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คํานํา
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกําหนดพันธกิจเพื่อสนับสนุนทางดานยุทธศาสตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเขมแข็งภายใน และยุทธศาสตรสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ และ
สามารถสนองความตองการดาน การเรียนการสอน การคนควาวิจัย และความใฝรูของประชาคมจุฬาฯ และสังคม
รายงานประจํ าป 2562 ฉบั บ นี้ ได ร วบรวมองค ความรูจ ากทั้งภายนอกและภายใน เพื่อแสดงผลการดําเนิน งานของ
สํานักงานวิทยทรัพยากรในรอบปที่ผานมาที่ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสํานักงานวิทยทรัพยากร ระยะ
4 ป (2560-2563) ตามที่มีการนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาไปสูการเปนแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนและงานวิจัยที่สนองตอบตอความตองการของประชาคมจุฬาฯ สํานักงานวิทยทรัพยากรจึงตองดําเนินการเชิงรุก
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ไดทุมเทแรงกาย แรงใจ และสติปญญาในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
และแสดงใหเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของทุกฝายที่จะผลักดันใหสํานักงานฯ ขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตรที่
กําหนดไวเพื่อใหสํานักงานฯ กาวตอไปอยางมั่นคงและเขมแข็งเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ในการดํ า เนิ น งานในป 2562 นั้ น สํ า นั ก งานวิ ทย
ทรัพยากรยังคงยึดมั่นในยุทธศาสตรเดิม นั่นคือยุทธศาสตร
เข มแข็ งภายใน และยุ ทธศาสตรสร า งความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการ โดยดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ที่วางไวตาม
ความเหมาะสมกั บ สถานการณ แ ละงบประมาณที่ มี อ ยู
ผลการดําเนินงานพอจะสรุปไดดังนี้
ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากร อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สํานักงานฯ ไดมีการเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอย าง
ก า วกระโดดในรู ป ของสารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จํ า นวน
e-book e-journal เพิ่ มขึ้ น อย า งมากมาย มีการขยายการ
ดําเนินงานของโครงการการยกระดับมาตรฐานของวารสาร จุฬาสูระดับนานาชาติ (Chulalongkorn University หรือ
CUJO มีการปรับปรุงฐานขอมูลใน CUIR และเปดใหบริการวิทยานิพนธในรูปแบบ open access เพื่อใหผูสนใจเขาถึง
วิทยานิพนธของจุฬาฯไดทุกที่ทุกเวลา ขยายการดําเนินงานของศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ให
ครอบคลุมงานแปลงหนังสือหายากใหอยูในรูป e-book และจัดตั้งมุมสารสนเทศจากอินเดีย “จุฬาฯภารัตคดีสถาน”
สารสนเทศจากประเทศไต ห วั น “Taiwan Resource Center for Chinese Study หรื อ TRCCS” และเป ด พื้ น ที่
บริการมุมหนังสือรัสเซีย “รุสกีมีร”
ด า นเทคโนโลยี การศึ กษา สํ า นั กงานฯไดขยายงานการบัน ทึกการสอนของอาจารยดว ยการติดตั้ง ระบบ
remote classroom capture ที่อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 4 หองเรียน เพื่อเปนโครงการนําร อง
ที่สามารถลดกําลังคนในการปฏิบัติงานและความไมสะดวกในการทํางานลงไดมากมาย สามารถบันทึกการบรรยายของ
อาจารยไดพรอมกันครั้งละ 4 วิชา และจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหมีวิชาบรรยายที่นิสิตสามารถใชในการเรียน
ย อ นหลั ง ได ม ากกว า 30 วิ ช า นอกจากนี้ สํ า นั ก งานฯยั ง ได ดํ า เนิ น การเผยแพร สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ต า ง ๆ ผ า น Live
Broadcasting และใหบริการผลิตสื่อการสอนใหแกอาจารยดวย
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ดานการบริหารงานที่โปรงใส มีมาตรฐานนั้น สํานักงานฯไดรับการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อมในการทํางาน ซึ่งสํานักงานฯสามารถผานเกณฑประเมิน ไปไดดว ยดี
นอกจากนี้แลวสํานักงานฯ ยังเริ่มดําเนินการที่จะนําระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
มาใชในการดําเนินงานตอไปในอนาคต
ดานความรวมมือทางวิชาการ นั้น สํานักงานฯ ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับหองสมุดมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เชน The National Central Library จากประเทศไตหวัน Inspire Library
จากมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang University จากประเทศเวียดนาม เขารวมเปนสมาชิกของกลุมหองสมุด Pacific
Rim Research Library Alliance (PRRLA) รว มลงนามเปน พัน ธมิตรที่ใ กลชิด กับ มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อีกดวย นอกจากนี้ยังจัดอบรมสัมมนาใหแกนิสิตเพื่อสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย ตลอดจน
การเสวนาทางวิชาการตาง ๆ อีกหลายรายการ
ด า นกิ จ กรรมอื่ น ๆ นั้ น สํ า นั ก งานฯได ดํ า เนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ด า น Information
literacy, Financial literacy รวมทั้งการนําบุคลากรไปศึกษาดูงานที่หองสมุดแม ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มีการ
อบรมดานตาง ๆ ที่จะทําใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับปรุงการใหบริการใน 24/7 ในชวงสอบและกอนสอบ
แล ว ยั งมี การพั ฒ นาการให บ ริ การที่ ห อ งสมุดสาขาอาคารจามจุรี 9 และสาขาอาคารบรมราชกุม ารี 60 พรรษา
ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย ดร. อมร เพชรสม
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร
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เหตุการณ์สาํ คัญ
ตุลาคม 2561
เป ด บริ ก ารบอร ด เกมและเกมกระดาน ณ สาขา
อาคารจามจุรี 9

มกราคม 2562
เปดบริการแอปพลิเคชัน CUNEX ของมหาวิทยาลัย
แทนการใชบัตรนิสิตในการจองหอง Group Study
Room

มีนาคม 2562
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร (รอง
ศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม) ไดรับ "การประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ผู มี อุ ป การคุ ณ ต อ วงการห อ งสมุ ด และ
การศึ กษาวิ ช าบรรณารั กษศาสตร และสารสนเทศ
ศาสตร ประจําป 2561" จากสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย โดยเข า รั บ ประทานเกี ย รติ บั ต ร จาก
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

พฤษภาคม 2562
ลงนามความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งห อ งสมุ ด
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า 3 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด แ ก
มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สร า งความร ว มมื อ กั บ ศู น ย ส ารสนเทศการวิ จั ย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในการสงขอมูลเมทา
ดาทาและไฟล เ อกสารฉบั บ เต็ ม ได แ ก วิ ท ยานิ พ นธ
รายงานการวิจัย และไฟลดิจิทัลตาง ๆ เพื่อออกรหัสตัว
ระบุวัตถุดิจิทัล (DOI)

มิถุนายน 2562
จัดเสวนาวิชาการภายใต OAR-ASEAN Plus Talk
ลงนามความร ว มมื อ กั บ ห อ งสมุ ด INSPiRE Library
จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม

