คํานํา
รายงานประจํ า ป ฉบั บ นี้ เ ป น การรายงานผลการดําเนิน งานของสํานักงานวิทยทรัพยากรในป 2563 ซึ่ง
สํานักงานฯ ยังคงดําเนินงานตามยุทธศาสตร 2560-2563 เพื่อจะผลักดั นโครงการตางใหสําเร็จลุลวงอยางเป น
รูปธรรม เพื่อตอบสนองความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศและการใชพื้นที่ของสํานักงานฯในกิจกรรมตาง ๆของ
ผูใชบริการ แตดวยการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆตองหยุดชะงักลงหรื อ
ชะลอออกไปกอน การใชงบประมาณก็ตองใชอยางระมัดระวัง ตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดรับ กับ
สถานการณการปดเปดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตองเรงพัฒนาการใหบริการรูปแบบออนไลนมากขึ้น ถึงแมพื้นที่สวน
ใหญในมหาวิทยาลัยรวมทั้งพื้นที่ของสํานักงานฯ จะถูกปดการเขาถึงดานกายภาพ แตการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ผานระบบออนไลนเพิ่มขึ้นอยางมากมาย ดังนั้นสํานักงานฯจึงสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรเขาพื้นที่เพื่อเขามาดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตองดําเนินการไดโดยไมหยุดชะงัก บุคลากรบางสวนตองเขามาบรรจุหนังสือลงกลอง
เพื่อสงใหนิสิตและอาจารย บุคลากรบางสวนตองเขามาบันทึกการบรรยายของอาจารยเพื่อสรางสื่อการเรียนการสอน
ที่ อาจารย จ ะนํ าไปใชสอนนิสิ ตผ านระบบออนไลนได ซึ่งเปน การเสียสละอยางใหญหลวงของบุคลากร กิ จ กรรม
บางอยางที่ตองเขามาใชพื้นที่ในมหาวิทยาลัยตองหยุดดําเนินการ แตกิจกรรมของหองสมุดไมสามารถหยุดได ตอง
ดําเนินการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดตลอดเวลา
ขอขอบคุณบุ คลากรของสํา นักงานวิทยทรัพยากรทุกทานที่มีสว นรว มในการผลักดันการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ จนประสพความสําเร็จลุลวงไดบางสวนในภาวะยากลําบากที่สุมเสี่ยงดานสุขภาพของทุกคน และยังได
พั ฒ นางานบริ ก ารใหม ๆ ขึ้ น มาในช ว งการระบาดของโรคโควิ ด 19 ที่ ทํ า ให ก ารบริ ก ารของสํ า นั ก งานฯสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพและผานพนวันเวลาแหงความยากลําบากนี้ไปดวยกัน
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บทสรุปผูบริหาร
การดําเนินงานในป 2563 นั้น สํานักงานวิทยทรัพยากรยังคงยึด
มั่น ในยุ ทธศาสตร 2560-2563 นั่ น คื อยุ ทธศาสตร เข มแข็ งภายใน และ
ยุ ท ธศาสตร ส ร า งความพึ ง พอใจให กั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร โดยดํ า เนิ น การตาม
โครงการตาง ๆที่วางไวตามความเหมาะสมกับสถานการณและงบประมาณ
ที่ มี อ ยู เพื่ อ ป ด จุ ด อ อ นและเสริ ม จุ ด แข็ ง ของสํ า นั ก งาน โดยมี ผ ลการ
ดําเนินงานพอจะสรุปไดดังนี้
ดานการบริหารจัดการ สํานักงานฯไดนําระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2015 มาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการของสํานักงานฯ
อยางเต็มรูปแบบ โดยเขารับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานจาก
บริษัท SGS และไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก UKAS
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สํานักงานยังไดเขารับการตรวจประเมิน
คุณภาพสํานักงานสีเขียว (Green Office) ในเดือนกันยายน 2563 และ
ไดรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม สํานักงานฯ ไดมีการพัฒนาการดําเนินงานอยาตอเนื่องเพื่อมุงสูการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมตาม
ระบบ ISO 14001:2015 และ Green Library ซึ่งมีเปาหมายที่จะขอการรับรองในปถัดไป นอกจากนี้สํานักงานฯ ยังดําเนินการดาน
การบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ ใหลดลงไดอยางตอเนื่อง
ดานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักงานฯ ไดปรับปรุงคลังสารสนเทศดิจิทัลจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย และจัดแสดงนิทรรศการ
ใหม “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” และจัดทํา ASEAN Plus collection พรอมกับกิจกรรมสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ
เหลานั้น ทั้งการใหบริการในรูปแบบออนไลนและการจัดสัมมนาที่สอดคลองกัน
ด า นการบริ การ สํ า นั กงานฯ ได พัฒ นาพื้ น ที่การเรีย นรูและสิ่ งอํ านวยความสะดวกให ส อดคล อ งกั บ ความต องการของ
ผูใชบริการ และเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น มีการนําเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ (self-check) และ
เครื่องคืนหนังสือ (book drop) มาใชในหองสมุดเพื่อความสะดวกในการใชบริการของผูใชบริการและลดกําลังคนของสํานักงานฯ

3

4
ที่อยูประจําเคานเตอรบริการลง มีการเปดใชงานระบบชวยชี้แหลงทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่บริการตาง ๆ (Library Smart
Locator) สํานักงานฯไดพัฒนาระบบบริหารจัดการหองสมุดแบบ Unmanned library ซึ่งไมตองใชบุคลากรในการเปดใหบริการ
ขึ้นที่หองสมุดสาขาอาคารจามจุรี 10 นับเปนหองสมุดแบบ Unmanned library แหงแรกในประเทศไทย เริ่มเปดใหบริการตั้งแต
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ในระหวางการระบาดของโรคโควิด 19 สํานักงานฯยังปรับเปลี่ยนการใหบริการใหสอดคลอง
กับสถานการณโดยการใหบริการอบรมตาง ๆ ผานระบบออนไลน มีการบันทึกการบรรยายของอาจารยเพื่อใชสอนนิสิตทาง
ออนไลน และใหบริการถายทอดสดผานระบบเครือขายของการจัดประชุม เสวนา สัมมนา และการจัดการเรียนการสอน มีการสง
หนังสือถึงมือผูขอรับบริการทางไปรษณีย พรอมปรับปรุงระบบกายภาพตาง ๆ เพื่อเนนความปลอดภัยของผูใชบริการ

รองศาสตราจารย ดร. อมร เพชรสม
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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เหตุการณสําคัญในป 2563
พฤศจิกายน 2562
การปรับปรุงคลังสารสนเทศดิจิทัลจุฬาลงกรณ
ราชบรรณาลัย และการจัดแสดงนิทรรศการใหม
“มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”
การดําเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015
เมษายน 2563
บริการสงใหดวยใจ สูภยั COVID-19

สิงหาคม 2563
โครงการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการหองสมุดสาขาจามจุรี 10
“Unmanned Library”
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563
กรอบยุทธศาสตรหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากร เพื่อการบรรลุวสิ ัยทัศนประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ
2 ยุทธศาสตรหลัก 3 เปาประสงค 16 กลยุทธ และ 62 โครงการ/กิจกรรม ที่พรอมขับเคลื่อน ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งภายใน (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 บริหารจัดการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
(Resources management)

• Collection
improvement
• Digitization service
• Thailand heritage
online (free access
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน

• Thailand Information
Centre collection
expansion
• ASEAN plus collection
(India, Taiwan etc.)
1.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา (Education
technology)

• Improve IT system
• Improve data backup
system
• New IT applications
• New studio
• New classroom capture
system
• Digital preservation
• AR and VR applications
• Robotic applications
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563

เปาประสงค

กลยุทธ

1.1.4 การบริหารงานที่โปรงใส
และมีมาตรฐาน (Good

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน

• ISO 9001 2015
certification
• Thailand Quality
Award (TQA)

1.1.5 วัฒนธรรมองคกร
(Corporate culture)

• Customer focus
• Teamwork and
Professionalism
• Standardization
• Can do attitude

1.2 องคกรมีกระบวนการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ (Effective

1.2.1 พัฒนาพื้นที่เรียนรูที่มีพลวัต
และคลองตัว (Dynamic and
active learning ecosystem
process)

• Learning space
development
(Chamchuri 9 and
Chamchuri 10)
• Tutorial zone
• Exhibitions and
events
• e-Office
• IBeacon technology
application
(BluuBeam
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563
เปาประสงค

กลยุทธ

1.2.2 การสนับสนุนการเรียนการ
สอน (Academic support)

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน

• 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

1.2.4 การใหบริการกิจกรรมที่
เพิ่มคุณคา (Value added
services)

• CU e-Sport Academy
• Edutainment center
• Maker space
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563
เปาประสงค

กลยุทธ

1.2.5 การแบงปนทรัพยากร
(Resources sharing)

