
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

รายงานประจําปฉบับนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานวิทยทรัพยากรในป 2563 ซ่ึง

สํานักงานฯ ยังคงดําเนินงานตามยุทธศาสตร 2560-2563 เพ่ือจะผลักดันโครงการตางใหสําเร็จลุลวงอยางเปน

รูปธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศและการใชพ้ืนท่ีของสํานักงานฯในกิจกรรมตาง ๆของ

ผูใชบริการ แตดวยการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆตองหยุดชะงักลงหรือ

ชะลอออกไปกอน การใชงบประมาณก็ตองใชอยางระมัดระวัง ตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดรับกับ

สถานการณการปดเปดพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย ตองเรงพัฒนาการใหบริการรูปแบบออนไลนมากข้ึน ถึงแมพ้ืนท่ีสวน

ใหญในมหาวิทยาลัยรวมท้ังพ้ืนท่ีของสํานักงานฯ จะถูกปดการเขาถึงดานกายภาพ แตการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ

ผานระบบออนไลนเพ่ิมข้ึนอยางมากมาย ดังนั้นสํานักงานฯจึงสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรเขาพ้ืนท่ีเพ่ือเขามาดูแล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะตองดําเนินการไดโดยไมหยุดชะงัก บุคลากรบางสวนตองเขามาบรรจุหนังสือลงกลอง

เพ่ือสงใหนิสิตและอาจารย บุคลากรบางสวนตองเขามาบันทึกการบรรยายของอาจารยเพ่ือสรางสื่อการเรียนการสอน

ท่ีอาจารยจะนําไปใชสอนนิสิตผานระบบออนไลนได ซ่ึงเปนการเสียสละอยางใหญหลวงของบุคลากร กิจกรรม

บางอยางท่ีตองเขามาใชพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยตองหยุดดําเนินการ แตกิจกรรมของหองสมุดไมสามารถหยุดได ตอง

ดําเนินการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดตลอดเวลา 

ขอขอบคุณบุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากรทุกทานท่ีมีสวนรวมในการผลักดันการดําเนินงานของ

สํานักงานฯ จนประสพความสําเร็จลุลวงไดบางสวนในภาวะยากลําบากท่ีสุมเสี่ยงดานสุขภาพของทุกคน และยังได

พัฒนางานบริการใหมๆข้ึนมาในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีทําใหการบริการของสํานักงานฯสามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพและผานพนวันเวลาแหงความยากลําบากนี้ไปดวยกัน 
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 บทสรุปผูบรหิาร

การดําเนินงานในป 2563 นั้น สํานักงานวิทยทรัพยากรยังคงยึด

ม่ันในยุทธศาสตร 2560-2563 นั่นคือยุทธศาสตรเขมแข็งภายใน และ

ยุทธศาสตรสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ โดยดําเนินการตาม

โครงการตาง ๆท่ีวางไวตามความเหมาะสมกับสถานการณและงบประมาณ

ท่ีมีอยู เพ่ือปดจุดออนและเสริมจุดแข็งของสํานักงาน โดยมีผลการ

ดําเนินงานพอจะสรุปไดดังนี้ 

ดานการบริหารจัดการ สํานักงานฯไดนําระบบมาตรฐานคุณภาพ 

ISO 9001:2015 มาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการของสํานักงานฯ 

อยางเต็มรูปแบบ โดยเขารับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานจาก

บริษัท SGS และไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก UKAS 

ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 สํานักงานยังไดเขารับการตรวจประเมิน

คุณภาพสํานักงานสีเขียว (Green Office) ในเดือนกันยายน 2563 และ 

ไดรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม สํานักงานฯ ไดมีการพัฒนาการดําเนินงานอยาตอเนื่องเพ่ือมุงสูการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมตาม

ระบบ ISO 14001:2015 และ Green Library ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะขอการรับรองในปถัดไป นอกจากนี้สํานักงานฯ ยังดําเนินการดาน

การบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ ใหลดลงไดอยางตอเนื่อง 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักงานฯ ไดปรับปรุงคลังสารสนเทศดิจิทัลจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย และจัดแสดงนิทรรศการ

ใหม “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” และจัดทํา ASEAN Plus collection พรอมกับกิจกรรมสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ

เหลานั้น ท้ังการใหบริการในรูปแบบออนไลนและการจัดสัมมนาท่ีสอดคลองกัน 

ดานการบริการ สํานักงานฯ ไดพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบริการ และเพ่ิมกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน มีการนําเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ (self-check) และ

เครื่องคืนหนังสือ (book drop) มาใชในหองสมุดเพ่ือความสะดวกในการใชบริการของผูใชบริการและลดกําลังคนของสํานักงานฯ  
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  ท่ีอยูประจําเคานเตอรบริการลง มีการเปดใชงานระบบชวยชี้แหลงทรัพยากรสารสนเทศและพ้ืนท่ีบริการตาง ๆ (Library Smart 

Locator) สํานักงานฯไดพัฒนาระบบบริหารจัดการหองสมุดแบบ Unmanned library ซ่ึงไมตองใชบุคลากรในการเปดใหบริการ

ข้ึนท่ีหองสมุดสาขาอาคารจามจุรี 10 นับเปนหองสมุดแบบ Unmanned library แหงแรกในประเทศไทย เริ่มเปดใหบริการตั้งแต

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ในระหวางการระบาดของโรคโควิด 19 สํานักงานฯยังปรับเปลี่ยนการใหบริการใหสอดคลอง

กับสถานการณโดยการใหบริการอบรมตาง ๆ ผานระบบออนไลน มีการบันทึกการบรรยายของอาจารยเพ่ือใชสอนนิสิตทาง

ออนไลน และใหบริการถายทอดสดผานระบบเครือขายของการจัดประชุม เสวนา สัมมนา และการจัดการเรียนการสอน มีการสง

หนังสือถึงมือผูขอรับบริการทางไปรษณีย พรอมปรับปรุงระบบกายภาพตาง ๆ เพ่ือเนนความปลอดภัยของผูใชบริการ 

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      

โครงการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการหองสมดุสาขาจามจุรี 10  

“Unmanned Library”  
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กรอบยุทธศาสตรหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากร เพ่ือการบรรลุวสิัยทัศนประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ  

2 ยุทธศาสตรหลัก 3 เปาประสงค 16 กลยุทธ และ 62 โครงการ/กิจกรรม ท่ีพรอมขับเคลื่อน ดังนี้  

 

 

  

แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งภายใน (Internal  strengthening) 

 

1.1.2 บริหารจัดการทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ 

(Resources management) 

 

• Collection 

improvement 

•  Digitization service 

• Thailand heritage 

online (free access 

 

 

1.1 องคกรมีขีดความสามารถ     

เชิงกลยุทธ (Strategic capacity) 

1.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

(Capacity and capability 

building) 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ / กิจกรรมท่ีขับเคลื่อน 

• M.Sc. and Ph.D. 

scholarship 

• Training abroad 

• English proficiency 

• Digital literacy 

• Information literacy 

• Financial literacy 

•  Leadership and 

teamwork 
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563 

• 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 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรมท่ีขับเคลื่อน เปาประสงค 
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรมท่ีขับเคลื่อน เปาประสงค 

1.1.4 การบริหารงานท่ีโปรงใส

และมีมาตรฐาน (Good 

 

• 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 องคกรมีกระบวนการบริหารท่ี

มีประสิทธิภาพ (Effective 

  

1.2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรูท่ีมีพลวัต

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 

 

8 



 

  

แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรมท่ีขับเคลื่อน เปาประสงค 

1.2.2 การสนับสนุนการเรียนการ

สอน (Academic support) 

• e-Lecture 

• Teaching material 

production 

•  Event capture 

• Academic Training 

1.2.3 การเพ่ิมการเผยแพรงานวิจัย

ของบุคลากรจุฬาฯ (Enhance 

research visibility) 

• CUIR expansion 

• Analytics support 

• Chulalongkorn Journal     

  Online 

• Chulalongkorn e-Books 

1.2.4 การใหบริการกิจกรรมท่ี

เพ่ิมคุณคา (Value added 

services) 

• CU e-Sport Academy 

• Edutainment center 

• Maker space 
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรมท่ีขับเคลื่อน เปาประสงค 

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) 

10 



 แผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร 2560-2563 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรมท่ีขับเคลื่อน เปาประสงค 

1.2.8 การบริหารจัดการเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ 

(Financial) 

• Operating cost 

reduction 

• Asset management 

• Revenue increasing 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความ  พึงพอใจใหแกผูใชบริการ (User satisfaction) 

2.1 ผูใชบริการมีประสบการณเชิง

บวก (Positive user 

experience) 

2.1.1 การมีสวนรวมของผูใชบริการ 

(User engagement) 