กรกฎาคม 2562
ร ว มเป น สมาชิ ก Pacific Rim Research Libraries
Alliance (PRRLA)
นํ า Mobile Telepresence Robotics (MTR) มาใช
ในการบริการตอบคําถาม
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เหตุการณ์สาํ คัญ
สิงหาคม 2562
รับเกียรติบัตร “การสงเสริมความปลอดภัยในการ
ทํางาน ประจําป 2562” สนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในการใหความรู สรางความตระหนัก
และสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ทํ า งาน แก นิ สิ ต และบุ ค ลากรในจุ ฬ าล งกรณ
มหาวิทยาลัย

กันยายน 2562
รั บ รางวั ล ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ “คนดี ศ รี จุ ฬ าฯ”
ประเภทกลุมบุคลากรขนาดกลาง พัฒนาพื้นที่อาคาร
จามจุ รี 9 ให เ ป น พื้ น ที่ เ พื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู และ
ประเภทบุคคล กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ

พฤศจิกายน 2562
เป ด คลั งข อมู ล ดิ จิ ทัล และนิ ทรรศการเฉลิ ม
พระเกียรติ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”
รวมกับชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา จัดการ
ประชุ ม วิ ช าการและประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป 2561
เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม – บริบทจากผู ใช
หองสมุด (Rethinking and reinventing the library
from perspective of the user’s context)
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แผนยุทธศาสตร์สาํ นักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563
กรอบยุทธศาสตรหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากร เพื่อการบรรลุวสิ ัยทัศนประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ
2 ยุทธศาสตรหลัก 3 เปาประสงค 16 กลยุทธ และ 62 โครงการ/กิจกรรม ที่พรอมขับเคลื่อน ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความ
เข ม แข็ ง ภายใน (Internal
strengthening)
เปาประสงค
1.1 องคกรมีขีดความสามารถ
เชิงกลยุทธ (Strategic capacity)

กลยุทธ
1.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
(Capacity and capability
building)

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน
• M.Sc. and Ph.D. scholarship
• Training abroad
• English proficiency
• Digital literacy
• Information literacy
• Financial literacy
• Leadership and teamwork

1.1.2 บริหารจัดการทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ (Resources
management)

• Collection improvement
• Digitization service
• Thailand heritage online
(free access worldwide)
• Thailand Information Centre
collection expansion
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เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน
• ASEAN plus collection (India,
Taiwan etc.)
• Improve IT system

1.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
(Education technology)

• Improve data backup system
• New IT applications
• New studio
• New classroom capture
system
• Digital preservation
• AR and VR applications
• Robotic applications

1.1.4 การบริหารงานที่โปรงใสและมี
มาตรฐาน (Good governance)

1.1.5 วัฒนธรรมองคกร (Corporate
culture)

• ISO 9001 2015 certification
• Total Quality Award (TQA)
• Customer focus
• Teamwork and
Professionalism
• Standardization
• Can do attitude
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เปาประสงค
1.2 องคกรมีกระบวนการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective internal
process)

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน

1.2.1 พัฒนาพื้นที่เรียนรูที่มีพลวัตและ
คลองตัว (Dynamic and active
learning ecosystem)

• Learning space development
(Chamchuri 9 and Chamchuri
10)
• Tutorial zone
• Exhibitions and events
• e-Office
• IBeacon technology
application (BluuBeam
technology)

1.2.2 การสนับสนุนการเรียนการสอน
(Academic support)

• e-Lecture
• Teaching material production
• Event capture
• Academic Training

1.2.3 การเพิ่มการเผยแพรงานวิจัย
ของบุคลากรจุฬาฯ (Enhance
research visibility)

• CUIR expansion
• Analytics support
• Chulalongkorn Journal
Online
• Chulalongkorn e-Books
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เปาประสงค

กลยุทธ
1.2.4 การให้บริการกิจกรรมที่เพิ่ม
คุณค่า (Value added services)

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน
• CU e-Sport Academy
• Edutainment center
• Maker space

1.2.5 การแบงปนทรัพยากร
(Resources sharing)

• Chulalinet strengthening
• Interlibrary loan
• Library outreach

1.2.6 การพัฒนาหองสมุดสีเขียว
(Green library)

• Energy saving
• Intelligent building system
• Zero waste water discharge
• Waste management
• New air ventilation system

1.2.7 การสรางการมีสวนรวมกับ
ชุมชน (Community engagement)

• Free e-book access via QR
code (Thailand’s literacy
heritage)
• Library Kiosk (micro- library)

1.2.8 การบริหารจัดการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ (Financial)

• Operating cost reduction
• Asset management
• Revenue increasing
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ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 สร า งความ
พึ ง พอใจให แ ก ผู ใ ช บ ริ ก าร
(User satisfaction)
เปาประสงค
2.1 ผูใชบริการมีประสบการณเชิงบวก
(Positive user experience)

กลยุทธ
2.1.1 การมีสวนรวมของผูใชบริการ
(User engagement)

2.1.2 เพิ่มจํานวนผูใชบริการ
(Increase user)

2.1.3 เพิ่มภาพลักษณและชื่อเสียง
องคกร (Image and Reputation)

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน
• User care service (call center)
• User engagement activities
• Membership
• ChulaConnex
• Academic presentation
• King Chulalongkorn digital
collection
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์
วิสัยทัศน์
เป น ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู ที่ มี พ ลวั ต เพื่ อ
รองรั บ ความต อ งการของประชากรใน
อนาคต

พันธกิจ
•

•

•

ผลสัมฤทธิ์
•

•

•

•

เปนหองสมุดที่มีทรัพยากรและการ
ใหบริการในระดับโลก
เป น ห อ งสมุ ด ที่ ส ามารถเข า ถึ ง แหล ง
ความรูไดทั่วโลก
เ ป น ห  อ ง ส มุ ด ที่ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ตองการของประชาคมจุฬาฯ และสังคม
เป น ห อ งสมุ ด ที่ เ ป น เสมื อ นบ า นหลังที่
สองและสถานที่ ทํ า งานที่ มี กิ จ กรรม
หลากหลาย

•

เปนสะพานเชื่อมคนกับความรูเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีพ
สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การเรี ย นการ
สอน และงานวิจัย
รวบรวม จั ด หมวดหมู และเผยแพร
ข า วสารที่ เ ป น ผลงานของประชาคม
จุฬาฯ
ให บ ริ ก ารงานห อ งสมุ ด แก ป ระชาคม
จุฬาฯ และผูใชบริการทุกภาคสวน

ค่านิยม
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุงมั่นความเปนเลิศ
ชูเชิดคุณธรรม

คิดและทําเพื่อสังคม

เขมแข็งภายใน ถูกใจลูกคา
เปนขุมทรัพยทางปญญา
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

นโยบาย
คุณภาพ
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สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดจัด/โครงการกิจกรรม ตามกรอบยุทธศาสตรท้งั หมด 12 โครงการ/กิจกรรม จาก 62
โครงการ/ยุทธศาสตร ที่พรอมขับเคลื่อน ดังนี้