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน

• 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 (microlibrary)
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563
เปาประสงค

กลยุทธ

1.2.8 การบริหารจัดการเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ
(Financial)

โครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อน

• Operating cost
reduction
• Asset management
• Revenue increasing

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความ พึงพอใจใหแกผูใชบริการ (User satisfaction)
2.1 ผูใชบริการมีประสบการณเชิง
บวก (Positive user
experience)

2.1.1 การมีสวนรวมของผูใชบริการ
(User engagement)

2.1.2 เพิ่มจํานวนผูใชบริการ
(Increase user)

2.1.3 เพิ่มภาพลักษณและชื่อเสียง
องคกร (Image and Reputation)

• User care service (call
center)
• User engagement
activities
• Membership
• Chula Connex

• Academic presentation
• King Chulalongkorn
digital collection
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วิสัยทัศน พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์
คานิยม และนโยบาย
ผลสัมฤทธิ์

•

•

•

•

เปนหองสมุดที่มีทรัพยากรและการ
ใหบริการในระดับโลก
เป น ห อ งสมุ ด ที่ ส ามารถเข า ถึ ง แหล ง
ความรูไดทั่วโลก
เปนหองสมุดที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาคมจุฬาฯ และสังคม
เป น ห อ งสมุ ด ที่ เ ป น เสมื อ นบ า นหลั ง ที่
สองและสถานที่ ทํ า งานที่ มี กิ จ กรรม
หลากหลาย

•

•

•

เปน สะพานเชื่อมคนกั บ ความรูเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต
บริห ารจัดการและใหบ ริการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อสนับ สนุน การเรีย นการ
สอน และการวิจัย
รวบรวมและเผยแพรองคความรูที่ไดจาก
การค น คว า วิ จั ย ของประชาคมจุ ฬ าฯ
สูสังคมไทยและสังคมโลก

พันธกิจ

คานิยม

น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุงมั่นความเปนเลิศ
ชูเชิดคุณธรรม

นโยบายคุณภาพ

คิดและทําเพื่อสังคม
เขมแข็งภายใน ถูกใจลูกคา
เปนขุมทรัพยทางปญญา
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน
เปนศูนยกลางการบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
และวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีพลวัตใน
การสงเสริมสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต
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•

โครงการ King Chula digital collection

การปรับปรุงคลังสารสนเทศดิจิทัลจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย และการจัดแสดงนิทรรศการใหม
“มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”
คณะทํางานโครงการจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ไดดําเนินการปรับปรุงนิทรรศการใหมไปสูนิทรรศการ 2 รัชกาล จาก
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยมีแนวคิดหลัก 2
ประเด็นคือ
1) นําเสนอเรื่องราวในชวงเวลาเปลี่ยนผานของสยามประเทศ ในการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยอยางประเทศ
ตะวันตกโดยไมทิ้งรากเหงาความเปนไทย (Modernization)
2) ถายทอดพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณในดานตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทั้ง ๒ รัชกาลที่มี
ตอปวงชนชาวไทยและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในมุมมองของคนรุนใหม
ในครั้งนี้ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ ยังคงกรุณาตั้งชื่อสวนตอขยายนี้วา “มหาวชิราวุธราช
บรรณาลัย” นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหกลั่นกรองขอมูลการจัดแสดงนิทรรศการจากที่ปรึกษา 3 ทาน ไดแก
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรศรี โพวาทอง อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ ผูไดรับประกาศ
เกียรติคุณเปนผูอนุรักษมรดกไทยดีเดน พ.ศ.2562
2) อาจารย ดร. ใกลรุง อามาระดิษ อาจารยประจําคณะ
อักษรศาสตร จุฬาฯ ผูเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมรัชกาลที่ 6
3) คุณสุจิรา ศิริไปล ผูอํานวยการฝายวิชาการ มูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใน
พระบรมราชูปถัมภ
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โครงการดังกลาวมุงเปาผลลัพธสําคัญ คือ การไดนิทรรศการใหม “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” แตเพื่อใหบรรลุผล จึงมี
ผลงานเกิดขึ้นหลายประการเพื่อมาประกอบนิทรรศการ โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้
ปรั บ ปรุ งคลั งข อมู ล ดิ จิ ทัล “จุ ฬาลงกรณ ร าชบรรณาลั ย ” (King Chulalongkorn Digital Archive) โดยงานปรั บ ปรุ ง
คลังขอมูลดิจิทัล“มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” คัดเลือกและเพิ่มขอมูลความรูเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศ (E-book) ที่เปนพระราชนิพนธในพระองคจํานวนกวา 170 รายการ
• ปรับปรุงหองนิทรรศการชั้น 7 จากโครงการ“จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย” สู “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” ปรับเปลี่ยน
รูปแบบนําเสนอขอมูลในนิทรรศการเพิ่มเติมจากรัชกาลที่ 5 เปนรัชกาลที่ 6 ทั้งดานการออกแบบเชิงพื้นที่และการเชื่อมโยงของ
ขอมูลแตละมุมในหอง อีกทั้งไดรวมงานกับ influencer รุนใหม เพื่อเพิ่มสีสันและลูกเลนใหกับนิทรรศการ
• จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย X Influencers ดีไซน ตัวละครจากบทพระราชนิพนธ และเลาเรื่องในสไตลคนรุน ใหม โดย
YouTuber ยอดนิยมของวัยรุน: รวมงานกับ Influencer คนรุนใหม ไดแก Art of Hongtae หรือ กนตธร เตโชฬาร Character
Designer
•

โดยไดรับแรงบันดาลใจจาก 6 นางในวรรณคดีของรัชกาล
ที่ 6 ออกมาตีความใหมในรูปแบบตัวละครที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม และ “Point of View” หรือ ชนัญญา เตชะจักรเสมา
YouTuber คนรุนใหมที่มีผูติดตามในชอง YouTube กวา
1 ล า นคน ได ทํ า คลิ ป วี ดิ โ อแนะนํ า นิ ท รรศการ “มหา
วชิราวุธราชบรรณาลัย” รวมทั้งคลิปเลาเรื่องวรรณคดีที่
เปนพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 ออกมาเลาใหเขาใจงาย
ขึ้น
โปสการ ด ที่ ร ะลึ กจากภาพในเล ม หนั งสื อหายาก: โปสการดที่ร ะลึกสําหรั บ พิธี เปด นิทรรศการ “มหาวชิร าวุธ ราช
บรรณาลัย” จํานวน 6 แบบ โดยนํามาจากหนาปกจากพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 และรูปภาพนาสนใจที่ซอนอยูในพระราช
นิพนธ เพื่อใชประชาสัมพันธคลังสารสนเทศและนิทรรศการ
•
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• การประพันธและคลิปขับเสภา “มหาธีรราชาอาศีรวาท” โดยนิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนผูประพันธและขับเสภาสําหรับพิธีเปดนิทรรศการ
• Audio Guide คลิปเสียงนําชมมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย เพื่อเพิ่มมิติใหมในการชมนิทรรศการมหาวชิราวุธราช
บรรณาลัย
• พิ ธี เ ป ด นิ ท รรศการ “มหาวชิ ร าวุ ธ ราชบรรณาลั ย ” และการ
สัมมนาเรื่อง “ตามรอยพระบาท พระมหาธีรราชเจา” เมื่อวันอังคารที่ 26
พฤศจิกายน 2562 โครงการจุ ฬาลงกรณ ร าชบรรณาลัย ไดจัดพิธีเปด
นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” และ การสัมมนาเรื่อง “ตาม
รอยพระบาท พระมหาธีรราชเจา” สําหรับพิธีเปดนิทรรศการไดรับเกียรติ
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี
มาเป น ประธานในพิ ธี เ ป ด และการสั ม มนาเรื่ อ ง “ตามรอยพระบาท
พระมหาธี ร ราชเจ า” ได รั บ เกี ย รติ จ ากผู ทรงคุ ณวุ ฒิมาบรรยายและให
ความรู เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล าเจ าอยู หั ว ได แก คุ ณอริ ย ะ ทรงประไพ ที่ป รึกษาดา น
สถาปตยกรรม มูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ผูรับผิดชอบงานบูรณะ
สถาปตยกรรม พระราชนิเวศนมฤคทายวัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชพล
ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญ
ดานประวัติศาสตรในรัชกาลที่ 6 และ คุณเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในพระ
บรมราชูปถัมภ
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• โครงการ ASEAN plus collection
การจัด International Seminar ผาน Zoom ครั้งแรกของสํานักงานวิทยทรัพยากร และการทํางาน
ภายใตภาวะวิกฤติ Covid-19
1. โ ครงการสั ม มนาออนไล น หั ว ข อ “International Experience on
Library Services amid the Covid-19 and the Future New Normal"
เปนกิจกรรมเสวนาทางวิชาการระหวางประเทศ ที่สํานักงานวิทยทรัพยากร
ทดลองจัดขึ้นครั้งแรกผานระบบ Zoom หลังจากที่หองสมุดตองปดพื้น ที่
ใหบริการ และมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงานจากที่บาน กิจกรรมนี้จัดขึ้น
ในวันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
บริหารจัดการบริการหลักของหองสมุดในภาวะโรคระบาด โควิด-19 ที่เนน
สนับสนุนการเรียนการสอนและการอบรมออนไลน การทํางานจากบานของ
ผูปฏิบัติงาน การตอบคําถามและใหคําปรึกษาเพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการ
ส ง หนั ง สื อ และ e-resources เพื่ อ ลดความหนาแน น และเพิ่ ม พื้ น ที่ เ ว น
ระยะห า งทางสั ง คมของผู ใ ช บ ริ ก าร การรั ก ษาความสะอาดและฆ า เชื้ อ
ทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่บริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใหบริการ
เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบใหม (New Normal) หลังพนวิกฤตโรคระบาด และ
แผนการดําเนินงานหลังการระบาด โดยศูนยสารสนเทศประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน รวมกับ ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ และ หองสมุดชั้น
นํ า ในเอเชี ย 3 แห ง ได แ ก The Chinese University of Hong Kong
Library; National Central Library, Taiwan และ National University
of Singapore Libraries รวมมือจัดโครงการสัมมนาออนไลนผาน Zoom
พรอมถายทอดสดผาน Facebook live : Chula Library มียอดชมออนไลน
2,900 ครั้ง (สถิติวันที่ 1 มี.ค. 64) โครงการไดรับกระแสตอบรับอยางทวม
ทนจากผูปฏิบัติงานหองสมุด นักศึกษาและนักวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร
กวา 800 คนในหลายประเทศทั่วโลก
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2. โครงการฝกอบรมสัมมนาประชุมทางไกลโดยความรวมมือผานเครือขาย GDLN เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด
ทําใหเครือขาย GDLN ตองเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปบางสวน และบางสวนปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลน นอกจากนั้น
การประชุมเครือขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการจัดแบบออนไลนอีกดวย

หัวขอ
โครงการสัมมนาทางไกล CU-GDLN รวมกับ AFDI-GDLN
ประเทศจีน หัวขอ 2019 AFDI-GDLN Global Learning
Program "The Talk"
โครงการสัมมนาทางไกล CU-GDLN รวมกับ KDIS GDLN
ประเทศเกาหลีใต หัวขอ GDLN Global Knowledge Sharing
on the Impact and Responses to the Coronavirus
(COVID-19)
โครงการสัมมนาทางไกล CU-GDLN รวมกับ KDIS GDLN หัวขอ
2020 GDLN Distance Learning Seminar Series

วันที่จัดกิจกรรม
10 ต.ค 2562

รายละเอียดกิจกรรม
Online Training ผาน
WeChat

16 มี.ค.–25 มิ.ย.
2563

Online Seminar ผาน
YouTube Live

9 เม.ย.-30 มิ.ย.
2563

Online Seminar ผาน
YouTube Live

ประชุมผูแทนเครือขาย GDLN ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00-15.00 น. ประเทศไทย
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• โครงการ Collection Improvement
เปาหมายของโครงการนี้เพื่อพัฒนาชองทางการสื่อสารใหตรงกับกลุมผูใชบริการเปาหมายเพิ่มการรับรู (visibility)
ทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตเนื้อหาที่ตรงความสนใจของผูรับบริการ รวมทั้งสื่อสารกับผูรับบริการในภาวะวิกฤต Covid-19
จึงวิเคราะหพฤติกรรมผูรับบริการดวย STP Model (Segmentation, Targeting, Positioning) และดําเนินการดังนี้
• การเพิ่มชองทางสื่อสารทาง IG เนื่องจากผูรับบริการกลุมปริญญาตรีใช Facebook ในการรับสารและพูดคุยนอยลง
ในขณะที่ผูใช Facebook เปนกลุมปริญญาโทขึ้นไปซึ่งตองการขอมูลที่เปนทางการ
• ผลิตรายการ TAIC Please Press 6 ออกอากาศทาง Facebook Live เพื่อนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศ และสาระ
ความรูตาง ๆ มีทั้งหมด 12 ตอน
• สรางเพจ Rare Books Collection เพื่อตอบโจทยผูสนใจหนังสือหายาก
• สรางเพจ Chula-GDLN สําหรับผูสนใจขาวสารความเปนไปของโลกและหลักสูตรอบรมสัมมนาตาง ๆ
ผลที่ไดรับคือ จํานวนผูติดตามขาวสารและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของศูนยฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 คน จาก
4,143 คน เปน 6,123 คน คิดเปนรอยละ 48 มีการผลิตและเผยแพรเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งสิ้น 1,004 ชิ้น ดวยความ
สม่ําเสมอ และทิศทางในการสื่อสารชัดเจน เปนประโยชนสําหรับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศชนิดตัวเลมที่ใหบริการ สถิติ ณ กันยายน 2563 รวมทุกคอลเล็กชั่น 150,470 ระเบียน
ประเภท

จํานวน (ณ 30 กันยายน 2563)

สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
หนั ง สื อ หายาก สิ่ ง พิ ม พ จุ ฬ า สิ่ ง พิ ม พ ป ระเทศไทย สิ่ ง พิ ม พ
รัฐบาล
สารสนเทศเกี่ยวกับอินเดีย (Indian Corner, CU)
สารสนเทศเกี่ยวกับไตหวันและจีนศึกษา (TRCCS)

100,618 ระเบียน
48,124 ระเบียน
725 ระเบียน
1,003 ระเบียน

• หนังสือหายากที่วิเคราะะหรายการบรรณานุกรมเขาระบบฐานขอมูลหองสมุด 1,946 เลม
• สารสนเทศเกี่ยวกับอินเดีย (Indian Corner, CU) 100 เลม
Digitization & E-Resource Development หนังสือหายากและเอกสารทรงคุณคาที่ถูกแปลงเปนดิจิทัลและ
พรอมใหบริการ
มีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสือหายาก หนังสือพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 รวมถึง
เอกสารทรงคุ ณ ค า ในยุ คสงครามเย็ น มาสแกน ปรับ แตงไฟลภ าพ แปลงเปน เอกสารสารดิจิ ทัล เผยแพรผานทางคลั ง
สารสนเทศดิจิทัลที่จัดทําขึ้นเองของสํานักงาน ไดแก CU-online Information Access (E-Resource) และ คลังสารสนเทศ
ดิจิทัลจุฬาลงกรณร าชบรรณาลัย โดยมีการจัด การ Metadata ใหสืบคนได และเชื่อมโยงไฟลเ อกสารฉบั บเต็ มจากคลั ง
สารสนเทศดิจิทัลเขากับขอมูลบรรณานุกรมในฐานขอมูลหองสมุด เพื่อใหผูใชสามารถสืบคน และเปดอานเอกสารฉบับเต็มได
ทันที เปนการสงวงรักษาและขยายโอกาสการใชงานเอกสารทรงคุณคาที่สํานักงานวิทยทรัพยากรเปนเจาของ
ตลอดปงบประมาณ 2563 การอัพเดทเอกสารทรงคุณคาในยุคสงครามเย็น และหนังสือหายากที่แปลงเปนดิจิทัลเขา
ระบบ E-resource เปนจํานวน 1,591 รายการ แบงเปนเอกสารยุคสงครามเย็น 1,015 รายการ หนังสือหายาก 576 รายการ
สูงกวาเปาหมายรอยละ 536.40 สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน หนังสือซื้อ 300 เลม หนังสือที่ออกไปขอรับ
บริจาค 1,190 เลม
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ฐานขอมูลเปนทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญและมีความหลากหลายของสาขาวิชาที่รองรับการเรียนการสอนและ
การคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัย ประชาคมจุฬาฯ สามารถเขาใชไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมหาวิทยาลัยและสํานักงานฯ ไดใช
งบประมาณในการบอกรับ จัดซื้อฐานขอมูลคอนขางสูง ดังนั้นเพื่อใหการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับ
งบประมาณที่ใชไป จึงมีโครงการในการควบคุม บริหาร จัดการ สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศใหมีการใชที่เพิ่มขึ้นให
คุมคากับงบประมาณที่ใชไป
ปงบประมาณ 2563 สํานักงานฯ ไดกําหนดรอยละของผูใชบริการออนไลนของฐานขอมูลที่บอกรับที่เพิ่มขึ้นจาก
ป ฐ าน ร อ ยละ 10 เป า หมายการเข า ใช บ ริ ก ารออนไลน จํ า นวน 2,420,000 download fulltext พบว า สถิ ติ ก ารใช
ฐานขอมูลออนไลน 3,992,850 download fulltext ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว
จากการที่สํานักงานวิทยาทรัพยากรไดมุงสูการทํางานภายใตระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อใหม่ันใจไดวา
การสงมอบบริการในทุกขั้นตอนของสํานักงานวิทยทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง การนําระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เขามาใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานภายใน จนเกิดเปน
โครงการริเริ่มใหมๆ ดังนี้
Data-Driven Decision เปลี่ยนระบบการเก็บขอมูลสถิติจาก Log Book เปนเอกสารออนไลน รวมไวที่เดียวกัน ใช
วิเคราะหเพื่อการตัดสินใจจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและติดตามผลตัวชี้วัด เกิดจากความจําเปนในการตองใชขอมูลที่เปน
รูปธรรมในการตัดสินใจจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การติดตามคุณภาพการบริการ รายงานผลความคืบหนาของตัวชี้วัดตาง
ๆ ซึ่งวิธีการเก็บขอมูล แบบเดิมจะกระจัดกระจายและไมสามารถตอบโจทยร ะบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเก็บขอมูลใหมเปนระบบออนไลนใหอยูรวมที่เดียวกัน ตัวอยางเชน เปลี่ยนการเก็บสถิติความ
ตองการใชทรัพยากรสารสนเทศจาก Log Book เปน Google Form มีการวิเคราะหผลและรวบรวมหัวเรื่องที่ผูใชบริการ
คนควาเพื่อประกอบการพิจารณาจัดหา
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• โครงการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู
สํานักงานวิทยทรัพยากรเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมองคความรูและใหบริการสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัย นอกจากการใหบริการสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ แลว สํานักงานฯ ตองบริหารจัดการพื้นที่
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดย
จัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อใหมีการดําเนินงาน บริหารจัดการพื้นที่เรียนรูใหเหมาะสมกับผูรับบริการ พัฒนาพื้นที่ใน
สํานักงานฯ ใหเปนแหลงเรียนรูที่มีพลวัตและคลองตัว เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
ปงบประมาณ 2563 สํานักงานฯ ไดกําหนดรอยละของกิจกรรมที่ใชพื้นที่เรียนรูเพิ่มขึ้นจากปฐานรอยละ 15 โดย
ตั้งเปาหมายที่จะจัดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 92 กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมและใหบริการหนวยงานตางๆ มา
ใชสถานที่สํานักงานฯ ได 185 กิจกรรม