• User care service (call 

center) 

• User engagement 

activities 

2.1.2 เพ่ิมจํานวนผูใชบริการ 

(Increase user) 

• Membership 

• Chula Connex 

2.1.3 เพ่ิมภาพลักษณและชื่อเสียง

องคกร (Image and Reputation) 

• Academic presentation 

• King Chulalongkorn 

digital collection 
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วิสัยทัศน พนัธกิจ ผลสัมฤทธ์ิ 

คานิยม และนโยบาย 

วิสัยทัศน 

เปนศูนยกลางการบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู

และวิจัย ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีมีพลวัตใน

การสงเสริมสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต 

น้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มุงม่ันความเปนเลิศ 

ชูเชิดคุณธรรม      คิดและทําเพ่ือสังคม 

คานิยม 

• เปนหองสมุดท่ีมีทรัพยากรและการ 

ใหบริการในระดับโลก 

• เปนห องสมุดท่ีสามารถเขาถึงแหลง 

ความรูไดท่ัวโลก 

• เปนหองสมุดท่ีตอบสนองความตองการ

ของประชาคมจุฬาฯ และสังคม 

• เปนหองสมุดท่ีเปนเสมือนบานหลังท่ี

สองและสถานท่ีทํางานท่ีมี กิจกรรม

หลากหลาย 

ผลสัมฤทธิ ์

เขมแข็งภายใน ถูกใจลูกคา 

เปนขุมทรัพยทางปญญา 

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

นโยบายคุณภาพ 

• เปนสะพานเชื่อมคนกับความรูเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

• บริหารจัดการและใหบริการทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอน และการวิจัย 

• รวบรวมและเผยแพรองคความรูท่ีไดจาก

การคนควาวิจัยของประชาคมจุฬาฯ         

สูสังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

พันธกิจ 
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• โครงการ King Chula digital collection 

การปรับปรุงคลังสารสนเทศดิจิทัลจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย และการจัดแสดงนิทรรศการใหม 

“มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563 

คณะทํางานโครงการจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ไดดําเนินการปรับปรุงนิทรรศการใหมไปสูนิทรรศการ 2 รัชกาล จาก

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยมีแนวคิดหลัก 2 

ประเด็นคือ  

1) นําเสนอเรื่องราวในชวงเวลาเปลี่ยนผานของสยามประเทศ ในการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยอยางประเทศ

ตะวันตกโดยไมท้ิงรากเหงาความเปนไทย (Modernization)   

2) ถายทอดพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณในดานตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท้ัง ๒ รัชกาลท่ีมี

ตอปวงชนชาวไทยและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในมุมมองของคนรุนใหม  

ในครั้งนี้ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ ยังคงกรุณาตั้งชื่อสวนตอขยายนี้วา “มหาวชิราวุธราช

บรรณาลัย” นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหกลั่นกรองขอมูลการจัดแสดงนิทรรศการจากท่ีปรึกษา 3 ทาน ไดแก  

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรศรี โพวาทอง อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ ผูไดรับประกาศ  

เกียรติคุณเปนผูอนุรักษมรดกไทยดีเดน พ.ศ.2562 

2) อาจารย ดร. ใกลรุง อามาระดิษ อาจารยประจําคณะ

อักษรศาสตร จุฬาฯ  ผูเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมรัชกาลท่ี 6  

3) คุณสุจิรา ศิริไปล ผูอํานวยการฝายวิชาการ มูลนิธิ

พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใน

พระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563 

โครงการดังกลาวมุงเปาผลลัพธสําคัญ คือ การไดนิทรรศการใหม “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” แตเพ่ือใหบรรลุผล จึงมี

ผลงานเกิดข้ึนหลายประการเพ่ือมาประกอบนิทรรศการ โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้  

• ปรับปรุงคลังขอมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archive)  โดยงานปรับปรุง

คลังขอมูลดิจิทัล“มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” คัดเลือกและเพ่ิมขอมูลความรูเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

รวมท้ังทรัพยากรสารสนเทศ (E-book) ท่ีเปนพระราชนิพนธในพระองคจํานวนกวา 170 รายการ  

• ปรับปรุงหองนิทรรศการชั้น 7 จากโครงการ“จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย” สู “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” ปรับเปลี่ยน

รูปแบบนําเสนอขอมูลในนิทรรศการเพ่ิมเติมจากรัชกาลท่ี 5 เปนรัชกาลท่ี 6 ท้ังดานการออกแบบเชิงพ้ืนท่ีและการเชื่อมโยงของ

ขอมูลแตละมุมในหอง อีกท้ังไดรวมงานกับ influencer รุนใหม เพ่ือเพ่ิมสีสันและลูกเลนใหกับนิทรรศการ 

• จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย X Influencers ดีไซน ตัวละครจากบทพระราชนิพนธ และเลาเรื่องในสไตลคนรุนใหม โดย 

YouTuber ยอดนิยมของวัยรุน: รวมงานกับ Influencer คนรุนใหม ไดแก Art of Hongtae หรือ กนตธร เตโชฬาร Character 
Designer 

โดยไดรับแรงบันดาลใจจาก 6 นางในวรรณคดีของรัชกาล

ท่ี 6 ออกมาตีความใหมในรูปแบบตัวละครท่ีเปลี่ยนไปจาก

เดิม และ “Point of View” หรือ ชนัญญา เตชะจักรเสมา 

YouTuber คนรุนใหมท่ีมีผูติดตามในชอง YouTube กวา 

1 ลานคน ไดทําคลิปวีดิโอแนะนํานิทรรศการ “มหา

วชิราวุธราชบรรณาลัย” รวมท้ังคลิปเลาเรื่องวรรณคดีท่ี

เปนพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 6 ออกมาเลาใหเขาใจงาย

ข้ึน 

• โปสการดท่ีระลึกจากภาพในเลมหนังสือหายาก: โปสการดท่ีระลึกสําหรับพิธีเปดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราช    

บรรณาลัย” จํานวน 6 แบบ โดยนํามาจากหนาปกจากพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 6 และรูปภาพนาสนใจท่ีซอนอยูในพระราช

นิพนธ เพ่ือใชประชาสัมพันธคลังสารสนเทศและนิทรรศการ  
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ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563 

• การประพันธและคลิปขับเสภา “มหาธีรราชาอาศีรวาท” โดยนิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        

เปนผูประพันธและขับเสภาสําหรับพิธีเปดนิทรรศการ  

• Audio Guide คลิปเสียงนําชมมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย เพ่ือเพ่ิมมิติใหมในการชมนิทรรศการมหาวชิราวุธราช

บรรณาลัย 

 • พิธีเปดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” และการ

สัมมนาเรื่อง “ตามรอยพระบาท พระมหาธีรราชเจา”  เม่ือวันอังคารท่ี 26 

พฤศจิกายน 2562  โครงการจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ไดจัดพิธีเปด

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” และ การสัมมนาเรื่อง “ตาม

รอยพระบาท พระมหาธีรราชเจา” สําหรับพิธีเปดนิทรรศการไดรับเกียรติ

จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปมทอง มาลากุล   ณ อยุธยา รองอธิการบดี 

มาเปนประธานในพิธีเปด และการสัมมนาเรื่อง “ตามรอยพระบาท     

พระมหาธีรราชเจา” ไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายและให

ความรู เก่ียวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดแก คุณอริยะ ทรงประไพ  ท่ีปรึกษาดาน

สถาปตยกรรม มูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ผูรับผิดชอบงานบูรณะ

สถาปตยกรรม พระราชนิเวศนมฤคทายวัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชพล 

ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญ

ดานประวัติศาสตรในรัชกาลท่ี 6 และ คุณเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิ

พระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในพระ

บรมราชูปถัมภ  
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• โครงการ ASEAN plus collection 

การจัด International Seminar ผาน Zoom คร้ังแรกของสํานักงานวิทยทรัพยากร และการทํางาน

ภายใตภาวะวิกฤติ Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563 

1. โ ค ร งการสั มมนาออน ไลน  หั ว ข อ  “ International Experience on    

Library Services amid the Covid-19 and the Future New Normal" 

เปนกิจกรรมเสวนาทางวิชาการระหวางประเทศ ท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากร

ทดลองจัดข้ึนครั้งแรกผานระบบ Zoom หลังจากท่ีหองสมุดตองปดพ้ืนท่ี

ใหบริการ และมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงานจากท่ีบาน กิจกรรมนี้จัดข้ึน

ในวันศุกรท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ

บริหารจัดการบริการหลักของหองสมุดในภาวะโรคระบาด โควิด-19 ท่ีเนน

สนับสนุนการเรียนการสอนและการอบรมออนไลน การทํางานจากบานของ

ผูปฏิบัติงาน การตอบคําถามและใหคําปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการวิจัย บริการ