โครงการ Collection Improvement, ASEAN plus collection (India, Taiwan etc.)
สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดพิจารณาบอกรับและจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกสและหนังสือตําราเรียนอิเล็กทรอนิ กส
(e-Textbook) ประจําปงบประมาณ 2562 โดยไดคัดเลือกจากรายชื่อหนังสือที่อาจารยผูสอนใชในการเรียนการสอนบนระบบ
CUCAS และจากผลการสํารวจความตองการใชตําราเรียน เพื่อนํามาใหบริการ สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
คนควาวิจัยแกประชาคมจุฬาฯ ปงบประมาณ 2562 ไดบอกรับและจัดซื้อหนังสือตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Textbook) ของ
สํานั กพิ มพ McGraw-Hill จํ า นวน 200 ชื่ อเรื่ อง และสํานักพิมพ Wiley จํานวน 650 ชื่อเรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกสจ าก
สํานักพิมพ Springer Nature eBooks ปพิมพ 2019 จํานวนกวา 10,000 ชื่อเรื่อง สํานักพิมพมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียกวา
1,100 ชื่อเรื่อง และสํานักพิมพมหาวิทยาลัยพรินซตันกวา 600 ชื่อเรื่อง
สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการ
ประเภท

Books (volume)
(Titles)
Databases (FT+A&I)
e-book /e-Textbook (titles)
e-Journal (titles)
e-Thesis (CUIR)
ทรัพยากรสารสนเทศประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และ
อาเซียนพลัส
หนังสือหายาก ที่นําเขาฐานขอมูลหองสมุด

จํานวน (ณ 30 กันยายน 2562)

1,678,325 เลม
1,090,622 เลม
218 ฐาน
643,050 ชื่อเรื่อง
18,720 ชื่อเรื่อง
52,771 ชื่อเรื่อง
99,178 ชื่อเรื่อง
11,047 รายการ
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ประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับอินเดียศึกษา “จุฬาฯ ภารัตคดี
สถาน”(Indian Corner, CU)
จั ด ตั้ ง มุ ม สารสนเทศไต ห วั น แ ละจี น ศึ ก ษา (Taiwan
Resource Center for Chinese Studies: TRCCS ) 3 0
ตุลาคม 2561

จํานวน (ณ 30 กันยายน 2562)

710 เลม
หนังสือและสื่อ 837 รายการ
• ใหบริการได 737 เลม
(บรรณานุกรม 642 ระเบียน)
• อยูระหวางเตรียมนําเขาระบบหองสมุด 107 เลม
(บรรณานุกรม 100 ระเบียน)

• สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน บริการสารสนเทศเฉพาะทางเกี่ยวกับประเทศไทย ประชาคมอาเซียน
และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง วัฒนธรรม ชาติพันธุ และ
การพัฒนาประเทศ สวนหนึ่งเปนเอกสารที่เผยแพรในวงจํากัด สถิติ ณ กันยายน พ.ศ. 2562 มีทรัพยากรสารสนเทศ
ใหบริการ 99,178 ชื่อเรื่อง เพิ่มขึ้น 1,420 ชื่อเรื่อง คิดเปนรอยละ 18.33 เมื่อเทียบจากเปาหมายการจัดหา (1,200 ชื่อ
เรื่อง) มีการคัดเลือกขอมูลบรรณานุกรมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนมาจัดกลุมแบงตามเสาหลักอาเซียนไวใน ASEAN
Database Website (tic.car.chula.ac.th) ประกอบดวยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
• ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับอินเดียศึกษา “จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน” (Indian Corner, CU) หลังจากยายพื้นที่บริการเมื่อ
ปที่ผานมา จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ณ กันยายน พ.ศ. 2562 มี 710 เลม เพิ่มขึ้น 140 เลม คิดเปนรอยละ 24.56
เมื่อเทียบกับกันยายน 2561 ซึ่งมีหนังสือใหบริการ 570 เลม รวบรวมรายการหนังสือมุมจุฬาฯ ภารัตคดีสถานไวบนหนา
OPAC เพื่อความสะดวกในการสืบ คน มีหนังสือจากนักคิดนักเขีย นชั้น ครูของอินเดียมาใหบริการ ตลอดจนมีการจัด
กิจกรรมเสวนารวมกับศูนยอินเดียศึกษา หัวขอ “อินเดียโพนทะเล: ตัวตน ความหมาย และบานเกิด” พรอมแนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศของมุมจุฬาฯ ภารัตคดีสถานใหเปนที่รูจัก มีผูเขารวมกิจกรรม 186 คน ถือวาเกินเปาหมาย มีผูรับชม
ออนไลนกวา 8,000 ครั้ง
• การบู ร ณาการนํ าหนังสื อหายากเข าฐานขอมูลหองสมุด มีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสือหายาก เพื่อ
ตรวจสอบสภาพหนังสือสําหรับการนําไปอนุรักษซอมแซม รวมถึงการปรับปรุงขอมูลรายการบรรณานุกรม และนําขอมูล
บรรณานุกรมหนังสือหายากจํานวน 1,047 รายการ ที่ยังอยูในระบบบัตรรายการเขาสูระบบฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ
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• การจัดการหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกสใหเพิ่มขึ้นในฐานขอมูลหองสมุด เปนการตอยอดจากปงบประมาณ 2561 ที่นํา
รองงานแปลงทรัพยากรสารสนเทศสูรูปแบบดิจิทัล (Digitization) และงานพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลที่จัดทําขึ้นเองของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร (E-Resource) จากเอกสารในยุคสงครามเย็น (Cold War Collection) ป 2562 มีหนังสือหา
ยากอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มใหบริการเพิ่มเติมจํานวน 364 รายการ ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องมือเฉพาะในการสแกนและใช
เจาหนาที่ทเี่ ชี่ยวชาญดูแลรวมถึงการพัฒนาเว็บไซตคลังสารสนเทศ (E-Resource) และปรับปรุงคลังสารสนเทศดิจิทัล
งานแปลงทรัพยากรสารสนเทศสูรูปแบบดิจิทัล (Digitization)
และงานพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลที่จัดทําขึ้นเองของสํานักงาน (E-Resource)
หนังสือหายากฉบับดิจิทัล ที่นําขึ้นฐานขอมูลหองสมุด ประกอบดวย
• พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
• พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
• จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
• หนังสือสวนพระองคพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
• พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐออนไลน
เอกสารทรงคุณคา Cold War Collection