• โครงการ Unmanned Library
สํานักงานฯ มุงเนนการสรางระบบงานการจัดการ บริการทรัพยากรสารสนเทศและระบบการบริหารอาคารของ
หองสมุดดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อเพิ่มความคลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานหองสมุด รวมทั้งการ
บริหารจัดการพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยใชกําลังคนนอยลง โดยการจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบบริการและบริหารจัดการ หองสมุดแบบ Unmanned Library มีระยะเวลาการดําเนินงาน ติดตั้งและทดสอบระบบ
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เริ่ มเป ดให บ ริ การหองสมุดสาขาจามจุรี 10 ในรู ป แบบ Unmanned Library ตั้งแต
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 โดยในระยะแรก เพื่อใหเปนหองสมุดตนแบบในการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริ ก ารและบริ ห ารจั ด การห อ งสมุ ด โดยจั ด บุ ค ลากรไปประจํ า พื้ น ที่ วั น ละ 1 คน และเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
ในวันเสาร – อาทิตย 1 คน เพื่อดูแลความเรียบรอยและใหคําแนะนําแกผูรับบริการ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อสนองตอบพฤติกรรมของผูใช ที่เนนการใชบริการตาง ๆ ของหองสมุดดวยตนเองผานเครื่องอัตโนมัติตาง ๆ ที่
หองสมุดจัดให
• เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ลดการใชบุคลากรในสวนที่สามารถนําเทคโนโลยีมาบริหารจัดการได
และสรางความคุมคาในระยะยาว
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• โครงการ Exhibitions and events
ปจจุบันการเรียนรูไมไดจํากัดอยูเพียงแคในหองเรียน หรือในตําราเรียนเทานั้น ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรูอยางสรางสรรคผานการทํากิจกรรมและการเลนเกมในรูปแบบตาง ๆ การเลนเกมที่ไดรับความนิยมอย างยิ่ง
สําหรับผูเลนในปจจุบันจะมีทั้งเกมในรูปแบบบอรดเกม หมากกระดาน และกีฬาอิเล็กทรอนิกส (E-sport) สํานักงานฯ
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานิสิตอยางสรางสรรคสูโลกยุคใหม ภายใตการเรียนรูที่ไมมีขีดจํากัด จึงไดจัดทํา
“โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูอยางสรางสรรคผานกิจกรรม E-Sport & Board Game” เพื่อสงเสริมและพั ฒนา
ทักษะนิสิตใหเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรคผานการเลนเกมตาง ๆ จะชวยพัฒนาทักษะการคิด การสังเกต รวมถึง
สุนทรียภาพ เปนการฝกทักษะที่เกี่ยวของกับสมอง สายตาที่ประสานสัมพันธกับมือ นิ้วมือ ชวยใหนิสิตมีประสบการณใน
การรับรูและแสดงออกเกี่ยวกับการเลนเกมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เพื่อเปนหนทางหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน การคนพบตนเอง รวมถึงการเห็นคุณคาของตนเอง และมีโอกาสใชเกมสเพื่อการสรางรายไดตอไปในอนาคต
กิจกรรม
1. New Era of Gaming Technology

2. Business in eSport Industry

3. การพัฒนาทักษะดิจิทัลผาน eSport

4. Young Happy with Board Game

วันจัดกิจกรรม

จัดวันที่ 12 พ.ย. 62 อาคารจามจุรี 9
ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน
ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.5 (90%)
จัดวันที่ 21 พ.ย. 62 อาคารจามจุรี 9
ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน
ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.4 (88%)
จัดวันที่ 16 ธ.ค. 62 สํานักงานวิทยทรัพยากร
หองประชุม 3 ชั้น 3
ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย
4.4 (88%)
จัดวันที่ 17 ธ.ค. 62 สํานักงานวิทยทรัพยากร โถง
อเนกประสงคชั้น 1 ผูเขารวมกิจกรรม 25 คน
ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.8 (96%)
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กิจกรรม
5. รูทันเกมและเลน eSport อยางสรางสรรค

วันจัดกิจกรรม

จัดวันที่ 20 ม.ค. 63 สํานักงานวิทยทรัพยากร หองประชุม
3 ชั้น 3 ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน
ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.6 (92%)
6. เขาใจเกม เขาใจกัน eSports มีดีมากกวาแคเลนสนุก
จัดวันที่ 4 ก.พ. 63 สํานักงานวิทยทรัพยากร หองประชุม 2
ชั้น 3
ผูเขารวมกิจกรรม 16 คน
ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.63(92.6%)
7. Board Game หรรษาสําหรับมือใหม
จัดวันที่ 16 ธ.ค. 62 สํานักงานวิทยทรัพยากร
หองประชุม 3 ชั้น 3
ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย
4.4 (88%)
8. สรางคอนเทนตอยางไร ใหมีคนสนใจแบบ 300%
จัดวันที่ 16 มีนาคม 63 ผาน Facebook Live
9. เจาะโลก Tabletop Role playing Game (TRPG) เกมสวม จัดวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผาน Facebook Live
บทบาท
10. เสนทางสูนักพากยเกม
จัดวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live
11. เสนทางสูการเปนนักกีฬาอีสปอรตระดับโลก
จัดวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live
12. เลนอยางไรใหไดเรื่อง?
จัดวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live
13. รูจักชมรม Chula eSports
จัดวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live
14. ลานละเลน กับการบุกเบิกวงการบอรดเกมไทย
จัดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live
15. จักรวาลกระดานเดียว บอรดเกมสนุกกับสาระหลังกระดาน จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผาน Facebook Live
16. Board Game Academy @หอกลาง: แนะนําบริการบอรด จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผาน Facebook Live
เกมของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
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• โครงการ User care service (call center)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ดีแกผูรับบริการ สํานักงานฯ ไดใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอ
รองเรียน ของผูรับบริการจากทุกชองทาง เพื่อนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากผูรับบริการมาปรับปรุง พัฒนาการใหบริการใหดี
ยิ่งขึ้น จึงไดมีการกําหนดใน PM-CPS-01 เรื่องการจัดการขอรองเรียนและความพึงพอใจ ใหมีการดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะห สรุปผล กําหนดแนวทางในการบริการใหมี
ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ไดกําหนดรอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 85
สํานักงานฯ ไดออกแบบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และสํารวจความพึงพอใจสํานักงานฯทาง
ออนไลนเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการสํารวจความพึงพอใจไดรอยละ 82 ซึ่งต่ํากวาคาคาดหวัง ทั้งนี้อาจเกิดจากการทํา
การสํารวจ เก็บขอมูลชวงเวลาไมเหมาะสม มีผูรับบริการนอย และสํารวจผานทางออนไลน และการจัดการใหบริการของ
สํานักงานฯ ยังไมเปนที่พึงพอใจแกผูรับบริการในภาพรวม ผูจัดการระบบคุณภาพ ไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจ เสนอที่
ประชุมผูบริหาร และรวมกันกําหนดแนวทางการแกปญหาและสรางความพึงพอใจ