สงหนังสือและ e-resources เพ่ือลดความหนาแนนและเพ่ิมพ้ืนท่ีเวน

ระยะหางทางสังคมของผูใชบริการ การรักษาความสะอาดและฆาเชื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศและพ้ืนท่ีบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใหบริการ

เพ่ือรองรับวิถีชีวิตแบบใหม (New Normal) หลังพนวิกฤตโรคระบาด และ

แผนการดําเนินงานหลังการระบาด  โดยศูนยสารสนเทศประเทศไทยและ

ประชาคมอาเซียน รวมกับ ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ และ หองสมุดชั้น

นํ า ในเอเชีย  3 แห ง  ไดแก  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 (สถิติวันท่ี 1 มี.ค. 64) โครงการไดรับกระแสตอบรับอยางทวม

ทนจากผูปฏิบัติงานหองสมุด นักศึกษาและนักวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร

กวา 800 คนในหลายประเทศท่ัวโลก 
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หัวขอ วันท่ีจัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

โครงการสัมมนาทางไกล CU-GDLN รวมกับ AFDI-GDLN 

ประเทศจีน หัวขอ 2019 AFDI-GDLN Global Learning 

Program "The Talk" 

10 ต.ค 2562 Online Training ผาน 

WeChat 

โครงการสัมมนาทางไกล CU-GDLN รวมกับ KDIS GDLN 

ประเทศเกาหลีใต หัวขอ GDLN Global Knowledge Sharing 

on the Impact and Responses to the Coronavirus 

(COVID-19) 

16 มี.ค.–25 มิ.ย. 

2563 

Online Seminar ผาน 

YouTube Live 

โครงการสัมมนาทางไกล CU-GDLN รวมกับ KDIS GDLN หัวขอ 

2020 GDLN Distance Learning Seminar Series 

9 เม.ย.-30 มิ.ย. 

2563 

Online Seminar ผาน 

YouTube Live 

ประชุมผูแทนเครือขาย GDLN ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก วันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00-15.00 น. ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563 

2.  โครงการฝกอบรมสัมมนาประชุมทางไกลโดยความรวมมือผานเครือขาย GDLN เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด 

ทําใหเครือขาย GDLN ตองเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปบางสวน และบางสวนปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลน นอกจากนั้น

การประชุมเครือขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการจัดแบบออนไลนอีกดวย 
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• โครงการ Collection Improvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563 

เปาหมายของโครงการนี้เพ่ือพัฒนาชองทางการสื่อสารใหตรงกับกลุมผูใชบริการเปาหมายเพ่ิมการรับรู (visibility) 

ทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตเนื้อหาท่ีตรงความสนใจของผูรับบริการ รวมท้ังสื่อสารกับผูรับบริการในภาวะวิกฤต Covid-19  

จึงวิเคราะหพฤติกรรมผูรับบริการดวย STP Model (Segmentation, Targeting, Positioning) และดําเนินการดังนี้ 

• การเพ่ิมชองทางสื่อสารทาง IG  เนื่องจากผูรับบริการกลุมปริญญาตรีใช Facebook ในการรบัสารและพูดคุยนอยลง 

ในขณะท่ีผูใช Facebook เปนกลุมปริญญาโทข้ึนไปซ่ึงตองการขอมูลท่ีเปนทางการ   

• ผลิตรายการ TAIC Please Press 6 ออกอากาศทาง Facebook Live เพ่ือนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศ และสาระ

ความรูตาง ๆ มีท้ังหมด 12 ตอน  

• สรางเพจ Rare Books Collection เพ่ือตอบโจทยผูสนใจหนังสือหายาก  

• สรางเพจ Chula-GDLN สําหรับผูสนใจขาวสารความเปนไปของโลกและหลักสูตรอบรมสัมมนาตาง ๆ 

ผลท่ีไดรับคือ จํานวนผูติดตามขาวสารและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของศูนยฯ เพ่ิมข้ึนเกือบ 2,000 คน จาก

4,143 คน เปน 6,123 คน คิดเปนรอยละ 48 มีการผลิตและเผยแพรเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ ท้ังสิ้น 1,004 ชิ้น  ดวยความ

สมํ่าเสมอ และทิศทางในการสื่อสารชัดเจน เปนประโยชนสําหรับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 
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• หนังสือหายากท่ีวิเคราะะหรายการบรรณานุกรมเขาระบบฐานขอมูลหองสมุด  1,946 เลม 

• สารสนเทศเก่ียวกับอินเดีย (Indian Corner, CU)  100 เลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท จํานวน (ณ 30 กันยายน 2563) 

สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 100,618 ระเบียน 

หนังสือหายาก สิ่งพิมพจุฬา สิ่งพิมพประเทศไทย สิ่งพิมพ

รัฐบาล 

48,124 ระเบียน 

สารสนเทศเก่ียวกับอินเดีย (Indian Corner, CU)   725 ระเบียน 

สารสนเทศเก่ียวกับไตหวันและจีนศึกษา (TRCCS) 1,003 ระเบียน 

ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศชนิดตัวเลมท่ีใหบริการ  สถิติ ณ กันยายน 2563 รวมทุกคอลเล็กชั่น 150,470 ระเบียน 

  

Digitization & E-Resource Development หนังสือหายากและเอกสารทรงคุณคาท่ีถูกแปลงเปนดิจิทัลและ

พรอมใหบริการ  

มีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศกลุมหนังสือหายาก หนังสือพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 รวมถึง

เอกสารทรงคุณคาในยุคสงครามเย็น มาสแกน ปรับแตงไฟลภาพ แปลงเปนเอกสารสารดิจิทัล เผยแพรผานทางคลัง

สารสนเทศดิจิทัลท่ีจัดทําข้ึนเองของสํานักงาน ไดแก CU-online Information Access (E-Resource) และ คลังสารสนเทศ

ดิจิทัลจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย โดยมีการจัดการ Metadata ใหสืบคนได และเชื่อมโยงไฟลเอกสารฉบับเต็มจากคลัง

สารสนเทศดิจิทัลเขากับขอมูลบรรณานุกรมในฐานขอมูลหองสมุด เพ่ือใหผูใชสามารถสืบคน และเปดอานเอกสารฉบับเต็มได

ทันที  เปนการสงวงรักษาและขยายโอกาสการใชงานเอกสารทรงคุณคาท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากรเปนเจาของ  

ตลอดปงบประมาณ 2563 การอัพเดทเอกสารทรงคุณคาในยุคสงครามเย็น และหนังสือหายากท่ีแปลงเปนดิจิทัลเขา

ระบบ E-resource เปนจํานวน 1,591 รายการ แบงเปนเอกสารยุคสงครามเย็น 1,015 รายการ หนังสือหายาก 576 รายการ 

สูงกวาเปาหมายรอยละ 536.40 สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน หนังสือซ้ือ 300 เลม  หนังสือท่ีออกไปขอรับ

บริจาค 1,190 เลม 
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ฐานขอมูลเปนทรัพยากรสารสนเทศท่ีสําคัญและมีความหลากหลายของสาขาวิชาท่ีรองรับการเรียนการสอนและ

การคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัย ประชาคมจุฬาฯ สามารถเขาใชไดตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงมหาวิทยาลัยและสํานักงานฯ ไดใช

งบประมาณในการบอกรับ จัดซ้ือฐานขอมูลคอนขางสูง  ดังนั้นเพ่ือใหการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับ

งบประมาณท่ีใชไป  จึงมีโครงการในการควบคุม บริหาร จัดการ สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศใหมีการใชท่ีเพ่ิมข้ึนให

คุมคากับงบประมาณท่ีใชไป 

ปงบประมาณ 2563 สํานักงานฯ ไดกําหนดรอยละของผูใชบริการออนไลนของฐานขอมูลท่ีบอกรับท่ีเพ่ิมข้ึนจาก  

ปฐาน รอยละ 10 เปาหมายการเขาใชบริการออนไลนจํานวน 2,420,000 download fulltext  พบวาสถิติการใช

ฐานขอมูลออนไลน 3,992,850 download fulltext ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว 

จากการท่ีสํานักงานวิทยาทรัพยากรไดมุงสูการทํางานภายใตระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพ่ือใหม่ันใจไดวา 

การสงมอบบริการในทุกข้ันตอนของสํานักงานวิทยทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง การนําระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เขามาใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานภายใน จนเกิดเปน

โครงการริเริ่มใหมๆ ดังนี้  

Data-Driven Decision เปลี่ยนระบบการเก็บขอมูลสถิติจาก Log Book เปนเอกสารออนไลน รวมไวท่ีเดียวกัน ใช

วิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและติดตามผลตัวชี้วัด เกิดจากความจําเปนในการตองใชขอมูลท่ีเปน

รูปธรรมในการตัดสินใจจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การติดตามคุณภาพการบริการ รายงานผลความคืบหนาของตัวชี้วัดตาง 

ๆ ซ่ึงวิธีการเก็บขอมูลแบบเดิมจะกระจัดกระจายและไมสามารถตอบโจทยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015  จึงมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเก็บขอมูลใหมเปนระบบออนไลนใหอยูรวมท่ีเดียวกัน  ตัวอยางเชน เปลี่ยนการเก็บสถิติความ

ตองการใชทรัพยากรสารสนเทศจาก Log Book เปน Google Form มีการวิเคราะหผลและรวบรวมหัวเรื่องท่ีผูใชบริการ

คนควาเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดหา 
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• โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรู  

สํานักงานวิทยทรัพยากรเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมองคความรูและใหบริการสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการวิจัย  นอกจากการใหบริการสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ แลว สํานักงานฯ ตองบริหารจัดการพ้ืนท่ี

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือรองรับการเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดย

จัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหมีการดําเนินงาน บริหารจัดการพ้ืนท่ีเรียนรูใหเหมาะสมกับผูรับบริการ พัฒนาพ้ืนท่ีใน

สํานักงานฯ ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีพลวัตและคลองตัว เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

ปงบประมาณ 2563 สํานักงานฯ ไดกําหนดรอยละของกิจกรรมท่ีใชพ้ืนท่ีเรียนรูเพ่ิมข้ึนจากปฐานรอยละ 15 โดย

ตั้งเปาหมายท่ีจะจัดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 92 กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมและใหบริการหนวยงานตางๆ มา

ใชสถานท่ีสํานักงานฯ ได 185 กิจกรรม   

• โครงการ Unmanned Library 

สํานักงานฯ มุงเนนการสรางระบบงานการจัดการ บริการทรัพยากรสารสนเทศและระบบการบริหารอาคารของ

หองสมุดดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานหองสมุด รวมท้ังการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีสะดวกยิ่งข้ึน โดยใชกําลังคนนอยลง โดยการจัดทําโครงการพัฒนา

ระบบบริการและบริหารจัดการ หองสมุดแบบ Unmanned Library มีระยะเวลาการดําเนินงาน ติดตั้งและทดสอบระบบ 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เริ่มเปดใหบริการหองสมุดสาขาจามจุรี 10  ในรูปแบบ Unmanned  Library ตั้งแต       

วันจันทรท่ี 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 โดยในระยะแรก เพ่ือใหเปนหองสมุดตนแบบในการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

บริการและบริหารจัดการหองสมุด โดยจัดบุคลากรไปประจําพ้ืนท่ีวันละ 1 คน และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา           

ในวันเสาร – อาทิตย 1 คน เพ่ือดูแลความเรียบรอยและใหคําแนะนําแกผูรับบริการ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

• เพ่ือสนองตอบพฤติกรรมของผูใช ท่ีเนนการใชบริการตาง ๆ ของหองสมุดดวยตนเองผานเครื่องอัตโนมัติตาง ๆ ท่ี

หองสมุดจัดให 

• เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ลดการใชบุคลากรในสวนท่ีสามารถนําเทคโนโลยีมาบริหารจัดการได

และสรางความคุมคาในระยะยาว 

ผลการดําเนินงานตามโครงสรางแผนยุทธศาสตร 2563 
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• โครงการ Exhibitions and events 

ปจจุบันการเรียนรูไมไดจํากัดอยูเพียงแคในหองเรียน หรือในตําราเรียนเทานั้น  ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการ

เรียนรูอยางสรางสรรคผานการทํากิจกรรมและการเลนเกมในรูปแบบตาง ๆ  การเลนเกมท่ีไดรับความนิยมอยางยิ่ง

สําหรับผูเลนในปจจุบันจะมีท้ังเกมในรูปแบบบอรดเกม หมากกระดาน และกีฬาอิเล็กทรอนิกส (E-sport)  สํานักงานฯ 

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานิสิตอยางสรางสรรคสูโลกยุคใหม ภายใตการเรียนรูท่ีไมมีขีดจํากัด จึงไดจัดทํา 

“โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูอยางสรางสรรคผานกิจกรรม E-Sport & Board Game”  เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ทักษะนิสิตใหเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรคผานการเลนเกมตาง ๆ  จะชวยพัฒนาทักษะการคิด การสังเกต รวมถึง

สุนทรียภาพ เปนการฝกทักษะท่ีเก่ียวของกับสมอง สายตาท่ีประสานสัมพันธกับมือ นิ้วมือ ชวยใหนิสิตมีประสบการณใน

การรับรูและแสดงออกเก่ียวกับการเลนเกมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เพ่ือเปนหนทางหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู

รวมกัน การคนพบตนเอง รวมถึงการเห็นคุณคาของตนเอง และมีโอกาสใชเกมสเพ่ือการสรางรายไดตอไปในอนาคต 

กิจกรรม วันจัดกิจกรรม 

1. New Era of Gaming Technology จัดวันท่ี 12 พ.ย. 62 อาคารจามจุรี 9  

ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน  

ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.5  (90%) 

2. Business in eSport   Industry จัดวันท่ี 21 พ.ย. 62 อาคารจามจุรี 9  

ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน  

ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.4 (88%) 

3. การพัฒนาทักษะดิจิทัลผาน eSport   จัดวันท่ี 16 ธ.ค. 62 สํานักงานวิทยทรัพยากร  

หองประชุม 3 ชั้น 3  

ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 

4.4  (88%) 

4. Young Happy with Board Game จัดวันท่ี 17 ธ.ค. 62 สํานักงานวิทยทรัพยากร โถง

อเนกประสงคชั้น 1 ผูเขารวมกิจกรรม 25 คน  

ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.8 (96%) 
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กิจกรรม วันจัดกิจกรรม 

5. รูทันเกมและเลน eSport อยางสรางสรรค จัดวันท่ี 20 ม.ค. 63 สํานักงานวิทยทรัพยากร หองประชุม 

3 ชั้น 3 ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน  

ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.6 (92%) 

6. เขาใจเกม เขาใจกัน eSports มีดีมากกวาแคเลนสนุก จัดวันท่ี 4 ก.พ. 63 สํานักงานวิทยทรัพยากร หองประชุม 2 

ชั้น 3  

ผูเขารวมกิจกรรม 16 คน  

ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.63(92.6%) 

7. Board Game หรรษาสําหรับมือใหม จัดวันท่ี 16 ธ.ค. 62 สํานักงานวิทยทรัพยากร  

หองประชุม 3 ชั้น 3  

ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน ความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 

4.4  (88%) 

8. สรางคอนเทนตอยางไร ใหมีคนสนใจแบบ 300% จัดวันท่ี  16 มีนาคม 63 ผาน Facebook Live 

9. เจาะโลก Tabletop Role playing Game (TRPG) เกมสวม

บทบาท 

จัดวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ผาน Facebook Live 

10. เสนทางสูนักพากยเกม จัดวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live 

11. เสนทางสูการเปนนักกีฬาอีสปอรตระดับโลก จัดวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live 

12. เลนอยางไรใหไดเรื่อง? จัดวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live 

13. รูจักชมรม Chula eSports จัดวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live 

14. ลานละเลน กับการบุกเบิกวงการบอรดเกมไทย จัดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผาน Facebook Live 

15. จักรวาลกระดานเดียว บอรดเกมสนุกกับสาระหลังกระดาน จัดวันท่ี  3 สิงหาคม 2563 ผาน Facebook Live 

16. Board Game Academy @หอกลาง: แนะนําบริการบอรด

เกมของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

จัดวันท่ี  3 สิงหาคม 2563 ผาน Facebook Live 
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• โครงการ User care service (call center) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีดีแกผูรับบริการ สํานักงานฯ ไดใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอ

รองเรียน ของผูรับบริการจากทุกชองทาง เพ่ือนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับจากผูรับบริการมาปรับปรุง พัฒนาการใหบริการใหดี

ยิ่งข้ึน  จึงไดมีการกําหนดใน PM-CPS-01 เรื่องการจัดการขอรองเรียนและความพึงพอใจ ใหมีการดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจของผูรับบริการอยางนอยปละ 1 ครั้ง  เพ่ือนําผลการสํารวจมาวิเคราะห สรุปผล กําหนดแนวทางในการบริการใหมี

ความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน ไดกําหนดรอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 85  

สํานักงานฯ  ไดออกแบบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และสํารวจความพึงพอใจสํานักงานฯทาง

ออนไลนเดือนกรกฎาคม 2563  ผลการสํารวจความพึงพอใจไดรอยละ 82 ซ่ึงต่ํากวาคาคาดหวัง  ท้ังนี้อาจเกิดจากการทํา