364 รายการ

397 รายการ

ทั้ ง นี้ ร วมไปถึ ง การบอกรั บ ฐานข อ มู ล ScienceDirect ครอบคลุ ม ทั้ ง 19 สาขาวิ ช า เพิ่ ม เติ ม จากที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับ 4 สาขาวิชา รวม 23 สาขาวิชา เขาใชไดตั้งแตปพิมพ 2005-ปปจจุบัน
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โครงการ Chulalongkorn University Journal Online (CUJO)
เพื่อนําระบบการตีพิมพบทความวารสารที่เปนมาตรฐานสากล มาใชกับวารสารที่จัดพิมพโดยคณะ/สถาบัน ในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และตอยอดนําวารสารของจุฬาฯ เผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนชองทางใหวารสารของจุฬาฯ เปนที่รูจักและ
แพรหลายในวงกวาง เปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาวารสารที่มีแผนจะนําวารสารเขาสูฐานขอมูลระดับนานาชาติตอไป ภายใน
โครงการ ยังครอบคลุมการนําวารสารทุกฉบับของคณะ/สถาบัน ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาเผยแพรรปู แบบออนไลนแบบ Open
Access บนเว็บไซตของสํานักงานวิทยทรัพยากร
โครงการระยะที่ 1
สํ านั กงานวิ ทยทรั พยากร ร ว มกั บ วิ ทยาลั ย วิทยาศาสตรส าธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําวารสาร Journal of
Health Research เขาระบบการตีพิมพว ารสารของ Emerald Publishing Service พรอมเผยแพรในรูป แบบอิ เล็ กทรอนิ กส บ น
platform ของฐานขอมูล Emerald ซึ่งเปนฐานขอมูลระดับนานาชาติ ระบบการตีพิมพดังกลาวเปนระบบตามมาตรฐานสากลของ
การสงตนฉบับงานเขียน ผูสงบทความเพื่อตีพิมพในวารสารสามารถตรวจสอบสถานะของตนฉบับงานเขียน หรือขั้นตอนตาง ๆ ได
ดวยตนเอง อีกทั้งการตีพิมพวารสารบน platform นี้เปนชองทางในการพัฒนาวารสารใหเขาสูฐานขอมูลนานาชาติ ISI หรือ Scopus
สํานักงานวิทยทรัพยากร เริ่มนําระบบการตีพิมพบทความวารสารที่เปนมาตรฐานสากล ScholarOne ของบริษัท Clarivate
มาใหบริการ โดยวารสารที่เขารวมโครงการใน Phase 1 มีจํานวน 6 ชื่อเรื่องคือ
• วารสารสังคมศาสตร (Journal of Social Science) คณะรัฐศาสตร
• วารสารครุศาสตร (Journal of Education Studies) คณะครุศาสตร
• วารสารพยาบาลศาสตร (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
คณะพยาบาลศาสตร
• PASAA : A journal of language teaching and learning สถาบันภาษา
• Journal of Urban Culture Research คณะศิลปกรรมศาสตร
• The Thai journal of pharmaceutical sciences คณะเภสัชศาสตร
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โครงการระยะที่ 2
โครงการดังกลาว ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะ/สถาบัน ที่เขารวมโครงการ ในการใชระบบ Submission online
และไดรับความสนใจจากคณะ/สถาบันอื่น ๆ ดังนั้นใน Phase 2 จึงมีวารสารที่เขารวมโครงการนี้เพิ่มขึ้นอีก 5 ชื่อเรื่อง ประกอบดวย
• จุฬาลงกรณเวชสาร (Chulalongkorn Medical Journal) คณะแพทยศาสตร
• เวชชสารสัตวแพทย (The Thai journal of veterinary medicine) คณะสัตวแพทยศาสตร
• วารสารทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย (Chulalongkorn University Dental Journal) คณะทั น ต
แพทยศาสตร
• วารสารประชากรศาสตร (Journal of Demography) วิทยาลัยประชากรศาสตร Asian Review สถาบันเอเชี ย
ศึกษา
ปงบประมาณ 2562 สํานักงานวิทยทรัพยากร ยังไดประสานงานไปยังคณะ/สถาบันตาง ๆ รวบรวมวารสารทุกฉบับของคณะ/
สถาบัน ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาเผยแพรรูปแบบออนไลนแบบ Open Access บนเว็บไซตของสํานักงานวิทยทรัพยากรมี
วารสารจํานวน 13 ชื่อเรื่อง ดังนี้
• Journal of Health Research วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
• วารสารครุศาสตร (Journal of Education Studies) คณะครุศาสตร
• วารสารพยาบาลศาสตร (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University) คณะพยาบาลศาสตร
• วารสารสังคมศาสตร (Journal of Social Science) คณะรัฐศาสตร
• Journal of Urban Culture Research คณะศิลปกรรมศาสตร
• PASAA : A journal of language teaching and learning สถาบันภาษา
• The Thai journal of pharmaceutical sciences คณะเภสัชศาสตร
• จุฬาลงกรณเวชสาร (Chulalongkorn Medical Journal) คณะแพทยศาสตร

18

ผลการดําเนินงานตามโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ 2562
• วารสารทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Dental Journal) ทันตแพทยศาสตร
• เวชชสารสัตวแพทย (The Thai journal of veterinary medicine) คณะสัตวแพทยศาสตร
• วารสารสิ่งแวดลอม (Environmental Journal) สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
• Journal of Metals, Materials and Minerals สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
• Manusya : journal of humanities คณะอักษรศาสตร

โครงการ Financial Literacy
สํานักงานวิทยทรัพยากร รวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดการอบรม Financial Literacy มีวัตถุประสงค
เพื่อใหประชาคมจุฬาฯ และผูสนใจทั่วไป มีความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะดานการเงิน ทําใหรูจักวิธีการบริหารจัดการวางแผน
ดานการเงินของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานฯ จัดกิจกรรมรวม 5 ครั้ง ดังนี้
• “เรียนรูเทคนิคการเพิ่มเงินออม และวิธีการสะสมความมั่งคั่ง ในระยะยาวเพื่อเปาหมายเกษียณ สไตลมนุษยเงินเดือน” วันที่
7 กันยายน พ.ศ. 2561
• “การออมและการลงทุนในยุคดิจิทัล” วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
• “ทางเลือกในการลงทุนสําหรับมนุษยเงินเดือน” วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
• “วางแผนภาษี สไตลมนุษยเงินออม” วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
• “การบริหารการเงิน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง สไตลสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ แบบยั่งยืน” วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562
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โครงการ Robotic application
ไดนํา Mobile Telepresence Robotics (MTR) มาประยุกตใชในการใหบริการตอบคําถาม บริการตอนรับนําชมของ
หองสมุด ตลอดจนการประชาสัมพันธกิจกรรมและการบริการของหองสมุด ตั้งแตเดือนกันยายน 2560 เปนตนมา และเริ่มใช
งานจริงตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562
Mobile Telepresence Robotics (MTR) เปนหุนยนตการนําเสนอระบบเทเลพรีเซนต หรือระบบการประชุมแบบเสมือน
จริงดวยเทคนิคการสรางภาพวัตถุตาง ๆ จากระยะไกลดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทั้งดานภาพ เสียงและการสัมผัส มีลักษณะเปน
แบบ Real time ทํ า งานผ า นการควบคุ มด วยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยควบคุมการทํางานและการเคลื่อนไหวผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตระหวางคอมพิวเตอรกับหุนยนต โดยระบบของ MTR ที่นํามาใชงานจะใชไอแพดเปนตัวสั่งการและควบคุม สามารถ
ควบคุมจากระยะไกลไดดวยคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน

โครงการ Free e-book access via QR code
การใหบริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกสหายากที่มีประวัติยาวนาน เปนลําดับตนๆ ของประเทศไทย รวมถึงหนังสือตําราที่เขียน
โดยคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสามารถเขาถึงไดอยางเสรี (Open Access) เปนประโยชนตอการศึกษา คนควา และ
วิจัย อันเปนการตอยอดความรูใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง และเพื่อการเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว สํานักงานฯ จึงไดจัดทํา
QR Code สําหรับการเขาถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกสดังกลาว พรอมเผยแพรประชาสัมพันธไปยังชองทางตาง ๆ