• โครงการ เพื่อการใหบริการที่เพิ่มคุณคา (Value added services)
• บริการ Self- Check โฉมใหม
จากการที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมมือกับธนาคารกสิกรไทยจัดทําโครงการ CUNEX เพื่อตอบโจทยวิถีชีวิต
แหงการเรียนรูใหมของประชาคมจุฬา ฯ ทําใหสํานักงานฯ ไดรับการสนับสนุนอุปกรณอัตโนมัติในหองสมุด ไดแก เครื่อง
ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ จํานวน 4 เครื่อง ใหบริการที่ชั้น 1 จํานวน 3 เครื่อง และชั้น 5 จํานวน 1 เครื่อง พรอมเครื่องรับ
คืนหนังสือจํานวน 1 เครื่อง ใหบริการที่ฝงโรงเรียนสาธิตประถมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• บริการใหคําปรึกษาวิจัยรายบุคคล
การใหบริการเพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัย ของผูรับบริ การ จัดใหบริการโดยบรรณารักษและเจาหน าที่
บริการสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญดานการคนควาและวิจัย รวมถึงการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ เปดใหบริการผานการ
นัดหมายผาน Facebook : CURef
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• บริการตอบคําถามและชวยการคนควาผาน Skype
สํานักงานฯ ไดเปดใหบริการหองสมุดสาขาอาคารจามจุรี 10 และไดทดลองลดจํานวนผูใหบริการ โดยจัดบริการให
คํา ปรึ กษาช ว ยการค น คว า วิ จั ย ผ า นเครื อ ข า ยออนไลน โดยใชโ ปรแกรม Skype เพื่อเพิ่มช อ งทางการสื่ อสารระหว า ง
ผูรับบริการและผูใหบริการ และเปนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
• บริการอบรม endnote รูปแบบใหมผาน Facebook Live
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโควิด – 19 หองสมุดปดใหบริการ ผูรับบริการไมสามารถเขารวมอบรมหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ได จึงตองมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม การอบรม และการแนะนําการใชงานฐานขอมูลหรือทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบออนไลน ไดเริ่มการอบรม EndNote ในรูปแบบใหมผาน Facebook Live วิธีการนี้ไดรับคําชมเชย
และความนิยมจากผูรับบริการเปนจํานวนมาก
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• บริการสงใหดวยใจ สูภัย COVID-19
เพื่อเปนการลดผลกระทบในการใชทรัพยากรสารสนเทศของผูรับบริการ สํานักงาน ฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือที่
ผูรั บ บริ การดํ า เนิ นการสงคํ า รองผ า นระบบโดยสามารถเลือกและดําเนิน การไดผานหนาจอ OPAC ซึ่งสํานักงานวิทย
ทรัพยากร จะดําเนินการสงไปรษณียในรูปแบบ EMS ตามที่อยูที่ผูรับบริการกรอกไวในระบบ โดยตัดยอดและจัดสงทุกวัน
พุธและวันศุกร เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2563 ซึ่งผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
• เปดใหบริการระบบ Library Smart Locator
สํานักงานวิทยทรัพยากร เปดใหบริการระบบ Library Smart Locator เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เปนระบบที่
ชวยชี้แหลงของทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ใหบริการตาง ๆ ภายในอาคารสํานักงานวิทยทรัพยากร เพื่อชวยอํานวย
ความสะดวกแก ผูรั บบริ การในการเข า ถึ งทรั พยากรหรือบริการที่ตนตองการ โดยระบบดังกลาวสามารถใชงานได กับ
คอมพิวเตอร รวมทั้งโทรศัพทมือถือทั้งในระบบ Android และ IOS ผานทางเว็บบราวเซอรที่เปดใชงาน ทั้งนี้ผูรับบริการ
สามารถคนหาสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ หรือสถานที่ / จุดบริการสารสนเทศที่ตนเองตองการได ผานชองคนหา
ในโปรแกรม หรือกดที่แผนที่ (Map) ที่แสดงผลทางหนาจอ OPAC ที่ผูรับบริการกําลังคนหาหนังสือ ระบบจะแสดงแผนที่
เพื่อนําผูรับบริการไปยังทรัพยากรสารสนเทศ หรือจุดบริการสารสนเทศที่ตองการไดอยางแมนยํา
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• โครงการ ISO 9001:2015 certification
การดําเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 คือการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตาง ๆ ไดรับการควบคุมและสามารถ ตรวจสอบได โดยผาน
ระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยตองมีการฝกอบรมใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกขอมูล รวมทั้งการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในระบบหรือไม และมีการแกไข ขอผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการปองกันขอผิดพลาด
เดิม ตลอดจนการทําความเขาใจกับบริบทองคกร การทําความเขาใจกับความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อใชสําหรับการดําเนินการ กับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงขอกําหนดอื่น ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานหนึ่งที่จะชวยใหองคกร
สามารถมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดตอไป
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก
ผูรับบริการทุกระดับ จึงไดนําระบบบริหารจัดการคุณภาพองคกร ตามขอกําหนด ISO 9001: 2015 มาใชในการพัฒนา
กระบวนการบริหารและจัดการหองสมุด (Library service) ตั้งแตป 2561 และไดมีการประกาศใชระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015 อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (วันมหาธีรราชเจา) เพื่อเปนการประกาศวาองคกรเริ่มมี
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใหบริการ และไดมีการใชระบบดังกลาวอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันภายใตนโยบายคุณภาพ “เขมแข็งภายใน ถูกใจลูกคา
เปนขุมทรัพยทางปญญา เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” และมีคานิยมองคกรรวมกันคือ “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุงมั่นความเปน
เลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและทําเพื่อสังคม”
จากความมุงมั่นในการดําเนินงานดังกลาว สํานักงานวิทยทรัพยากร จึงกาวผานสูความสําเร็จในการนํา ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพองคกรมาใชในการบริหารจัดการ และไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2563 อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของผูบริหารและบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร และในโอกาสแหงความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของการบริหารจัดการคุณภาพองคกรดังกลาว สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดจัดพิธีรับมอบใบรับรอง
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ระหวางเวลา 9:00 - 10:00 น. ณ หอง
ประชุมชั้น 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย ดร. อมร เพชรสม ผูอํานวยการ
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สํานักงานวิทยทรัพยากรรับมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหาร คุณภาพ ISO 9001: 2015 จาก ผูบริหาร บริษัท เอสจีเอส
ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563
(ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานวิทยทรัพยากร ตั้งใจจะมุงมั่นในการธํารงรักษาไวซึ่งคุณภาพของบริการ และไมหยุดยั้งในการนําระบบบริหาร
จัดการคุณภาพองคกรใหมๆ ในระดับสากลมาพัฒนาคุณภาพของการใหบริการอยางตอเนื่องและตลอดไป เพื่อสรางความ
มั่นใจในคุณภาพและบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากรที่จะสงมอบใหกับผูรับบริการทุกระดับดวยความประทับใจตาม
มาตรฐานระดับสากล
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• โครงการ การพัฒนาหองสมุดสีเขียว (Green library)
การพัฒนาหองสมุดสีเขียวของสํานักงานวิทยทรัพยากรนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากการตระหนักและใสใจ
ตอการอนุรักษพลั งงานและเปนมิ ตรกับสิ่งแวดลอมตั้ งแต เริ่มการดําเนินการ 5 ส เมื่อป พ.ศ. 2542 และไดผนวกการ
ดําเนินงาน 5 ส เขาไปไวในระบบประกันคุณภาพอีกดวย มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน ส ที่ 6 ใหเปนการสงเสริม
ความปลอดภัยเพื่อใหเปนหนึ่งในวัฒนธรรมองคกร การเปนอาคารตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเขารวมการแขงขันการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโครงการ BEAT 2010 (Building Energy Award of Thailand 2010) ของกระทรวงพลั ง งาน การใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การสงเสริมการคัดแยกขยะลดโลกรอนในโครงการขวดน้ําและกระดาษนี้เพื่อนอง
รวมถึ ง การเข า ร ว มเป น สมาชิ ก เครื อ ข า ยห อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว จนถึ ง ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานฯ ได ย กระดั บ การดํ า เนิ น งานด า น
สิ่งแวดลอม ภายใตการดําเนินงานของ คณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม อันเปนกิจกรรมที่ขับเคลื่อนของ
สํานักงานฯ ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2562- 2565 ในยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งภายใน
ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธที่ 12 ในแผนยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง ผดุงไวซึ่งความรมรื่น บรรยากาศดี และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสงเสริมการเรียนรู เพื่อความผาสุกในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
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และสํานักงานฯไดเขารับการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสี
เขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในวันที่ 1 กันยายน 2563 และผานการประเมินในระดับดีเยี่ยม ทําใหสํานักงานมี
แนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และที่สําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาหองสมุด
สีเขียวตอไป
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• โครงการ Event Capture
• การประยุ ก ต ใ ช Video Meeting Application (Microsoft Team& Zoom Application) เพื่ อ
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
จากการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่อ ใหเหมาะกับ สถานการณ การแพร ร ะบาด Covid-19 ที่ มี
ผลกระทบตอการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ ใหปรับไปอยูในรูปแบบออนไลนที่อาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเรียน
ไดภายในที่พักอาศัยของตน จึงทําใหป 2563 เปนปที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการประชุม สัมมนาออนไลนเปนจํานวน
มาก ฝายบริการขอมูลสารสนเทศจึงนําเทคโนโลยีการประชุมออนไลนมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนผานอุปกรณหรือ
เครื่องมือที่มีอยูเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาพและเสียงของอาจารยผูสอน อีกทั้งยังสามารถที่จะบันทึกไฟลสําหรับการ
ใชงานตอไปในอนาคตดวยรูปแบบไฟลที่เปนมาตรฐาน มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง
• บันทึกกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Event Capture)
การใหบริการบันทึกกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Event Capture) ในป 2563 ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให บ ริ ก ารผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ ใ นป จ จุ บั น มี ก ารขอรั บ บริ ก ารในรู ป แบบออนไลน เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง การเรี ย นการสอน การ
ประชุมสัมมนา ฝกอบรม และการบรรยายทางวิชาชีพและวิชาการ ดวยการนําเอาเทคโนโลยี NDI (Network Device
Interface) และ Live Streaming เข า มาเป น ส วนหนึ่งของการควบคุมการปฏิบัติงานระยะไกล หรือเรีย กวา Remote
Integration Model (REMI) โดยแบงปนทรัพยากรจากหองควบคุมกลาง Media Broadcasting Center Room (MBC) )
ที่ชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารจัดการทางดานบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ รวมไปถึงการ
ออกแบบการใหบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่มีความหลากหลายตามความตองการของผูรับบริการ และในป 2563 ฝายบริการ
ขอมูลสารสนเทศยังคงไดรับความไววางใจในการใหบริการดานการผลิตสื่อมัลติมีเดียของหนวยงานตาง ๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกสํานักงานวิทยากร เชน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 พิธีถวายผากฐินพระราชทาน
จุฬาฯ ประจําป 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิธียกยองเชิดชูเ กีย รติ บุคลากรจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลัย การอบรม
หลักสูตรผูบริหาร “ภูมิพลังแผนดิน” รุนที่ 5 และหลากหลายงานสําคัญ
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• โครงการ Teaching material production
• การควบคุมการผลิตสื่อ ประชุม สัมมนา ออนไลน ผานระบบ NDI (Network Devices Interface)
จากขอจํากัดในดานผูปฏิบัติงาน ภาระงานที่มีความหลากหลาย และความตองการขอรับบริการผลิตและเผยแพร
สื่อมัลติมีเดียจากฝายบริการขอมูลสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น ทําใหฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดจัดหาอุปกรณสําหรับควบคุม
การบั น ทึ ก และเผยแพร สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ระยะไกลผ า นเน็ ต เวิ ร ค หรื อ ที่ รู จั ก ในชื่ อ เทคโนโลยี ว าระบบ Network Device
Interface (NDI) มาประยุกตใชในการควบคุมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สามารถชวยลดกําลังคนในการปฏิบัติงานในแตละครั้ง
ลง 30-50% จากเดิม ทําใหบุคลากรภายในฝายสามารถใหบริการงานอื่น ๆ ไดเพิ่มมากขึ้น และประกอบกับป 2563 ไดเกิด
การแพรระบาดของ Covid-19 ที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองรักษาระยะหาง และลดจํานวนคนในการปฏิบัติงานในแตละครั้งให
เหมาะสมเทคโนโลยี NDIจึ งสามารถตอบโจทยการทํางานสําหรับ สถานการณดัง กลาวไดเปน อยางดี ในระยะแรกได
ดําเนินการใหบริการระบบ NDI ภายในสํานักงานวิทยทรัพยากรโดยเชื่อมตออุปกรณผานเน็ตเวิรคในหองประชุม ชั้น 3 และ
ชั้น 7 ใหบริการทั้งกิจกรรมภายในสํานักงานและกิจกรรมภายนอกสํานักงาน หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปยังการใหบริการการ
บันทึกกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การประชุมสภามหาวิทยาลัย เปนตน
• งานบันทึกการเรียนการสอน
เริ่มใหบริการบันทึกการเรียนการสอนผานระบบบันทึกการเรียนการสอนทีค่ วบคุมระยะไกล จากคณะวิทยาศาสตร
จํา นวน 4 ห องเรี ย นอย า งเต็ มรู ป แบบต อเนื่ อ งจากป 2562 และในปดังกลาวมีการติดตั้ ง อุป กรณ เพิ่ มเติ ม ใน 3 คณะ
ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร คณะละ 1 หองเรียน รวมของเดิม 4 หองเรียน
เปนการเปดใหบริการบันทึกการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 หองเรียน โดยฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดตอบตัวชี้วัดของ
สํานักงาน 2 ตัวดวยกัน คือ จํานวนรายวิชาที่มีการบันทึก(Lecture Capture) และจํานวนครั้งที่ผูเรียนเขามาทบทวน/
เรียนรู รายวิชาที่มีการบันทึก (Lecture Capture) โดยในป 2563 ฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดใหบริการบันทึกการเรียน
การสอนทั้งสิ้น 102 รายวิชา และมียอดการเขาทบทวน/เรียนรู ทั้งสิ้น 131,140 ครั้ง โดยนับจากยอดผูเขาชมผานทาง
Microsoft Stream และ YouTube
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• โครงการ New Classroom capture system
• การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดใหบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยในป 2563 ไดมีการ
พัฒนาสื่อวีดิทัศนที่มีการบันทึกการเรียนการสอนใหเปนสื่อเสียง และใหบริการในรูปแบบของ Podcast ในบางรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนการเรียนการสอนไดตลอดเวลา แมจะไมสะดวกทบทวนในรูปแบบของวิดิทัศน นอกจากนี้จาก
สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ทําใหความตองการในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใหอาจารย
ผูสอนนําสื่อการสอนเผยแพรในรูปแบบออนไลน โดยการใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยชุดผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบ
เคลื่อนที่มาประยุกตใชงาน รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยระบบ Virtual Studio ไดถูกปรับเปลี่ยนใหรองรับการ
ใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนเชนกัน ในปงบประมาณ 2563 ฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดใหบริการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนทั้งสิ้น 189 รายการ