การสํารวจ เก็บขอมูลชวงเวลาไมเหมาะสม มีผูรับบริการนอย และสํารวจผานทางออนไลน และการจัดการใหบริการของ

สํานักงานฯ ยังไมเปนท่ีพึงพอใจแกผูรับบริการในภาพรวม ผูจัดการระบบคุณภาพ ไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจ เสนอท่ี

ประชุมผูบริหาร และรวมกันกําหนดแนวทางการแกปญหาและสรางความพึงพอใจ 

• โครงการ เพ่ือการใหบริการท่ีเพ่ิมคุณคา (Value added services) 

• บริการ Self- Check  โฉมใหม  

จากการท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมมือกับธนาคารกสิกรไทยจัดทําโครงการ CUNEX เพ่ือตอบโจทยวิถีชีวิต

แหงการเรียนรูใหมของประชาคมจุฬา ฯ  ทําใหสํานักงานฯ ไดรับการสนับสนุนอุปกรณอัตโนมัติในหองสมุด ไดแก เครื่อง

ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ จํานวน 4 เครื่อง ใหบริการท่ีชั้น 1 จํานวน 3 เครื่อง และชั้น 5 จํานวน 1 เครื่อง  พรอมเครื่องรับ

คืนหนังสือจํานวน 1 เครื่อง ใหบริการท่ีฝงโรงเรียนสาธิตประถมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• บริการใหคําปรึกษาวิจัยรายบุคคล  

การใหบริการเพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยของผูรับบริการ จัดใหบริการโดยบรรณารักษและเจาหนาท่ี

บริการสารสนเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการคนควาและวิจัย รวมถึงการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ เปดใหบริการผานการ

นัดหมายผาน Facebook :  CURef 
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• บริการตอบคําถามและชวยการคนควาผาน Skype 

สํานักงานฯ ไดเปดใหบริการหองสมุดสาขาอาคารจามจุรี 10 และไดทดลองลดจํานวนผูใหบริการ โดยจัดบริการให

คําปรึกษาชวยการคนควาวิจัยผานเครือขายออนไลน โดยใชโปรแกรม Skype เพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสารระหวาง

ผูรับบริการและผูใหบริการ และเปนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

• 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  

เพ่ือเปนการลดผลกระทบในการใชทรัพยากรสารสนเทศของผูรับบริการ สํานักงาน ฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือท่ี

ผูรับบริการดําเนินการสงคํารองผานระบบโดยสามารถเลือกและดําเนินการไดผานหนาจอ OPAC  ซ่ึงสํานักงานวิทย

ทรัพยากร  จะดําเนินการสงไปรษณียในรูปแบบ EMS ตามท่ีอยูท่ีผูรับบริการกรอกไวในระบบ  โดยตัดยอดและจัดสงทุกวัน

พุธและวันศุกร  เริ่มใหบริการตั้งแตวันท่ี 12 เมษายน 2563 ซ่ึงผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น    

 

• เปดใหบริการระบบ Library Smart Locator 

สํานักงานวิทยทรัพยากร  เปดใหบริการระบบ Library Smart Locator เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เปนระบบท่ี

ชวยชี้แหลงของทรัพยากรสารสนเทศและพ้ืนท่ีใหบริการตาง ๆ ภายในอาคารสํานักงานวิทยทรัพยากร  เพ่ือชวยอํานวย

ความสะดวกแกผูรับบริการในการเขาถึงทรัพยากรหรือบริการท่ีตนตองการ  โดยระบบดังกลาวสามารถใชงานไดกับ

คอมพิวเตอร  รวมท้ังโทรศัพทมือถือท้ังในระบบ Android และ IOS  ผานทางเว็บบราวเซอรท่ีเปดใชงาน  ท้ังนี้ผูรับบริการ

สามารถคนหาสถานท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  หรือสถานท่ี / จุดบริการสารสนเทศท่ีตนเองตองการได  ผานชองคนหา

ในโปรแกรม  หรือกดท่ีแผนท่ี (Map)  ท่ีแสดงผลทางหนาจอ OPAC ท่ีผูรับบริการกําลังคนหาหนังสือ  ระบบจะแสดงแผนท่ี

เพ่ือนําผูรับบริการไปยังทรัพยากรสารสนเทศ  หรือจุดบริการสารสนเทศท่ีตองการไดอยางแมนยํา  
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• โครงการ ISO 9001:2015 certification 

การดําเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 คือการจัดวางระบบบริหารงาน เพ่ือการ

ประกันคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ีทําใหเชื่อม่ันไดวากระบวนการตาง ๆ ไดรับการควบคุมและสามารถ ตรวจสอบได โดยผาน

ระบบท่ีระบุข้ันตอนและวิธีการทํางาน เพ่ือใหม่ันใจวาบุคลากรในองคกรรูหนาท่ีความรับผิดชอบและข้ันตอนตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน โดยตองมีการฝกอบรมใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกขอมูล รวมท้ังการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานวาเปนไปตามท่ีระบุไวในระบบหรือไม และมีการแกไข ขอผิดพลาดรวมท้ังมีแนวทางในการปองกันขอผิดพลาด

เดิม ตลอดจนการทําความเขาใจกับบริบทองคกร การทําความเขาใจกับความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน

เสียเพ่ือใชสําหรับการดําเนินการ กับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงขอกําหนดอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานหนึ่งท่ีจะชวยใหองคกร

สามารถมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดตอไป  

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก

ผูรับบริการทุกระดับ จึงไดนําระบบบริหารจัดการคุณภาพองคกร ตามขอกําหนด ISO 9001: 2015 มาใชในการพัฒนา

กระบวนการบริหารและจัดการหองสมุด (Library service) ตั้งแตป 2561 และไดมีการประกาศใชระบบบริหารคุณภาพ 

ISO 9001:2015 อยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 (วันมหาธีรราชเจา) เพ่ือเปนการประกาศวาองคกรเริ่มมี

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดใน

การใหบริการ และไดมีการใชระบบดังกลาวอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันภายใตนโยบายคุณภาพ “เขมแข็งภายใน ถูกใจลูกคา 

เปนขุมทรัพยทางปญญา เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” และมีคานิยมองคกรรวมกันคือ “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุงม่ันความเปน

เลิศ  ชูเชิดคุณธรรม คิดและทําเพ่ือสังคม”  

จากความมุงม่ันในการดําเนินงานดังกลาว สํานักงานวิทยทรัพยากร จึงกาวผานสูความสําเร็จในการนํา ระบบ

บริหารจัดการคุณภาพองคกรมาใชในการบริหารจัดการ และไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เม่ือวันท่ี 30 

กันยายน 2563 อันนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจของผูบริหารและบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร  และในโอกาสแหงความ

ภาคภูมิใจในความสําเร็จของการบริหารจัดการคุณภาพองคกรดังกลาว สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดจัดพิธีรับมอบใบรับรอง

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ในวันท่ี 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 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

สํานักงานวิทยทรัพยากร ตั้งใจจะมุงม่ันในการธํารงรักษาไวซ่ึงคุณภาพของบริการ และไมหยุดยั้งในการนําระบบบริหาร

จัดการคุณภาพองคกรใหมๆ ในระดับสากลมาพัฒนาคุณภาพของการใหบริการอยางตอเนื่องและตลอดไป เพ่ือสรางความ

ม่ันใจในคุณภาพและบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากรท่ีจะสงมอบใหกับผูรับบริการทุกระดับดวยความประทับใจตาม

มาตรฐานระดับสากล    
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• โครงการ การพัฒนาหองสมดุสเีขียว (Green library) 

การพัฒนาหองสมุดสีเขียวของสํานักงานวิทยทรัพยากรนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากการตระหนักและใสใจ

ตอการอนุรักษพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตั้งแตเริ่มการดําเนินการ 5 ส เม่ือป พ.ศ. 2542 และไดผนวกการ

ดําเนินงาน 5 ส เขาไปไวในระบบประกันคุณภาพอีกดวย มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน ส ท่ี 6 ใหเปนการสงเสริม

ความปลอดภัยเพ่ือใหเปนหนึ่งในวัฒนธรรมองคกร การเปนอาคารตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเขารวมการแขงขันการ

อนุรักษพลังงานโครงการ BEAT 2010 (Building Energy Award of Thailand 2010) ของกระทรวงพลังงาน การใช

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การสงเสริมการคัดแยกขยะลดโลกรอนในโครงการขวดน้ําและกระดาษนี้เพ่ือนอง 

รวมถึงการเขารวมเปนสมาชิกเครือขายหองสมุดสีเขียว จนถึงปจจุบันสํานักงานฯ ไดยกระดับการดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม ภายใตการดําเนินงานของ คณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม อันเปนกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนของ

สํานักงานฯ ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2562- 2565 ในยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งภายใน 

ซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธท่ี 12 ในแผนยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง ผดุงไวซ่ึงความรมรื่น บรรยากาศดี และ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสงเสริมการเรียนรู เพ่ือความผาสุกในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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และสํานักงานฯไดเขารับการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสี

เขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในวันท่ี 1 กันยายน 2563 และผานการประเมินในระดับดีเยี่ยม ทําใหสํานักงานมี

แนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และท่ีสําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณตํ่า ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาหองสมุด     

สีเขียวตอไป 
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• โครงการ Event Capture 

• การประยุกตใช Video Meeting Application (Microsoft Team& Zoom Application) เพ่ือ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล 

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือใหเหมาะกับสถานการณการแพรระบาด Covid-19 ท่ีมี

ผลกระทบตอการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ ใหปรับไปอยูในรูปแบบออนไลนท่ีอาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเรียน

ไดภายในท่ีพักอาศัยของตน จึงทําใหป 2563 เปนปท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการประชุม สัมมนาออนไลนเปนจํานวน

มาก ฝายบริการขอมูลสารสนเทศจึงนําเทคโนโลยีการประชุมออนไลนมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนผานอุปกรณหรือ

เครื่องมือท่ีมีอยูเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาพและเสียงของอาจารยผูสอน อีกท้ังยังสามารถท่ีจะบันทึกไฟลสําหรับการ

ใชงานตอไปในอนาคตดวยรูปแบบไฟลท่ีเปนมาตรฐาน มีความคมชัดท้ังภาพและเสียง 

 

• บันทึกกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Event Capture) 

การใหบริการบันทึกกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (Event Capture) ในป 2563 ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ใหบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ท่ีในปจจุบันมีการขอรับบริการในรูปแบบออนไลนเพ่ิมข้ึน ท้ังการเรียนการสอน การ

ประชุมสัมมนา ฝกอบรม และการบรรยายทางวิชาชีพและวิชาการ  ดวยการนําเอาเทคโนโลยี NDI  (Network Device 

Interface) และ Live Streaming เขามาเปนสวนหนึ่งของการควบคุมการปฏิบัติงานระยะไกล หรือเรียกวา Remote 

Integration Model (REMI) โดยแบงปนทรัพยากรจากหองควบคุมกลาง Media Broadcasting Center Room (MBC) ) 

ท่ีชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการบริหารจัดการทางดานบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ รวมไปถึงการ

ออกแบบการใหบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียท่ีมีความหลากหลายตามความตองการของผูรับบริการ และในป 2563 ฝายบริการ

ขอมูลสารสนเทศยังคงไดรับความไววางใจในการใหบริการดานการผลิตสื่อมัลติมีเดียของหนวยงานตาง ๆ ท้ังจากภายใน

และภายนอกสํานักงานวิทยากร เชน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561  พิธีถวายผากฐินพระราชทาน 

จุฬาฯ ประจําป 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิธียกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การอบรม

หลักสูตรผูบริหาร “ภูมิพลังแผนดิน” รุนท่ี 5 และหลากหลายงานสําคัญ 
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• โครงการ Teaching material production 

• การควบคุมการผลิตส่ือ ประชุม สัมมนา ออนไลน ผานระบบ NDI (Network Devices Interface) 

จากขอจํากัดในดานผูปฏิบัติงาน ภาระงานท่ีมีความหลากหลาย และความตองการขอรับบริการผลิตและเผยแพร

สื่อมัลติมีเดียจากฝายบริการขอมูลสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดจัดหาอุปกรณสําหรับควบคุม

การบันทึกและเผยแพรสื่อมัลติมีเดียระยะไกลผานเน็ตเวิรค หรือท่ีรูจักในชื่อเทคโนโลยีวาระบบ Network Device 

Interface (NDI) มาประยุกตใชในการควบคุมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สามารถชวยลดกําลังคนในการปฏิบัติงานในแตละครั้ง

ลง 30-50% จากเดิม ทําใหบุคลากรภายในฝายสามารถใหบริการงานอ่ืน ๆ ไดเพ่ิมมากข้ึน  และประกอบกับป 2563 ไดเกิด

การแพรระบาดของ Covid-19 ท่ีผูปฏิบัติงานจําเปนตองรักษาระยะหาง และลดจํานวนคนในการปฏิบัติงานในแตละครั้งให

เหมาะสมเทคโนโลยี NDIจึงสามารถตอบโจทยการทํางานสําหรับสถานการณดังกลาวไดเปนอยางดี ในระยะแรกได

ดําเนินการใหบริการระบบ NDI ภายในสํานักงานวิทยทรัพยากรโดยเชื่อมตออุปกรณผานเน็ตเวิรคในหองประชุม ชั้น 3 และ

ชั้น 7 ใหบริการท้ังกิจกรรมภายในสํานักงานและกิจกรรมภายนอกสํานักงาน หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปยังการใหบริการการ

บันทึกกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การประชุมสภามหาวิทยาลัย เปนตน 

• งานบันทึกการเรียนการสอน 

เริ่มใหบริการบันทึกการเรียนการสอนผานระบบบันทึกการเรียนการสอนท่ีควบคุมระยะไกล จากคณะวิทยาศาสตร 

จํานวน 4 หองเรียนอยางเต็มรูปแบบตอเนื่องจากป 2562 และในปดังกลาวมีการติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติมใน 3 คณะ 

ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร คณะละ 1 หองเรียน รวมของเดิม 4 หองเรียน 

เปนการเปดใหบริการบันทึกการเรียนการสอนท้ังสิ้น 7 หองเรียน โดยฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดตอบตัวชี้วัดของ

สํานักงาน 2 ตัวดวยกัน คือ จํานวนรายวิชาท่ีมีการบันทึก(Lecture Capture) และจํานวนครั้งท่ีผูเรียนเขามาทบทวน/

เรียนรู รายวิชาท่ีมีการบันทึก (Lecture Capture) โดยในป 2563 ฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดใหบริการบันทึกการเรียน

การสอนท้ังสิ้น 102 รายวิชา และมียอดการเขาทบทวน/เรียนรู ท้ังสิ้น 131,140 ครั้ง โดยนับจากยอดผูเขาชมผานทาง 

Microsoft Stream และ YouTube 
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• โครงการ New Classroom capture system 

• การผลิตส่ือการเรียนการสอน 

ฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดใหบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยในป 2563 ไดมีการ

พัฒนาสื่อวีดิทัศนท่ีมีการบันทึกการเรียนการสอนใหเปนสื่อเสียง และใหบริการในรูปแบบของ Podcast ในบางรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถทบทวนการเรียนการสอนไดตลอดเวลา แมจะไมสะดวกทบทวนในรูปแบบของวิดิทัศน นอกจากนี้จาก

สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ทําใหความตองการในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือใหอาจารย

ผูสอนนําสื่อการสอนเผยแพรในรูปแบบออนไลน โดยการใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยชุดผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบ

เคลื่อนท่ีมาประยุกตใชงาน รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยระบบ Virtual Studio ไดถูกปรับเปลี่ยนใหรองรับการ

ใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนเชนกัน ในปงบประมาณ 2563 ฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดใหบริการผลิตสื่อการ

เรียนการสอนท้ังสิ้น 189 รายการ 

• โครงการ Improve IT System 

• การถายทอดสดผานระบบเครือขาย Live Broadcasting 

ในป 2563 ฝายบริการขอมูลสารสนเทศยังคงใหบริการถายทอดสดผานระบบเครือขายอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน

การเผยแพรผานชองทาง Facebook Live  YouTube Live  Digital Signage และจากการแพรระบาดของ Covid-19 ทํา

ใหความนิยมในการใชงานโปรแกรมประชุมออนไลนเพ่ิมสูงข้ึน ฝายบริการขอมูลสารสนเทศไดคัดเลือกอุปกรณและ

ประยุกตใชเทคนิคในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือใหเผยแพรในรูปแบบท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองตอความตองการ

ของผูรับบริการ โดยกิจกรรมท่ีขอรับบริการการถายทอดสดผานระบบเครือขายมีท้ังการจัดประชุม เสวนา สัมมนา และการ

จัดการเรียนการสอน โดยในป 2563 การใหบริการถายทอดสดผานระบบเครือขายท้ังสิ้น 52 ครั้ง ใหบริการท้ังหนวยงาน

ภายในและภายนอกสํานักงาน 
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• ระยะท่ี 2 มาตรการดานพ้ืนท่ีและการเขาใชบริการ 

ปดการใหบริการในสวนท่ีผูรับบริการตองใชบริการเปนกลุม  หรือมีความเสี่ยงจากการรับบริการ  ไดแก  การใหบริการ

บอรดเกม  และ E-sport จัดใหมีจุดคัดกรอง  โดยวัดอุณหภูมิของผูเขาใชบริการ โดยหากมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศา

เซลเซียส จะไมอนุญาตใหเขารับบริการ มีการจัดหาแอลกอฮอลลางมือเพ่ิมเติมในจุดบริการตาง ๆ เนนคํานึงถึงหลัก Social 

Distancing  จัดทําเครื่องหมายท่ีโตะอานเพ่ือใหผูรับบริการนั่งใชบริการโดยรักษาระยะหางประมาณ 1 – 2 เมตร และมีการ

เพ่ิมรอบการทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อทุกจุดท่ีมีผูใชบริการ และไดปดใหบริการเพ่ือทําความสะอาด และดําเนินการอบ

โอโซนเพ่ือฆาเชื้อ 

• ระยะท่ี 3 ปดสถานท่ีทําการและปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 100 % 

บุคลากรเขามาปฏิบัติงานตามดุลพินิจของหัวหนางาน และผูรับบริการสามารถเขารับการผานชองทางตาง ๆ เชน การ

อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM ,Facebook LIVE, การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน 

และใหบริการระบบ E-lecture เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ใหนิสิตสามารถทบทวนบทเรียนออนไลน ผานระบบของฝาย

บริการขอมูลสารสนเทศ, จัดบริการสงหนังสือใหผูรับบริการ โดยดําเนินการผานหนาจอ OPAC 

การดําเนินงานในรอบป 2563 

• ระยะท่ี 1 มาตรการเ พ่ือสรางการรับรู ความ

ตระหนัก 

มีการประกาศเสียงตามสายเปนระยะ ๆ เ พ่ือให

ผูรับบริการและบุคลากร  ไดเพ่ิมความระมัดระวังรักษา

สุขอนามัย ติดตามสถานการณการระบาดของ  โควิด - 19  

ท่ัวโลกผานจอมอรนิ เตอรเ พ่ือสรางความรู   และความ

ตระหนักแกผูรับบริการ รวมท้ังการใหขอมูลความรูเก่ียวกับ

โรค โควิด - 19  ผานเพจ Facebook ของสํานักงานฯ 

มาตรการการจัดการงานบริการ 

กรณีโรคระบาดโควิด-19 
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การดําเนินงานในรอบป 2563 

ปรับพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร เชน เปลี่ยนกอกน้ําภายในสํานักงานฯ เปน

ระบบเซ็นเซอร, ติดตั้งแผนอะคริลิคใสก้ัน บนโตะอานภายในสํานักงานฯและเคานเตอรใหบริการ เพ่ือเวนระยะหางทางสังคม, 

ติดตั้ง Foot Plate Panel เพลทเหยียบเปดประตู ลดการสัมผัสเชื้อโรคจากลูกบิดประตู, ติดตั้งหลอดไฟรังสียูวี เพ่ือฆาเชื้อโรค

ในระบบปรับอากาศ ในหองเครื่องปรับอากาศ และมีการติดตั้งกลองแสกนใบหนา พรอมวัดอุณหภูมิ ติดตั้งกลอง CCTV เพ่ือ

ตรวจจับความรอนวัดอุณหภูมิของผูเขามาใชบริการ และติดตั้งเครื่องฆาเชื้อโรคในหนังสือท่ีไดรับคืนมา 
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การดําเนินงานในรอบป 2563 

รางวัลบุคลากรดานความปลอดภัยโดดเดน 

นายธีระ ทรัพยไพศาลกิจ 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ทาง ศูนย ค ว ามปลอดภั ย  อาชี ว อนา มัยและ

สิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมโครงการ

ประกวดบุคลากรดานความปลอดภัยดีเดน ประจําป 2563 

ซ่ึงในกิจกรรมนี้  บุคลากรของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัล “บุคลากรดานความ

ปลอดภัยโดดเดน” คือ นายธีระ ทรัพยไพศาลกิจ  

นับวาเปนอีกหนึ่งรางวัลภาคภูมิใจของสํานักงานฯ

เพ่ือเสริมสรางกําลังใจของบุคลากร ในการปฏิบัติหนาท่ีสืบไป  
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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 ท่ีรับผิดชอบไดมีการดําเนินการจัดการความเสี่ยงเปนไปตามเปาหมายตามแผนงานท่ีได กําหนด

ไวยกเวนตัวชี้วัดของฝาย จัดการขอมูลสารสนเทศ บางตัวท่ีสวนใหญอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย เนื่องจากแผนของการจัดการใหบรรลุผลของตัวชี้วัดตามท่ีวางไวจะอยูในชวงในไตรมาสท่ี 3/2563 

ไตรมาส 2 (มกราคม–มีนาคม 2563) 

ทุกฝาย/ศูนยฯปรับลดระดับความเสี่ยงลง จากระดับสูงมาเปนระดับปานกลาง และจากระดับปานกลางปรับ

ลดลงเปนระดับตํ่า ยกเวน ความเสี่ยงของตัวชี้วัดจํานวนระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และความเปนเลิศทางคุณภาพ

ในการใหบริการ (ISO9001:2015) ความเสี่ยงของคูมือปฏิบัติงานกลางท่ีรับผิดชอบโดยทีมงานผูจัดการระบบคุณภาพ 

ความเสี่ยงของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุดและความเสี่ยงของฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ ท่ีสวนมากจะยังคง

ระดับความเสี่ยงคงเหลือไวคงเดิม เพราะสวนใหญถึงแมโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเหลานั้นจะมีโอกาสเกิดนาน ๆ ครั้ง 

แตถาเกิดแลวจะสงผลกระทบในระดับรุนแรง 

ไตรมาส 3 (เมษายน–มิถุนายน 2563) 

ทุกฝาย/ศูนยฯ ท่ีรับผิดชอบไดมีการดําเนินการจัดการความเสีย่งเปนไปตามเปาหมายตามแผนงาน ท่ีได กําหนด

ไวคือ สวนใหญ ปรับลดระดับ ความเสี่ยงลง จากระดับปานกลางมาเปนระดับต่ํา ยกเวน 2 กระบวนการท่ียังคงความเสี่ยง

ในระดับสูงและ ระดับกลาง รายละเอียดของท้ังสอง PM ไดแก 1) กระบวนการการบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) ความ

เสี่ยงยังคงอยูในระดับสูง เนื่องจากการจัดทําใบขออนุมัติและใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง และจําหนายพัสดุ 2) กระบวนการ การ

จัดการศูนยสารสนเทศประเทศไทยและอาเซียน (PM-TIC-01)  ความเสี่ยงยังคงอยูในระดับกลางและระดับสูง เนื่องจาก

ขาดความตอเนื่องในการดูแลรักษาขอมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลท่ีสํานักงานฯ จัดทําข้ึนเองรวมถึงการปรับปรุง User-

Interface  และการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีจํานวนผูรับบริการนอยลง 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563 

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม–กันยายน 2563) 

ทุกฝาย/ศูนยฯ ท่ีไดรับผิดชอบไดมีการดําเนินการจัดการความเสี่ยงเปนไปตามเปาหมายตามแผนงานท่ีไดกําหนด

ไวคือสวนใหญปรับลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับปานกลางมาเปนระดับต่ํา (ระดับ1x1 และ 1x2) ยกเวน 5 PM  ท่ี

ยังคงมีความเสี่ยงระดับสูง คือ การสื่อสารองคกร (PM-COC-01), การบริหารอาคารสถานท่ีและกายภาพ (PM-BUI-01),  

การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01)  การจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศ (PM-LIM-01) และการบริการผลิตเผยแพร

สื่อมัลติมีเดีย และโสตทัศนูปกรณ (PM-MIS-01) 

สรุปไดวา สํานักงานวิทยทรัพยากร สามารถดําเนินการบริหาร ความเสี่ยงลดลงไดอยางตอเนื่องตามแผนงานท่ี

วางไว ยกเวนความเสี่ยงของ 3  ฝาย  ไดแก  1)  ฝายบริหาร 2)  ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ และ 3)  ฝายบริการขอมูล

สารสนเทศ ยังคงมีความเสี่ยงในระดับสูง (ระดับ 2x3) และความเสี่ยงระดับปานกลาง (ระดับ 1x3)  ท่ีตองหามาตรการใน

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม และตองนําความเสี่ยงดังกลาวไปดําเนินการจัดการในปงบประมาณ 2564 ตอไป 
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การดําเนินงานในรอบป 2563 

ความรวมมือทางวิชาการ 

ความบริการวิชาการและสังคม 

8 ต.ค. 2562  

 

28-29 ต.ค. 2562  

 

 

21 พ.ย. 2562  

 

25 พ.ย. 2562  

 

26 พ.ย. 2562  

 
16 ธ.ค. 2562  

 
17 ธ.ค. 2562  

 

