ความรู้ แ ละความเข้ า ใจในกระบวนการและขั้ น ตอน
การปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นระบบ

17-19 กุมภาพันธ์ 2559 สํานักงานวิทยทรัพยากร จัดงาน
คั ด เลื อ กหนั ง สื อ เข้ า หอสมุ ด กลาง เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการได้คัดเลือกหนังสือภาษาอังกฤษที่ตรงกับความ
ต้ อ งการใช้ เ ข้ า ห้ อ งสมุ ด และส่ ง เสริ ม ให้ มี ท รั พ ยากร
สารสนเทศที่ตรงความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

18 กุมภาพันธ์ 2559 สํานักงานวิทยทรัพยากร
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Congress of Southeast
Asian Librarians – CONSAL จากประเทศบรูไน

7 มีนาคม 2559 การสัมมนาบุคลากร ประจําปี 2559 ของ
สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร เรื่ อ ง ปลุ ก พลั ง OAR ด้ ว ย
นวั ต กรรมเพื่ อ การบริ ก าร และการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
วิทยากรรับเชิญ รศ.ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติบรรยาย
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1 7 มี น า ค ม 2559 การศึ ก ษาดู ง า น สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมส่ ว นหนึ่ ง ในการ
สั ม มนาบุ ค ลากร ประจํ า ปี 2559 ของสํ า นั ก งานวิ ท ย
ทรัพยากร

25 มี น าคม 2559 กิ จ กรรมการมอบหนั ง สื อ และ
สื่อการศึกษาเพื่อรําลึกถึง Mr. Gerald Roscoe บริจาคโดย
คุ ณ ขนิ ษ ฐา สุ ว ภาพ รอสโก้ โดยมี ท่ า นอธิ ก ารบดี เ ป็ น
ตัวแทนรับมอบในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่งต่อ
แก่ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 100 แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม 2559 นิ สิ ต เก่ า คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือพิมพ์
ฝรั่ ง เศส L' Illustration และ Le Petit Journal ที่ ตีพิมพ์
ใน พ.ศ.2436 และ พ.ศ.2440 แด่ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมา พระองค์ทรง
พระราชทานแก่สํานักงานวิทยทรัพยากร ไว้บริการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป

26 มี น าคม 2559 รั ก ษาการแทนผู้ อํ า นวยการและ
บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและ
สมเด็จมหาธีรราชเจ้า และร่วมทําบุญตักบาตรในโอกาส
ครบรอบแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 99 ปี
ณ บริเวณหน้าหอประชุมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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8 เมษายน 2559 สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร จั ด งาน
“สืบสานประเพณีไทย รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่” เพื่อให้บุคลากร
ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และสืบทอดวัฒนธรรม
ไทย

22 เมษายน 2559 พิ ธี เ ปิ ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายในของ
บุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน–13
พฤษภาคม 2559 ภายใต้คําขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ําใจ
ใฝ่ ใ จสุ ข ภาพ” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรั ก สมั ค รสมานสามั ค คี
มีน้ําใจนักกีฬาระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย

29 เมษายน 2559 กิจกรรมอาศรมวิทยทรัพยากร ครั้งที่
2/2559 เรื่ อ ง “การสร้ า งแบบสอบถามออนไลน์ ด้ ว ย
Google Form” ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมจั ด การ
ความรู้ที่คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรของ
สํานักงานฯ ตลอดปีงบประมาณ 2559

25 พฤษภาคม 2559 กิ จ กรรม KM Talk “เปิ ด เช้ า
เม้าท์มันส์” ครั้งที่ 6 เรื่อง "บอกกล่าวเล่าความ วันสถาปนา
บ้ า นเรา" ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมจั ด การความรู้ ที่
คณะกรรมการจั ด การความรู้ ไ ด้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การ
บอกกล่าวเล่าเรื่ อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุค ลากร
ของสํานักงานฯ ตลอดปีงบประมาณ 2559
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31 พฤษภาคม 2559 ในวาระครบรอบแห่งการสถาปนา
สํานักงานวิทยทรัพยากร 38 ปี สํานักงานได้จัดพิธีถวาย
สักการะ บวงสรวง และประกอบพิธีทางศาสนาดังเช่นทุกปี
จั ด ให้ มี ถ วายสั ง ฆทานและภั ต ตาหารเพล และจั ด งาน
ต้ อ นรั บ แขกผู้ มี เ กี ย รติ ที่ เ ดิ น ทางมาร่ ว มแสดงความยิ น ดี
พร้อมกันนี้บุคลากรร่วมใจใส่เสื้อสีชมพูจุฬาฯ 100 ปี