• โครงการ Improve IT System
• การถายทอดสดผานระบบเครือขาย Live Broadcasting
ในป 2563 ฝายบริการขอมูลสารสนเทศยังคงใหบริการถายทอดสดผานระบบเครือขายอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน
การเผยแพรผานชองทาง Facebook Live YouTube Live Digital Signage และจากการแพรระบาดของ Covid-19 ทํา
ให ความนิ ย มในการใช งานโปรแกรมประชุ มออนไลนเพิ่มสูงขึ้น ฝายบริการขอมูล สารสนเทศไดคัดเลือกอุป กรณและ
ประยุกตใชเทคนิคในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อใหเผยแพรในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการ โดยกิจกรรมที่ขอรับบริการการถายทอดสดผานระบบเครือขายมีทั้งการจัดประชุม เสวนา สัมมนา และการ
จัดการเรียนการสอน โดยในป 2563 การใหบริการถายทอดสดผานระบบเครือขายทั้งสิ้น 52 ครั้ง ใหบริการทั้งหนวยงาน
ภายในและภายนอกสํานักงาน
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การดําเนินงานในรอบป 2563
• ระยะที่ 1 มาตรการเพื่ อ สร า งการรั บ รู ค วาม
ตระหนัก

มาตรการการจัดการงานบริการ
กรณีโรคระบาดโควิด-19

มี ก ารประกาศเสี ย งตามสายเป น ระยะ ๆ เพื่ อ ให
ผู รั บ บริ ก ารและบุ ค ลากร ได เ พิ่ ม ความระมั ด ระวั ง รั ก ษา
สุขอนามัย ติดตามสถานการณการระบาดของ โควิด - 19
ทั่ ว โลกผ า นจอมอร นิ เ ตอร เ พื่ อ สร า งความรู และความ
ตระหนักแกผูรับบริการ รวมทั้งการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับ
โรค โควิด - 19 ผานเพจ Facebook ของสํานักงานฯ