15 – 17 มกราคม 2563 

 
12 ก.พ. 2563  

 
- สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ไดจัดเสวนาออนไลน ผานระบบ Zoom 

 

12 พ.ย. 2562  

 

- จดหมายเปดผนึกถึง ดร.ฮุสาก จากวาตซลัฟ ฮาเวล 

 - 40th WUNCA@KRU 

 - กิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวขอ "สัตยชิตราย : จากชีวิตเบงกอลสู

ภาพยนตรโลก" 

3 ก.ค. 2563  

 

- ศิลปะสรางสรรควันสูงวัยกับการใชแอพลิเคชั่นในยุค Gen Z 

 

 

- การใชเครื่องมือออนไลนตาง ๆ เพ่ือการสื่อสารจัดงาน 

 - กิจกรรม New Era of Gaming Technology 

 
- กิจกรรมบรรยายพิเศษเก่ียวกับ eSport Game 

 
- พิธีเปดนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย 

 
- การพัฒนาทักษะดิจิทัลผาน eSports 

 
- Young Happy with Board Game 
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  การดําเนินงานในรอบป 2563 

กิจกรรมในดานอื่น ๆ 

25 พ.ย. 2562 

 
9 ม.ค. 2562  

 
21-23 ม.ค. 2563  

 
24 ม.ค. 2563  

 
19 ก.พ. 2563  

 
18-20 พ.ค. 2563  

 
29 พ.ค. 2563  

 
22 ก.ค. 2563  

 
24 ก.ค. 2563 

 

10 ส.ค. 2563  

 

9-10 ก.ย. 2563  

 
1 ก.ย. 2563 

 

29 ก.ย. 2563 

 

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

 
- ใสบาตรหนังสือ 

 
- โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป 2563 (ภาคกรุงเทพ) 

 
- Chula Library Open House 2020 

 
- การเขียนผลงานเชิงวิเคราะหเพ่ือประเมินเลื่อนระดับ 

 
- ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 
- กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 42 ป แหงการสถาปนาสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 
- ประชุมทบทวนฝายบริหารตามเกณฑสํานักงานสีเขียว ครั้งท่ี 1/2563 

 
- โครงการฝกอบรมสํานักงานสีเขียว ผานระบบ MS team  

  โดยโครงการสงเสริมสํานักงานสีเขียว 

 - การตรวจติดตามการบริหารงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 External Audit Stage 2 

 
- การเขาตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (green office)  

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 - งานเลี้ยงเกษียณอายุงานของบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําป 2563 
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  กิจกรรมในดานอื่น ๆ 
 ภาคผนวก 
งบประมาณและการเงิน 2563 

งบประมาณปี 2563

เงนิอุดหนุนทีไ่ด้รับจัดสรรจากรัฐบาล

เงนิรายได้มหาวิทยาลัยในสว่นของสาํนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของสํานักงานวิทยทรัพยากร

35%

62.2%

2.8% แหลงงบประมาณหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากร มี 3 แหลง 

• งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาล  

(งบประมาณแผนดิน)  คิดเปน 2.80% 

• งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ

สํานักงานมหาวิทยาลัย คิดเปน 35.00% 

• งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ

สํานักงานวิทยทรัพยากร คิดเปน 62.20% 

สํานักงานวิทยทรัพยากรไดรับจัดสรรงบประมาณ 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 

129,112,130 บาท และมีผลการใชจายงบประมาณ

เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 94,970,226.04 บาท 

เปรียบเทียบการใชงบประมาณตั้งแตป 2561-2563 

งบประมาณป 61 งบประมาณป 62 งบประมาณป 63 

ป 2561 

ป 2562 

ป 2563 

4.01% 
60.93% 

35.06% 

3.57% 
68.13% 

28.30% 

62.20% 
35.00% 
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จําแนกตามคาใชจาย 

หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล 47% 

งบลงทุน 14% 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ อ่ืน ๆ 11% 

คาสาธารณูปโภค 9% 

คาจางดูแลระบบสาธารณูปโภค และคาบํารุงรักษาอาคาร 5% 

คาพัฒนาบุคลากร 3% 

คาใชจายเปดใหบริการนอกเวลา 3% 

คาบํารุงรักษาระบบหองสมุด และระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ 3% 

โครงการยุทธศาสตร 2% 

คาใชจายบุคลากร 2% 

สํารอง 1% 

ภาคผนวก 
งบประมาณและการเงิน 2563 

ผลการใชจายงบประมาณ 2563 

จัดสรร 

3.62% 

80.3% 

45.19% 

1.94% 

68.51% 

24.52% 

ใชจริง 
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ภาคผนวก 
บุคลากร 

เจาหนาที่หองสมุด 

27 คน / 29.34% 

เจาหนาที่สํานักงาน  

21 / คน 22.82% 

บรรณารักษ/นักเอกสารสนเทศ 

20 คน / 21.73% 

บุคลากรดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
14 คน / 15.21% 

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 คน / 5.43% 

เจาหนาที่บริการทั่วไป 
5 คน / 5.43% 

สํานักงานวิทยทรัพยากร มีบุคลากรในปงบประมาณ 2562 ท้ังสิ้น 92 คน ประกอบดวยขาราชการ  9 คน, ลูกจางประจํา

เงินงบประมาณแผนดิน 3 คน, ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผนดิน 2 คน, พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดรายได 3 คน, 

พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 75 คน โดยจําแนกตําแหนงงานตาง ๆ ไดดังนี ้
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จาํนวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วม/คน

การฟังบรรยาย อบรม เก่ียวกบัสาํนกังานสเีขียว

การอบรมทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชมุ ฟังบรรยาย อบรม สมัมนาวิชาการ

ในประเทศ

การอบรมศกึษาดงูานตา่งประเทศ

การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นสาํนกังานฯ

7 6 4

50

64

การอบรมทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชมุ ฟังบรรยาย อบรม สมัมนาวิชาการใน

ประเทศ

การอบรมศกึษาดงูานตา่งประเทศ

การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นสาํนกังานฯ

ภาคผนวก 
การพัฒนาบุคลากร 

จาํนวนคร้ัง/ปี 

การฟังบรรยาย อบรม เก่ียวกบัสาํนกังานสเีขียว 

90 (วิชาชีพ 64 ,

ปฏิบัติการ 26 ) 

 

55 (วิชาชีพ 50 ,

ปฏิบัติการ 5 ) 

 

29 (วิชาชีพ 24 ,

ปฏิบัติการ 5 ) 

 

8 (วิชาชีพ) 

 

19 (วิชาชีพ) 
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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 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

• ประชุม TK Forum 2020 จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ

มหาชน) 

• อบรมเรื่อง ความรูพ้ืนฐานดานความปลอดภัยทางไฟฟา (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 

 

ภาคผนวก 
การพัฒนาบุคลากร 
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• โครงการใบรับรองการประกอบวิชาชีพผูปฏิบัติงานหองสมุด เครือขายวิชาชีพหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จัดโดย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประชุมวิชาการและประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษาและการประชุม Pre-

conference 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 

• ฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังงานและการจัดการขยะและน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพ จัดโดย สํานักงานวิทย

ทรัพยากร 

• อบรมออนไลน โครงการสงเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office) ป 2563 เรื่องการฝกอบรมสํานักงานสีเขียว 

(Green Office) จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร 

• อบรมออนไลน หัวขอ ความรูเบื้องตนของสํานักงานสีเขียวและขอกําหนด จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร 

• อบรมออนไลน หัวขอ การจัดซ้ือจัดจางและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

48 



 

 

 

 

สํานักงานวิทยทรัพยากร มีจํานวนผูเขาใชบริการภายในสํานักงานฯ ในป 2563 ท้ังสิ้น 296,695 คน ซ่ึงแบงเปน 

นิสิต บุคลากร สมาชิก และบุคคลภายนอก   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26409

34976

18737
14479

41303

19965

0 0 0

4357

25978

51141

2730
3209 2317 3323 4608 3441

0 0 0

4035 5024 4803
729 764 319 289 837 414 0 0 0 457 731 826
2858

3181 2038 2685 2654 1168
0 0 0

837 2349 2724

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 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

จํานวนผูเขาใชบริการตอเดือน

นิสิต บุคลากร สมาชิก บุคคลภายนอก

ภาคผนวก 
สถิติผูเขาใชบริการ  

แบงประเภทผูเขาใชบริการ

นิสิต 237345 คน

บุคลากร 33490 คน

สมาชิก 5366 คน

บุคคลภายนอก 20494
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สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

254 อาคาร มหาธีรราชานุสรณ ถนน พญาไท แขวง วังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

https://www.car.chula.ac.th/ 
 

https://www.car.chula.ac.th/

	และสำนักงานฯได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 กันยายน 2563 และผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม ทำให้สำนักงานมีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ...