โครงการ CUIR expansion
คลังปญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย CUIR (The Chulalongkorn University Intellectual Repository) จัดเก็บและ
ใหบริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่เปนภูมิปญญาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเผยแพรผลงานใหเปนที่ประจักษทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงานฯ มีความมุงมั่นที่จะจัดเก็บ พัฒนา ตอยอดคลังขอมูลใหมีความหลากหลาย และครอบคลุม
ผลงานวิชาการของประชาคมจุฬาฯ ใหไดมากที่สุด ปจจุบันผลงานที่อยูในคลังปญญาจุฬาฯ ประกอบดวย งานวิจัย บทความ
วิชาการ โครงงานทางวิชาการ หนังสือ ตําราวิชาการ และวิทยานิพนธ จํานวนกวา 50,000 ระเบียน ในปงบประมาณ 2562 นํา
ขอมูลเขาไดจํานวน 3,102 ระเบียน รวมถึงเริ่มบริการวิทยานิพนธในรูปแบบออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกสามารถสืบคนและ
ดาวนโหลดวิทยานิพนธ นําสงสแกนตัวเลมใหเปนไฟลดิจิทัลเดือนกรกฎาคม 2562 และคัดแยกตัวเลมวิทยานิพนธปการศึ กษา
2489 - 2555 ที่ยังไมมีไฟลดิจิทัล ออกจากชั้นและนําสงบริษัทสแกนตัวเลม คาดวาจะสามารถใหบริการวิทยานิพนธในรูปแบบ
ออนไลนได 100% ภายในป พ.ศ. 2563
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โครงการ Academic Presentation
การนําเสนอหรือการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ/บทความ/งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
1. นางระเบียบ แสงจันทร
ผลงานที่ 1 ผลงานเรื่อง “Subject Librarian Service in University Libraries : A Comparative Study of Selected
University in Thailand and India”
ผลงานที่ 2 การนําเสนอโปสเตอร เรื่อง การรับรูและความตองการใชบริการ Mobile Telepresence Robotics ของ
ประชาคมจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (Perceptions and Expectation in Mobile Telepresence Robotics Service of
Chulalongkorn University Community) โดย นางระเบียบ แสงจันทร ดร.บรรพต สรอยศรี นางสาวนัทชาพัฒน ฐาศิริทรัพย
นางสาวนัยนปพร จารุเกษตรวิทย นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 “Together We Share”
สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากรได รั บ รางวั ล ชมเชยจากการนํ า เสนอประเภทโปสเตอร ใ นกลุ ม การบริ ก ารสารสนเทศ
การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) จากโปสเตอร "การรับรูและความตองการใชบริการ Mobile Telepresence Robotics ของ
ประชาคมจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (Perceptions and Expectation in Mobile Telepresence Robotics Service of
Chulalongkorn University Community)"
ผลงานที่ 3 การนําเสนอผลงานดวยวาจา เรื่อง การทําวิจัยระยะสั้นภายใตโครงการความรวมมือทางดานสังคมศาสตร
ระหว า งไทย-อิ น เดี ย (Short-term researching under the framework exchange scholarship of ICSSR-NRCT bilateral
program)
2. นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร
เปนผูแทนคณะกรรมการอาชีวอนามัย สํานักงานวิทยทรัพยากร นําเสนอผลงานดวยวาจา เรื่อง การดูแลผูรับบริ การบุคลากร ดวยหลักอาชีวอนามัย ปลอดภัย และสภาพแวดลอม และนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้ง
ที่ 9 “Together We Share”
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โครงการ Learning space development (Chamchuri 9 and Chamchuri 10)
โครงการ Edutainment Center
สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดขยายเวลาเปดบริการพื้นที่สําหรับอานหนังสือชวงระยะเวลาสอบ ที่สํานักงานวิทยทรัพยากร
สาขาอาคารจามจุรี 10 ตั้งแตวันจันทรที่ 22 เมษายน - วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เดิมเปดใหบริการเวลา 9.00 น.
– 18.00 น. ไดขยายเวลาเปดใหบริการชวงระยะเวลาสอบตั้งแต 09.00 - 21.00 น.
การเปดใหบริการบอรดเกมและเกมกระดาน ประกอบดวยบริดจ หมากรุก หมากฮอส หมากลอม คอรสเวิรด เอแม็ท
และบอรดเกมแสนสนุก อาทิ Azul, Coup, Dixit, Sagrada, Bang, เกมลาปริศนามนุษยหมาปา, เกมสังเคราะหแสง, เกมโรค
ระบาด เปนตน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารจามจุรี 9
เวลาการเปดใหบริการ
- ชวงเปดภาคเรียน เปดใหบริการ ทุกวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 15.00 – 20.00 น.
- ชวงปดภาคเรียน เปดใหบริการ ทุกวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 14.00 – 17.00 น.
- ปดบริการทุกชวงที่เปดบริการ 24 ชั่วโมงกอนสอบ และชวงสอบของนิสิต เพื่อใหนิสิตไดเตรียมพรอมสําหรับการสอบทั้งชวง
กลางภาคและปลายภาคการศึกษา มีผูใชบริการหองบอรดเกมและหมากกระดาน ทั้งที่เปนนิสิต และนักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เฉลี่ย 40 – 50 คน ตอวัน

โครงการ Improve IT System
การเผยแพรสื่อมัลติมีเดียผานระบบเครือขาย (Live Broadcasting) เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใชงานอินเตอร เน็ ตที่
พบว า การใช ง านประเภท Streaming เป น ที่ นิ ย มเป น อย า งมาก และเพิ่ ม โอกาสการเข า ถึ ง และรั บ รู ข อ มู ล ช า วสารต า ง ๆ
นอกเหนือจากการจัดอบรมและสัมมนาภายในหองประชุม จึงไดนําเทคโนโลยีการเผยแพรสื่อมัลติมีเดียผานระบบเครือขายมาเปน
หนึ่งในเครื่องมือการใหบริการผลิตและเผยแพรสื่อมัลติมีเดีย โดยการใชงานผานโปรแกรม OBS และซอฟตแวร vMix
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โครงการ New classroom capture system
มีระบบบันทึกการเรียนการสอน (Classroom Capture) ฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดจัดหาเทคโนโลยีการบันทึกการ
เรียนการสอนที่ตอยอดจากรูปแบบการใหบริการเดิมที่ใชผูปฏิบัติงานและอุปกรณจํานวนมาก ทําใหไมคลองตัวตอการปฏิบัติงาน
โดยจัดทําโครงการระบบบันทึกการเรียนการสอนในหองเรียนตัวอยาง ที่จะติดตั้งในหองเรียน 4 หอง ไดแก หอง M01, M02, 201,
และ 202 อาคารมหามกุ ฎ คณะวิ ทยาศาสตร และเริ่มใชงานในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561 (เดือนมิถุน ายน พ.ศ. 2562)
เปนตนมา