• ระยะที่ 2 มาตรการดานพื้นที่และการเขาใชบริการ
ปดการใหบริการในสวนที่ผูรับบริการตองใชบริการเปนกลุม หรือมีความเสี่ยงจากการรับบริการ ไดแก การใหบริการ
บอรดเกม และ E-sport จัดใหมีจุดคัดกรอง โดยวัดอุณหภูมิของผูเ ขาใชบริ การ โดยหากมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศา
เซลเซียส จะไมอนุญาตใหเขารับบริการ มีการจัดหาแอลกอฮอลลางมือเพิ่มเติมในจุดบริการตาง ๆ เนนคํานึงถึงหลัก Social
Distancing จัดทําเครื่องหมายที่โตะอานเพื่อใหผูรับบริการนั่งใชบริการโดยรักษาระยะหางประมาณ 1 – 2 เมตร และมีการ
เพิ่มรอบการทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อทุกจุดที่มีผูใชบริการ และไดปดใหบริการเพื่อทําความสะอาด และดําเนินการอบ
โอโซนเพื่อฆาเชื้อ
• ระยะที่ 3 ปดสถานที่ทําการและปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 100 %
บุคลากรเขามาปฏิบัติงานตามดุลพินิจของหัวหนางาน และผูรับบริการสามารถเขารับการผานชองทางตาง ๆ เชน การ
อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM ,Facebook LIVE, การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน
และใหบริการระบบ E-lecture เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ใหนิสิตสามารถทบทวนบทเรียนออนไลน ผานระบบของฝาย
บริการขอมูลสารสนเทศ, จัดบริการสงหนังสือใหผูรับบริการ โดยดําเนินการผานหนาจอ OPAC

37

การดําเนินงานในรอบป 2563
ปรับพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร เชน เปลี่ยนกอกน้ําภายในสํานักงานฯ เปน
ระบบเซ็นเซอร, ติดตั้งแผนอะคริลิคใสกั้น บนโตะอานภายในสํานักงานฯและเคานเตอรใหบริการ เพื่อเวนระยะหางทางสังคม,
ติดตั้ง Foot Plate Panel เพลทเหยียบเปดประตู ลดการสัมผัสเชื้อโรคจากลูกบิดประตู, ติดตั้งหลอดไฟรังสียูวี เพื่อฆาเชื้อโรค
ในระบบปรับอากาศ ในหองเครื่องปรับอากาศ และมีการติดตั้งกลองแสกนใบหนา พรอมวัดอุณหภูมิ ติดตั้งกลอง CCTV เพื่อ
ตรวจจับความรอนวัดอุณหภูมิของผูเขามาใชบริการ และติดตั้งเครื่องฆาเชื้อโรคในหนังสือที่ไดรับคืนมา
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ทางศู น ย ค ว ามปล อดภั ย อาชี ว อนามั ย แล ะ
สิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมโครงการ
ประกวดบุคลากรดานความปลอดภัยดีเดน ประจําป 2563
ซึ่ ง ในกิ จ กรรมนี้ บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัล “บุคลากรดานความ
ปลอดภัยโดดเดน” คือ นายธีระ ทรัพยไพศาลกิจ
นับวาเปนอีกหนึ่งรางวัลภาคภูมิใจของสํานักงานฯ
เพื่อเสริมสรางกําลังใจของบุคลากร ในการปฏิบัติหนาที่สืบไป

รางวัลบุคลากรดานความปลอดภัยโดดเดน
นายธีระ ทรัพยไพศาลกิจ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563
สามารถจําแนก เปนประเภทของความเสี่ยง ดังนี้
• ความเสี่ยงดานกลยุทธ (STRATEGIC RISK) 13 ความเสี่ยง
• ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (OPERATION RISK) 41 ความเสี่ยง
• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (LEGAL AND COMPLIANCE RISK) 1 ความเสี่ยง
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562– ธันวาคม 2563)
ทุกฝาย/ศูนยฯ ที่รับผิดชอบไดมีการดําเนินการจัดการความเสี่ยงเปนไปตามเปาหมายตามแผนงานที่ได กําหนด
ไวยกเวนตัวชี้วัดของฝาย จัดการขอมูลสารสนเทศ บางตัวที่สวนใหญอยูระหวางการดําเนินการเพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย เนื่องจากแผนของการจัดการใหบรรลุผลของตัวชี้วัดตามที่วางไวจะอยูในชวงในไตรมาสที่ 3/2563
ไตรมาส 2 (มกราคม–มีนาคม 2563)
ทุกฝาย/ศูนยฯปรับลดระดับความเสี่ยงลง จากระดับสูงมาเปนระดับปานกลาง และจากระดับปานกลางปรั บ
ลดลงเปนระดับต่ํา ยกเวน ความเสี่ยงของตัวชี้วัดจํานวนระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และความเปนเลิศทางคุณภาพ
ในการใหบริการ (ISO9001:2015) ความเสี่ยงของคูมือปฏิบัติงานกลางที่รับผิดชอบโดยทีมงานผูจัดการระบบคุ ณภาพ
ความเสี่ยงของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุดและความเสี่ยงของฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ ที่สวนมากจะยังคง
ระดับความเสี่ยงคงเหลือไวคงเดิม เพราะสวนใหญถึงแมโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเหลานั้นจะมีโอกาสเกิดนาน ๆ ครั้ง
แตถาเกิดแลวจะสงผลกระทบในระดับรุนแรง
ไตรมาส 3 (เมษายน–มิถุนายน 2563)
ทุกฝาย/ศูนยฯ ที่รับผิดชอบไดมีการดําเนินการจัดการความเสีย่ งเปนไปตามเปาหมายตามแผนงาน ที่ได กําหนด
ไวคือ สวนใหญ ปรับลดระดับ ความเสี่ยงลง จากระดับปานกลางมาเปนระดับต่ํา ยกเวน 2 กระบวนการที่ยังคงความเสี่ยง
ในระดับสูงและ ระดับกลาง รายละเอียดของทั้งสอง PM ไดแก 1) กระบวนการการบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) ความ
เสี่ยงยังคงอยูในระดับสูง เนื่องจากการจัดทําใบขออนุมัติและใบสั่งซื้อ/สั่งจาง และจําหนายพัสดุ 2) กระบวนการ การ
จัดการศูนยสารสนเทศประเทศไทยและอาเซียน (PM-TIC-01) ความเสี่ยงยังคงอยูในระดับกลางและระดับสูง เนื่องจาก
ขาดความตอเนื่องในการดูแลรักษาขอมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลที่สํานักงานฯ จัดทําขึ้นเองรวมถึงการปรับปรุง UserInterface และการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีจํานวนผูรับบริการนอยลง
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ไตรมาส 4 (กรกฎาคม–กันยายน 2563)
ทุกฝาย/ศูนยฯ ที่ไดรับผิดชอบไดมีการดําเนินการจัดการความเสี่ยงเปนไปตามเปาหมายตามแผนงานที่ไดกําหนด
ไวคือสวนใหญปรับลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับปานกลางมาเปนระดับต่ํา (ระดับ1x1 และ 1x2) ยกเวน 5 PM ที่
ยังคงมีความเสี่ยงระดับสูง คือ การสื่อสารองคกร (PM-COC-01), การบริหารอาคารสถานที่และกายภาพ (PM-BUI-01),
การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) การจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศ (PM-LIM-01) และการบริการผลิตเผยแพร
สื่อมัลติมีเดีย และโสตทัศนูปกรณ (PM-MIS-01)
สรุปไดวา สํานักงานวิทยทรัพยากร สามารถดําเนินการบริหาร ความเสี่ยงลดลงไดอยางตอเนื่องตามแผนงานที่
วางไว ยกเวนความเสี่ยงของ 3 ฝาย ไดแก 1) ฝายบริหาร 2) ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ และ 3) ฝายบริการขอมูล
สารสนเทศ ยังคงมีความเสี่ยงในระดับสูง (ระดับ 2x3) และความเสี่ยงระดับปานกลาง (ระดับ 1x3) ที่ตองหามาตรการใน
การดําเนินการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และตองนําความเสี่ยงดังกลาวไปดําเนินการจัดการในปงบประมาณ 2564 ตอไป
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ความรวมมือทางวิชาการ
25 พ.ย. 2562
15 – 17 มกราคม 2563
12 ก.พ. 2563
3 ก.ค. 2563

- จดหมายเปดผนึกถึง ดร.ฮุสาก จากวาตซลัฟ ฮาเวล
- 40th WUNCA@KRU
- กิ จ กรรมสั ม มนาวิ ช าการ หั ว ข อ "สั ต ยชิ ต ราย : จากชี วิ ต เบงกอลสู
ภาพยนตรโลก"
- สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ไดจัดเสวนาออนไลน ผานระบบ Zoom

