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CGI Learning Center Summary Report 2018 
 

1. Online reference database service 325,192 transactions / 13 databases 

2. Book borrowed 402 times 

3. Number of library resources acquired 

3.1. Textbooks 612 titles 951 items 

3.2. Gifted 163 titles, 365 items 

3.3. Theses 141 titles 215 items 

3.4. CD-ROM - 

4. Library usage 4,501 times  

5. Library visits 2,430 times 

6. Online access via Fanpage CGI Learning Center 2,071 times 

7. Document delivery service 654 articles 

8. Library computer usage 214 times 

9. User Education and Promotion 

9.1. Online database training for users 5 sessions 

9.1.1. Library Orientation  

9.1.2. Setting CGI VPN 

9.1.3. Using SciFinder  

9.1.4. Scifinder-n Workshop 

9.1.5. Using CGI Database 

9.2. User seminar on research support 1 session 

9.2.1. How to Choose Good Journals for your Publications 

9.3. Exhibitions and promotional activities 3 events 

9.3.1. วันประสตูิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

9.3.2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่10 

9.3.3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 

10. Fact & Figures 2018 

 

 

 

 



• โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่สภาสถาบันและคณะผู้บริหาร

สถาบันได้อนุมัติงบประมาณ (กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี) 

ศูนย์การเรียนรู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติการที่

ได้รับอนุมัติ ดังท่ีระบุในแผน A แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 โครงการ และ แผน E แผนงานสนับสนุนการจัด

การศึกษา 4 โครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ภายใต้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  

โดยดำเนินตามมาตรการที่ 1 จัดระบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

1.1 โครงการบริหารจัดการส่วนงาน/สาขาวิชา/ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้แผน A แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีจริยธรรมโดยดำเนินตาม

มาตรการที่ 5 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและ

ทันสมัย  

2.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2.2 โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2.3 โครงการจัดการและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ  

กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมดา้นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ โดยดำเนินตามมาตรการที่ 1 ส่งเสริม

การดำเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับการพัฒนานักศึกษา  

3.1 โครงการจดหมายเหตุ ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

อ้างอิง:เอกสารหมายเลข 1 แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553-2557 ฉบับปรับปรุงปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• โครงสร้างศูนย์การเรียนรู ้ 

 

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานการบริการห้องสมุด 

ศูนย์การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศและห้องสมุด ให้บริการพร้อมบริการวารสารที่ใช้ค้นคว้าอ้างอิง

ประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อให้

บริการห้องสมุดและเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  

 

สถิติการดำเนินงานและการให้บริการ 

 ศูนย์การเรียนรู้มีสมาชิกจำนวน 476 คน จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีทรัพยากร

สารสนเทศเพื่อให้บริการ ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์วิชาการ วิทยานิพนธ์ CD-ROM สิ่งพิมพ์อภินันทนาการ ได้แก่ วารสาร หนังสือ 

จุลสาร รายงานประจำปี ที่ได้รับจากหน่วยราชการและหน่วยงานต่างๆ 

➢ สถิติทรัพยากรและการบริการของศูนย์การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561 

o     สถิติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 325,192 ครั้ง จำนวน 13 ฐานข้อมูล 

o     สถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด จำนวน 402 ครั้ง 

o     จำนวนทรัพยากรสารสนเทศจากงบประมาณของศูนย์การเรียนรู้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

▪     หนังสือ / ตำราวิชาการ 612 ช่ือ 951 เล่ม 

▪     สิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 163 ช่ือ 365 เล่ม 

▪     วิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 141 ช่ือ 215 เล่ม 

▪     CD-ROM - แผ่น 

o     จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด 4,501 ครั้ง 

o     เข้าใช้บริการที่ห้องสมุด จำนวน 2,430 ครั้ง 

o     ใช้ผ่านบริการออนไลน์จาก Fanpage CGI Learning Center จำนวน 2,071 ครั้ง 

o     จำนวนผู้ใช้บริการเอกสารฉบับเต็ม 654 บทความ 

o     จำนวนผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ 214 ครั้ง 

o     Fact & Figures 2018 

➢ การจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรม 

o การฝึกอบรมและแนะนำการใช้ฐานข้อมูล 5 ครั้ง 

▪ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (มีผู้เข้าร่วม 22 คน) 

▪ อบรมหัวข้อ การติดตั้ง VPN สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (มีผู้เข้าร่วม 18 คน) 

▪ อบรมหัวข้อ การใช้ฐานข้อมูล SciFinder ครั้งท่ี 1 (มีผู้เข้าร่วม 6 คน) 

▪ อบรมหัวข้อ การใช้ฐานข้อมูล SciFinder ครั้งท่ี 2 (มีผู้เข้าร่วม 15 คน) 



▪ อบรมหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์และแนะนำการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ (มีผู้เข้าร่วม 16 คน) 

o การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการวิจัย 1 ครั้ง 

▪ การบรรยาย หัวข้อ “How to Choose Good Journals for your Publications” 

o กิจกรรมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ 

▪     วันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

▪     วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

▪     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 

 

อ้างอิง: รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 (2017) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 

 

 