โครงการ e-Lecture, Event capture
ดํ าเนิ น การบั น ทึ กการเรี ย นการสอนต อเนื่ องจากปงบประมาณ 2561 โดยดําเนิน การบัน ทึกการเรีย นการสอนโดยใช
เทคโนโลยีการผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบเดิมที่เคยใชในภาคปลาย ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 รายวิชา ในรายวิชาเคมีทั่วไป 2 รหัส
วิชา 2302112 และวิชาเคมีอินทรีย รหัสวิชา 2302170 และไดเริ่มทดลองใชงานระบบบันทึกการเรียนการสอนที่ควบคุมระยะไกล
ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561 โดยบันทึกทั้งสิ้น 2 รายวิชา ประกอบดวยวิชาฟสิกสทั่วไป 2 รหัสวิชา 2304102 และวิชาฟสิกส
ทั่วไป 2 รหัสวิชา 2304104 ซึ่งเปนการทดสอบกอนการเริ่มใชงานระบบใหมในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561

โครงการ Teaching material production
เปดใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับหลักสูตรออนไลนของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใชชื่อวา Space by CBS การ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใชสําหรับการเตรียมความ
พรอมของนิสิตกอนการเขาเรียนในหองเรียนและเพิ่มความเขาใจในบทเรียนและทักษะการอานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ฝายบริการขอมูล
สารสนเทศไดรวมมือกับสถาบันขงจื่อแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดผลิตสื่อการสอนบทสนทนาภาษาจีนเบื้องตนจํานวน 30 คลิป
ความยาวคลิปละ 3-5 นาที เผยแพรทาง Facebook ของสํานักงานวิทยทรัพยากร
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ผลการดําเนินงานตามโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ 2562
โครงการ Event capture
ดําเนินการบันทึกกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Event Capture) ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ใชเทคโนโลยีและอุปกรณการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่มีมาตรฐาน ผานการออกแบบการใหบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ตอบสนองทุกความ
ตองการ ทั้งการบันทึกกิจกรรมดวยกลองเดี่ยว (Single Camera) การบันทึกกิจกรรมดวยกลองวิดีโอคุณภาพสูงดวย Multi Camera
Switching การบันทึกกิจ กรรมดว ยอากาศยานไร คนขั บ และในปงบประมาณ 2562 ฝายบริการขอมูลสารสนเทศได ดํ าเนิ น การ
ปรับปรุงระบบการบันทึกกิจกรรมดวยรถถายทําเคลื่อนที่ (Outside Broadcasting Van : OB Van) ที่ใชงานรวมกับอุปกรณการรับสงสัญญาณภาพและเสียงดวย Fiber Optic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถายทําเคลื่อนที่ สําหรับงานนอกสถานที่ โดยกิจกรรมที่ไดรับ
ความไววางใจในการบันทึกสื่อมัลติมีเดียเปนประจําทุกป
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ความร่วมมือทางวิชาการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดมีกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการในปงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 13 กิจกรรม เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
30 ตุลาคม 2561 - พิธีลงนามความรวมมือ การเปดมุมสารสนเทศไตหวันและจีนศึกษา ( TRCCS ) แหงแรกในประเทศไทย
9 พฤศจิกายน 2561 - ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) รวมกับ สํานักงานวิทยทรัพยากร จัดกิจกรรมการประชุม
สามัญและประชุมวิชาการประจําป 2561 เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม
8 กุมภาพันธ 2562 - งานเสวนาหัวขอ อินเดียโพนทะเล: ตัวตน ความหมายและบานเกิด
11 กุ ม ภาพั น ธ – 26 เมษายน 2562 - นิ ทรรศการ ภารกิจ พิชิตขั้ว โลก : Polar Exploration ณ โถงนิ ทรรศการชั้ น 1
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
26 เมษายน 2562 - งานเสวนา "เคล็ดลับการพัฒนาอารมณและคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย"
28 พฤษภาคม 2562 - ประชุมผูบริหารและรวมลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน
ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
11 มิถุนายน 2562 - ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) รวมกันระหวาง สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ กับ หองสมุด INSPiRE
Library จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวี ย ดนาม เพื่ อ อบรมด า น Media Management และ Library &
Information Management Services จากบุคลากรของสํานักงานฯ
21 มิ ถุน ายน 2562 - Research Writing and Publication Workshop โดย วิทยากร Dr. Daniel Staemmler อบรมใน
เรื่องแนวทางการเขียนบทความประเด็นสําคัญ
25 มิถุนายน 2562 - โครงการเสวนา OAR - ASEAN Plus Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง “Where China’s Belt and Road Initiative
(BRI) Meets Indo-Pacific” / ขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง (BRI) สูภูมิภาคอินโด-แปซิฟก (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)
28 มิถุนายน 2562 - กิจกรรมบรรยายเรื่ อง The Future of AI and IoT โดยมีผูเขารั บฟ งเปน นิสิตและบุค ลากรทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน
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ความร่วมมือทางวิชาการ
10 กรกฎาคม 2562 - สํานักงานวิทยทรัพยากร รวมกับ iGroup และ Crossref ไดจัดงานสัมนา Crossref LIVE Bangkok Current trends in academic publishing : the importance of metadata ซึ่ง Crossref เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมที่มี
การจัดสัมมนาเวียนกันแตละประเทศ
19 กรกฎาคม 2562 - จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง SAGE Talks : Simple Guide to Writing a Journal Article โดยสํานักงาน
วิทยทรัพยากร รวมกับสํานักพิมพ Sage
ในชวงเดือนกรกฎาคม 2562 - การเขารวมเปนสมาชิก Pacific Rim Research Libraries Alliance (PRRLA) การสรางความ
รวมมือระหวางหองสมุด การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน (Resource sharing) จาก 42 ประเทศ
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การบริการวิชาการและสังคม
สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดมีการบริการทางวิชาการและสังคม ซึ่งเปนกิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคม
เปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบั นอุ ด มศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู และมีการบู รณาการเพื่อใชประโยชน
ทางดานวิชาการ แกชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบตาง ๆ โดยปงบประมาณ 2562 ไดมีกิจกรรมทั้งหมด 19
กิจกรรม ดังนี้
1 ตุลาคม 2561 - การอบรมเรื่อง เทคนิคการเเตงหนาสําหรับงานพิธีการและงานรับพระราชทานปริญญาบัตรสําหรับนิสิต
โดยคุณ ชมบงกช อูสวัสดิ์ (ครูเปา) ผูเชี่ยวชาญดานการแตงหนาจาก Timy Make Up Studio
16 ตุ ลาคม 2561 - สํานักงานวิทยทรั พยากร เปดใหบริการ “ปนอาน” มุมหนังสืออ านฟรี พรอมพื้น ที่นั่ งอ าน และเป ด
ใหบริการ “บอรดเกมและหมากกระดาน” สําหรับนิสิต บุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่อาคารจามจุรี 9 ใหเปนพื้นที่แหงการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนพื้นที่
แหงการเรียนรูอเนกประสงค รองรับทุกความตองการใชงานสําหรับประชาคมจุฬา
26 ตุลาคม 2561 - โครงการ Financial Literacy : ครั้งที่ 2 ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง : การออมและการลงทุน
ในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย นางพนิดา ประพันธวัฒนะ ผูอํานวยการศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
26 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2561 - กิจกรรม "งดคาปรับหนังสือ เปนเงินบริจาคเพื่อการกุศล" สํานักงานวิทยทรัพยากร
รวมกับหองสมุดสถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทน, ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร, หองสมุดและศูนยเอกสารการ
สัตว คณะสัตวแพทยศาสตร เพื่อการกุศล" มอบใหแกมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
14 ธันวาคม 2561 - โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 3 เรื่อง : ทางเลือกในการลงทุนสําหรับมนุษยเงินเดือน
วิทยากรโดย นางพนิดา ประพันธวัฒนะ ผูอํานวยการศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19-21 ธันวาคม 2561 - กิจกรรมใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม EndNote เพื่อใหนิสิตไดมีการเตรียมตัวทํา
วิทยานิพนธ
24-25 ธันวาคม 2561 - โครงการสัมมนาบุคลากร ประจําป 2562 ภาคกรุงเทพฯ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงภายใน และการทํางานเปนทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการซึ่งเปนปจจัยสําคัญของสํานักงานฯ
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การบริการวิชาการและสังคม
21 มกราคม 2562 - โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 4 เรื่อง : วางแผนภาษี สไตลมนุษยเงิน ออม เพื่อใหรู จัก
หลักการบริหารความมั่งคั่งและสํารวจสุขภาพการเงินของตนเอง
25-26 มกราคม 2562 - กิจกรรมสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจําป 2562 ณ โรงแรม เวียงอินทร ริเวอรไซต รีสอรท
จังหวัดเชียงราย พรอมทั้งเยี่ยมชมศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เพื่อศึกษาดูงานทางดานการบริการ
และการจัดการหองสมุดตาง ๆ
15 – 16,29 พฤษภาคม 2562 - โครงการหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานใหม (Newcomers) 2562 โดยมีทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ
การสืบคนฐานขอมูล, การใชระบบ SIERRA เบื้องตน, ฟงกชั่น Circulation และบริการนําสงหนังสือระหวางหองสมุดในจุฬาฯ
20 มิถุนายน 2562 - จัดอบรมหัวขอ "การอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใชงานโปรแกรม Endnote เบื้องตน” สําหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา คณาจารย และนักวิจัย ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะนําความรูไปใชกับการทําวิทยานิพนธ เขียน
บทความ หรือการทํางานตอไปได
22 มิถุนายน 2562 – การบริการและทรัพยากรสารสนเทศ ในงาน CU FIRST DATE 62 : วันแรกเราพบกันของเฟรชชี่ชาวจุฬาฯ
ในโอกาสกาวแรก... สูรั้วจามจุรี
26-28 มิถุนายน 2562 - กิจกรรมออกบูธแนะนําโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ (iThesis) (39th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2562 - โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 5 เรื่อง “การบริหารการลงทุน การออมทรัพย การบริหาร
การเงิน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง สไตลสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ แบบยั่งยืน” เพื่อใหบุคลากร นิสิต และผูสนใจทุกทาน รวมรับฟง
ความมั่นคงการออมทรัพยของสมาชิกสหกรณในสไตลสหกรณจุฬาฯ
12 กรกฎาคม 2562 - คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักงานวิทยทรัพยากร รวมกับ ศูนยความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย SHECU จัดกิจกรรม เรียนรูอันตรายกับความปลอดภัยใกลตัว
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การบริการวิชาการและสังคม
20 กรกฎาคม 2562 - สํานักงานวิทยทรัพยากร รวมกับ ชมรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส จุฬาฯ จัดกิจกรรม Overwatch Summer
Event 2019 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางกลุมคนผูมีความชื่นชอบในเกมและกีฬาอิเล็กทรอนิกส ประเภทเกม Overwatch
5 สิงหาคม 2562 - สํานักงานวิทยทรัพยากรรวมกับเครือขายหองสมุดคณะ/สถาบันในจุฬาฯ ไดจัดงาน “วันเครือขายสารสนเทศ
หองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 10”
21-22 สิงหาคม 2562 - Chula Library & Board Game ในงาน Club Mania 2019
29 สิงหาคม 2562 - กิจกรรมเพื่อใหนิสิตจุฬาฯ รวมสนุกกับหองสมุดในเกมสเปดบาน Chula Library Open House 2019
12 กันยายน 2562 - กิจกรรมเชิญชวนผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการตอบแบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาของสํานักงานฯ
ตอไป