ความบริการวิชาการและสังคม
28-29 ต.ค. 2562

- ศิลปะสรางสรรควันสูงวัยกับการใชแอพลิเคชั่นในยุค Gen Z

8 ต.ค. 2562

- การใชเครื่องมือออนไลนตาง ๆ เพื่อการสื่อสารจัดงาน

12 พ.ย. 2562

- กิจกรรม New Era of Gaming Technology

21 พ.ย. 2562

- กิจกรรมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ eSport Game

26 พ.ย. 2562

- พิธีเปดนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย

16 ธ.ค. 2562

- การพัฒนาทักษะดิจิทัลผาน eSports

17 ธ.ค. 2562

- Young Happy with Board Game
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กิจกรรมในดานอื่น ๆ
25 พ.ย. 2562

- กิจกรรมเนื่องในวันมหาธีรราชเจา และ OAR kick off Day –ISO 9001:2015

9 ม.ค. 2562

- ใสบาตรหนังสือ

21-23 ม.ค. 2563

- โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป 2563 (ภาคกรุงเทพ)

24 ม.ค. 2563

- Chula Library Open House 2020

19 ก.พ. 2563

- การเขียนผลงานเชิงวิเคราะหเพื่อประเมินเลื่อนระดับ

18-20 พ.ค. 2563

- ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

29 พ.ค. 2563

- กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 42 ป แหงการสถาปนาสํานักงานวิทยทรัพยากร

22 ก.ค. 2563

- ประชุมทบทวนฝายบริหารตามเกณฑสํานักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2563

24 ก.ค. 2563

- โครงการฝกอบรมสํานักงานสีเขียว ผานระบบ MS team
โดยโครงการสงเสริมสํานักงานสีเขียว

10 ส.ค. 2563

- การตรวจติดตามการบริหารงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9-10 ก.ย. 2563
1 ก.ย. 2563

- ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 External Audit Stage 2
- การเขาตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (green office)
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

29 ก.ย. 2563

- งานเลี้ยงเกษียณอายุงานของบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําป 2563
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งบประมาณและการเงิ
กิจกรรมในดานอื่น ๆน 2563
งบประมาณปี 2563
2.8%

แหลงงบประมาณหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากร มี 3 แหลง
•

•

35%

•

62.2%

งบประมาณเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล
(งบประมาณแผนดิน) คิดเปน 2.80%
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ
สํานักงานมหาวิทยาลัย คิดเปน 35.00%
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร คิดเปน 62.20%

สํานักงานวิทยทรัพยากรไดรับจัดสรรงบประมาณ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
129,112,130 บาท และมีผลการใชจายงบประมาณ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 94,970,226.04 บาท

เงินอุดหนุนทีไ่ ด้รับจัดสรรจากรัฐบาล
เงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของสํานักงานวิทยทรัพยากร

เปรียบเทียบการใชงบประมาณตั้งแตป 2561-2563
ป 2561

4.01%
35.06%

60.93%

ป 2562
3.57%
ป 2563
2.80%

68.13%

28.30%

35.00%
งบประมาณป 61

62.20%
งบประมาณป 62

งบประมาณป 63
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งบประมาณและการเงิน 2563
ผลการใชจายงบประมาณ 2563
จัดสรร

ใชจริง

80.3%
68.51%
45.19%
24.52%
3.62%

1.94%
จําแนกตามคาใชจาย

หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล
งบลงทุน
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่น ๆ
คาสาธารณูปโภค
คาจางดูแลระบบสาธารณูปโภค และคาบํารุงรักษาอาคาร
คาพัฒนาบุคลากร
คาใชจายเปดใหบริการนอกเวลา
คาบํารุงรักษาระบบหองสมุด และระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ
โครงการยุทธศาสตร
คาใชจายบุคลากร
สํารอง

47%

14%
11%
9%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
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บุคลากร

สํานักงานวิทยทรัพยากร มีบุคลากรในปงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น 92 คน ประกอบดวยขาราชการ 9 คน, ลูกจางประจํา
เงินงบประมาณแผนดิน 3 คน, ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผน ดิน 2 คน, พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดรายได 3 คน,
พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 75 คน โดยจําแนกตําแหนงงานตาง ๆ ไดดังนี้

เจาหนาที่บริการทั่วไป

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 คน / 5.43%

5 คน / 5.43%

เจาหนาที่หองสมุด

27 คน / 29.34%

บรรณารักษ/นักเอกสารสนเทศ

20 คน / 21.73%

เจาหนาที่สํานักงาน

21 / คน 22.82%
บุคลากรดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

14 คน / 15.21%
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การพัฒนาบุคลากร
7

6

4

จํานวนครั้ง/ปี
การฟั งบรรยาย อบรม เกี่ยวกับสํานักงานสีเขียว
64

การอบรมทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

50

การประชุม ฟั งบรรยาย อบรม สัมมนาวิชาการใน
ประเทศ
การอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นสํานักงานฯ

29 (วิชาชีพ 24 ,
ปฏิบัติการ 5 )
90 (วิชาชีพ 64 ,
ปฏิบัติการ 26 )

8 (วิชาชีพ)

19 (วิชาชีพ)

จํานวนบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม/คน
การฟั งบรรยาย อบรม เกี่ยวกับสํานักงานสีเขียว
การอบรมทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุม ฟั งบรรยาย อบรม สัมมนาวิชาการ

55 (วิชาชีพ 50 ,
ปฏิบัติการ 5 )

ในประเทศ
การอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นสํานักงานฯ
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การพัฒนาบุคลากร

การอบรม ศึกษาดูงาน ตางประเทศ
• อบรม Scopus Cert SEA 2020.1 จัดโดย สํานักพิมพ Elsevier
• ประชุม The 9th International Library Information Professional Summit (I-LIPS 2020) จัดโดย S.O.S. in
Library and Information Science, Jiwaji University, Gwalior
• ประชุม VALA2020 จัดโดย สํานักพิมพ SAGE
• ประชุม Cambridge Asia Library Advisory Board (CALAB) Meeting จัดโดย สํานักพิมพ Cambridge

การประชุม ฟงบรรยาย อบรม สัมมนาทางวิชาการ ในประเทศ
• สัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ประชุม TK Forum 2020 จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ
มหาชน)
• อบรมเรื่อง ความรูพื้นฐานดานความปลอดภัยทางไฟฟา (แบบออนไลน) จัดโดย ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• อบรมการใชงาน POWER BI เบื้องตน จัดโดย สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ฟงบรรยาย Expect Advice for Early Career Researchers จัดโดย สํานักพิมพ American Chemical Society
(ACS)
การฝกอบรมทางวิชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการฝกอบรมหลักสูตร OKRs สําหรับสมาชิกเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพบุคคล
จัดโดย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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• โครงการใบรับรองการประกอบวิชาชีพผูปฏิบัติงานหองสมุด เครือขายวิชาชีพหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดโดย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประชุมวิชาการและประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษาและการประชุม Preconference จัดโดย ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
• สัมมนางาน 5G Overview and Use Cases จัดโดย AIS
• สัมมนา Microsoft Envision Summit 2019 จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
การฟงบรรยาย อบรม เกี่ยวกับสํานักงานสีเขียว
• ฟงบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการกาซเรือนกระจก จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร
• ฟ งบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อง พลั งงานและการจัดการขยะและน้ําเสีย อยางมีป ระสิทธิภ าพ จัดโดย สํานักงานวิทย
ทรัพยากร
• อบรมออนไลน โครงการสงเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office) ป 2563 เรื่องการฝกอบรมสํานักงานสีเขียว
(Green Office) จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร
• อบรมออนไลน หัวขอ ความรูเบื้องตนของสํานักงานสีเขียวและขอกําหนด จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร
• อบรมออนไลน หัวขอ การจัดซื้อจัดจางและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร
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สถิติผูเขาใชบริการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร มีจํานวนผูเขาใชบริการภายในสํานักงานฯ ในป 2563 ทั้งสิ้น 296,695 คน ซึ่งแบงเปน
นิสิต บุคลากร สมาชิก และบุคคลภายนอก

จํานวนผูเขาใชบริการตอเดือน

51141

41303
34976
26409

25978
19965

18737
14479
2858
2730
729

3209
3181
764

2317
2038
319

3323
2685
289

4608
2654
837

3441
1168
414

0

0

0

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.63

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

มิ.ย.63

นิสิต

บุคลากร

สมาชิก

4357
4035
837
457

ก.ค.63

บุคคลภายนอก

แบงประเภทผูเขาใชบริการ
นิสิต 237345 คน
บุคลากร 33490 คน
สมาชิก 5366 คน
บุคคลภายนอก 20494

5024
2349
731

4803
2724
826

ส.ค.63

ก.ย.63

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