9 มิถุนายน 2559 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยทรัพยากร และผู้แทนบุคลากร ร่วมวางพวงมาลาถวาย
ราชสั ก การะพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ
พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

13 -15 กรกฎาคม 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) ในการนี้ สํานักงาน
วิ ท ยทรั พ ยากร เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ 33rd WUNCA for Librarian ณ อาคารเฉลิม
ราชกุ ม ารี 60 พรรษา (อาคารจามจุ รี 10) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

25 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2559 กิจกรรม “Inventory &
Big Cleaning Day @OAR 2016” ช า ว สํ า นั ก ง า น วิ ท ย
ทรัพยากร ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันสํารวจหนังสือประจําปี
2559 และลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สะสาง ทํ า ความสะอาดพื้ น ที่
ปฏิบัติงานของตนเอง
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ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร ร่ ว ม
แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกี ยรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งใน
โอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84
พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาการแต่งกายด้วยผ้าไทย

30 สิ งหาคม 2559 วั น เครื อข่ า ยสารสนเทศห้ อ งสมุ ด ใน
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ณ โถงชั้ น 1 สํ า นั ก งานวิ ท ย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พิธีมอบ
รางวั ล บุ ค ลากรดี เ ด่ น และรางวั ล ยอดนั ก อ่ า นหนั ง สื อ ใน
ดวงใจ กิจกรรม DIY และเสวนาที่น่าสนใจ

16 กั น ยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม
รักษาการแทนผู้อํานวยการ และคณะ ได้รับเชิญไปร่วมงานวัน
ห้ อ งสมุ ด ณ โรงเรี ย นกองทั พ บกอุ ป ถั ม ภ์ อ ดิ ศ รศึ ก ษา ศู น ย์
การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่ า น และมี ก ารมอบรางวั ล นั ก เรี ย นนั ก อ่ า นและยุ ว
บรรณารักษ์ ตลอดจน เยี่ยมชมความก้าวหน้าของห้องสมุด ซึ่ง
สํานักงานฯ เข้าไปดําเนินงานจัดตั้งเป็นห้องสมุด 3 ดี เมื่อปี
2557 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ One Functional unit One Community (OFOC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 กั น ยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม
รักษาการแทนผู้อํานวยการ และคณะ ได้มอบหนังสือ อุปกรณ์
กีฬา และสื่อการสอนต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี จังหวัดสระบุรี รวมทั้ง
ส่งมอบครุภัณฑ์จํานวนหนึ่ง ที่โรงเรียนสามารถนําไปดัดแปลง
ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ห้องสมุดของโรงเรียนอย่างเหมาะสมต่อไป
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22 กั น ยายน 2559 คณะกรรมการดํ า เนิ น การประกั น
คุณภาพ จัดกิจกรรมการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน ประจํ า ปี 2559 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3
โครงการ ได้แก่ โครงการโสตสโมสร โครงการตอบได้ หายรู้
อยู่เห็น และโครงการจัดหนังสือส่งให้ทันใจผู้อ่าน เพื่อให้
บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและพัฒนาคุณภาพงาน
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา :

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร (รศ.ดร.อมร เพชรสม)
ผูอํานวยการฝายบริหาร (นางอังคณา บุญเลิศ)
ผูจัดการศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวสายฝน เตาแกว)
รักษาการแทนผูจัดการศูนยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวสายฝน เตาแกว)
ผูจัดการศูนยบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและวิจัย
(นางสาวปรางทิพย อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ผูจัดการศูนยมรดกภูมิปญญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (นางเบญจา รุงเรืองศิลป)
ผูจัดการศูนยเครือขายหองสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(นางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท)
ผูจัดการศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ดร.บรรพต สรอยศรี)
ผูจัดการศูนยเอกสารประเทศไทย (นางสาวฐิตยารัตน อินทวงศ)
ผูจัดการศูนยสารสนเทศนานาชาติ (นางสาวพรทิพย เอื้ออภัยกุล)

ผูจัดทํา : คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
นางวราวรรณ วีรวรวงศ
นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน
นางสาวสายฝน เตาแกว
นายธนัช บุญจันทร
นายนราพงค เกิดบัวเพชร
นางรุงฤดี นิลวิเชียร
นางสาววาสนา เหลาชินชาติ
นางสุรีย ทรัพยสงา

ขอขอบคุณ :

คณะกรรมการประชาสัมพันธ
ศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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