กิจกรรมในด้านอืน่ ๆ

29
นอกจากสํานักงานวิทยทรัพยากรจะใหบริการวิชาการและบริการสังคมแลว ในรอบปงบประมาณ 2562 สํานักงานฯ
ใหการตอนรับนําชมและใหการศึกษาดูงานดานตาง ๆ กับหนวยงานภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 7 หนวยงาน จําแนกได
เปน

หนวยงานภายใน
หนวยงานภายนอก

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

2 หนวยงาน

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

5 หนวยงาน

โดยทั้งสิ้น 7 หนวยงาน เปน
> หนวยงานตางประเทศ

5 หนวยงาน

> หนวยงานในประเทศ

2 หนวยงาน
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กิจกรรมในด้านอืน่ ๆ
การตรวจติ ด ตามระบบการบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัย
14 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจติดตามระบบ
การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขาตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ างานของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร

เกียรติบัตรการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย ดร. อมร เพชรสม
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร รับเกียรติบัตรจาก
การเข า ร ว มโครงการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการ
ทํ า งาน ประจํ า ป 2562 สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัยในการใหความรู สรางความตระหนัก และ
สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน
แกนิสิตและบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในงาน
ChulaSafety2019 : รอยรักษความปลอดภัย ร อยใจ
ชาวจุฬาฯ จัดโดย ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศปอส.)
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กิจกรรมในด้านอืน่ ๆ
รางวั ล ผู มี อุ ป การคุ ณ ต อ วงการห อ งสมุ ด และ
การศึ ก ษาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศ
21 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย ดร. อมร เพชรสม
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร เขารับประทาน
เกียรติบัตร รางวัลผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุดและ
การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ประจําป 2561 จากพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร
กิติยาภา ในงานประชุมทางวิชาการ และนานาชาติ เรื่อง
บทบาทใหมของหองสมุดในยุคการศึกษาแบบเปด New
library s roles in the open education era ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร จั ด โดยสมาคมห อ งสมุ ด แห ง
ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พร ะเ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศน
และการพัฒนาหอสมุดกลางของประเทศ โดยสืบสาน
และพัฒนาพื้นที่ใหเปน e-Learning & Sharing Arena
จั ด ทํ า Smart Classroom และ Personal Learning
Community ขยายการใหบริการ 24 ชั่วโมงในชวงสอบ
จัดพื้นที่ Co-working space สรางสรรคงานบริการเชิง
รุกในรูปแบบตาง ๆ เปดพื้นที่มหาวิทยาลัยสูชุมชนให
เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

สําหรับผูปกครองและชุมชนรอบจุฬาฯ ขยายความรวมมือ
ระหว า งเครื อ ข า ยห อ งสมุ ด ทั้ ง ภายในและต า งประเทศ
เผยแพรความรูและนวัตกรรมจากประชมคมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สูสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึง
องคความรูดานวิ ทยานิ พนธ และงานวิจัย ที่รวบรวมกว า
100 ป เพื่อใหประชาชนเขาถึงขุมทรัพยทางปญญาโดยไม
มี ขี ด จํ า กั ด นั บ เป น การสร างคนและสรา งประเทศชาติ
โดยรวม
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กิจกรรมในด้านอืน่ ๆ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ
13 กั น ยายน 2562 บุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก ารของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร รับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
"คนดีศรีจุฬาฯ" ประจําป 2562 ประเภทบุคลากรกลุม
ปฏิ บั ติ ก ารและวิ ช าชี พ ได แ ก นางสาว พิ ม พ น ภา
อมฤตวรชั ย และประเภทกลุ ม ขนาดกลาง ที่ ไ ด ร ว ม
พัฒนาพื้นที่อาคารจามจุรี 9 ใหเปนพื้นที่เพื่อการศึกษา
เรียนรู

ภาคผนวก
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งบประมาณและรายงานการเงิน

แหลงงบประมาณหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากร มี 3 แหลง
•

•

•

งบประมาณเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรจาก
รัฐบาล (งบประมาณแผนดิน) คิดเปน 4%
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ
สํานักงานมหาวิทยาลัย คิดเปน 68%
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร คิดเปน 28%

สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 149,670,602.63
บาท และมีผลการใชจายงบประมาณ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 132,167,769.68 บาท

เปรียบเทียบการใชงบประมาณตั้งแตป 2560-2562

3.57%

4.01 %

5.45 %

58.61 %
28.30 %
35.06 %
35.94 %
งบประมาณป 62

งบประมาณป 61

งบประมาณป 60

68.13 %
60.93 %
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ผลการใชจายงบประมาณ 2562

101.98

42.36

96.46

30.37

5.33

5.33

จําแนกตามคาใชจาย
• หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล
• โครงการยุทธศาสตร
• งบลงทุน
• คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่น ๆ
• คาสาธารณูปโภค
• คาใชจายบุคลากร
• พัฒนาบุคลากร
• คาบํารุงรักษาระบบหองสมุด และระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ
• คาใชจายเปดใหบริการนอกเวลา
• อื่น ๆ

45%
11%
10%
8%
8%
3%
3%
2%
2%
1%

ภาคผนวก
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บุคลากร

สํานักงานวิทยทรัพยากร มีบุคลากรในปงบประมาณ 2562 ทั้งสิน้ 85 คน ประกอบดวยขาราชการ 10 คน, ลูกจางประจํา
เงินงบประมาณแผนดิน 3 คน, ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผน ดิน 2 คน, พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดรายได 3 คน,
พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 67 คน โดยจําแนกตําแหนงงานตาง ๆ ไดดังนี้

%

ตําแหนง

จํานวน

• เจาหนาที่ / เจาหนาที่สํานักงาน
• เจาหนาที่บริการสารสนเทศ
• บรรณารักษ / นักเอกสารสนเทศ
• ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา / เจาหนาที่บริการการศึกษา
• พนักงานสถานที่ / เจาหนาที่บริการทั่วไป
• เจาหนาที่วิเคราะห

26 คน 30.58
25 คน 29.41
18 คน 21.17
8 คน 9.41
5 คน 5.88
3 คน 3.52

ภาคผนวก
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การพัฒนาบุคลากร

จํานวนครั้ง/ปี

1

6

11

209

จํานวนบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม (คน)
49

การสัมมนาบุคลากร

(วิชาชีพ 46, ปฏิบัติการ 3)

83 (ทุกคน)
97
(วิชาชีพ 66, ปฏิบัติการ 31)

90
(วิชาชีพ 60, ปฏิบัติการ 30)

6 (วิชาชีพ 6)

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในสํานักงานฯ
การอบรม ศึกษาดูงาน ตางประเทศ
การประชุม ฟงบรรยาย อบรม สัมมนาทางวิชาการใน
ประเทศ
การฝกอบรมทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวอยาง การอบรม ศึกษาดูงาน ตางประเทศ
• ประชุม Elsevier (SEA) eBooks Forum 2019 ณ Rendezvous Hotelสาธารณรัฐสิงคโปร
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ Research support services ณ Inspire Library Ton Duc Thang Universi
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
• GDLN AP Regional Meeting 2019 ณ IPRCC. Beijing China
• Wiley Indonesia Round Tabel Forum 2019 ณ Wiley Singapore Office, Level 7, Boardroom
• Sixth International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL 2019) ณ New Delhi, India
ตัวอยาง การประชุม ฟงบรรยาย อบรม สัมมนาทางวิชาการ ในประเทศ
• ประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานอีเลิรนนิง 2562 The 10th TCU International e-learning Conference
2019 Imagine MOOCs for ALL จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• การบรรยายในหัวขอ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การใชงานที่เปนธรรมสําหรับบรรณารักษและหองสมุด จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• อบรมหลักสูตร TQA Criteria 2019 จัดโดย สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ
• โครงการสัมมนาทางวิชาการประจําป เรื่อง Data Science: Data Analytics ในการบริหารหองสมุดในศตวรรษที่
21 จัดโดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตัวอยาง การฝกอบรมทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการประชุมสมาชิกเครือขายฯวิชาชีพบุคคล ประจําป 2562 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การออกแบบ
กระบวนทัศนความคิด (A Paradigm Shift in Design Thinkings) จัดโดย ฝายพัฒนาบุคลการ สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย
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• ประชุมโครงการพัฒนาระบบ CU-ERP สําหรับการยืนยันขอมูลดานการเงิน จัดโดย ศูนยการจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร 1 เรื่องการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ SIERRA เบื้องตนและบริการนําสงหนังสือระหวางหองสมุดในจุฬาฯ
รุนที่ 1 จัดโดย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
• Info Comm Southeast Asia จัดโดย สมาคม AVIXA
• 5 G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน จัดโดย บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
• โครงการอบรมการปฏิบัติงานวิชาชีพโสตทัศนศึกษาชั้นกลาง (Inter media) การผลิตสื่อเสียงดวยโปรแกรม Logic
Pro X (ชั้นกลาง) จัดโดย ฝายพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
• โครงการผังแมบทจุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 : เขตการศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนยออกแบบและพัฒนา
เมือง
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สถิติผูเขาใชบริการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร มีจํานวนผูเ ขาใชบริการภายในสํานักงานฯ ในป 2562 ทั้งสิ้น 623,461 คน ซึ่ง
แบงเปน นิสิต บุคลากร สมาชิก และบุคคลภายนอก

จํา นวนผู เ ข า ใช บ ริ ก ารต อ เดื อ น
84748
72174
64649
57085
54184 55077

56106
41063

36423

33926 31598

36428

แบงประเภทผูเขาใชบริการ
นิสิต

483,787 คน

บุคลากร

37,945 คน

สมาชิก

6,136 คน

บุคคลภายนอก

95,593 คน

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
254 อาคาร มหาธีรราชานุสรณ ถนน พญาไท แขวง วังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
https://www.car.chula.ac.th/

