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1. Online reference database service 12 databases 

2. Book borrowed 

2.1. Borrowed 213 times 

2.2. Renewal 1,187 times 

3. Number of library resources acquired 

3.1. Textbooks 712 titles 1,111 items 

3.2 Gifts 3,087 titles 8,386 items 

3.3 Theses 197 titles 271 items 

3.4 CD-ROM 465 items 

4. Library usage 8,260 times  

4.1 Library visits 6,665 times  

4.2 Online access via Fanpage CGI Learning Center  

     1,595 times 

5. Document delivery service 435 articles 

6. Library computer usage 230 times 

7. User Education and Promotion 

7.1 Online database training for users 7 sessions 

 - Library Orientation 

 - Scifinder-n Workshop #1 and #2 

 - Using CGI Database 

 - Using EndNote and Turnitin for research  

         supporting #1, #2 and #3 

7.2 User seminar on academic activities 5 sessions 

- การบรรยาย เร่ือง “ลิขสิทธิ์ควรรู้ในยุคดิจิทัลกับการ 

สร้างผลงานวิชาการ” 

- การประชุมวชิาการ หัวข้อ “เสริมพลังการวิจัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยคุการเปลี่ยนแปลงเข้า 

สู่บริการความรู้แบบเสรี (Empowering S&T  

Research with the Openness Revolution)” 

- การบรรยาย เร่ือง “การจัดท าคลังความรู้จดหมาย 

เหตุดิจิทัล”  

- การบรรยาย เร่ือง “ปรับตัวและรับมืออย่างไรให้อยู่ 

รอดในยุค Digital Disruption” 

- กิจกรรม International day  

8. Corporate Social Responsibility (CSR) 

- Love is Sharing For the Blind 

- โครงการหลอดพลาสติกเพื่อผูป้่วยติดเตียง 

9. Exhibitions and promotional activities 3 events 

- The Royal Coronation Ceremony  

- The Hornor of Professor Dr. Princess  

Chulabhorn, the Princess Srisavangavadhana 

- Choosing the Right Journal for Your  

Research 
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 ศูนย์การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศและห้องสมุด ให้บริการพร้อมบริการหนังสือและ

วารสารที่ใช้ค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันบัณฑิตศึกษา    

จุฬาภรณ์ และบริหารจัดการงานห้องสมุดเพ่ือให้บริการห้องสมุดและเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสารสนเทศ

ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ที่สภาสถาบันและคณะผู้บริหารสถาบันได้อนุมัติงบประมาณ  

ศูนย์การเรียนรู้ รับผิดชอบด าเนินงานโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตาม

แผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัต ิในแผน E แผนงานสนับสนุนการศึกษา จ านวน 4 โครงการ และแผน G แผนงาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ภายใต้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มี

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น า มีคุณธรรม และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมี

จริยธรรม โดยด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้  

มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้น าทางวิชาการและมีคุณธรรม 

- โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 

- โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin 

มาตราการที่ 5 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย 

- โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

- โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

- โครงการจัดหาและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยด าเนินการตามมาตรการที่ 1 จัดระบบบริหาร

จัดการให้มีความคล่องตัวและ มีประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติงานการบริการห้องสมดุ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



 

   - โครงการการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานพระปณิธานให้องค์กรมีจิตสานึกในการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือกัน มีความเพียรและจิต

เมตตา โดยด าเนินการตามมาตรการที่ 1 สร้างจิตสานึกให้บุคลากรนักศึกษาในการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือ

ประชาชน มีความผูกพัน และจงรักภักดีต่อสถาบันและประเทศชาติ 

- โครงการหอจดหมายเหตุ 

อ้างอิง : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562  

 สถิติการด าเนินงานและการให้บริการ  

ศูนย์การเรียนรู้มีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น 503 คน จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ ์มีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการ ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์วิชาการ วิทยานิพนธ์ CD-ROM สิ่งพิมพ์

อภินันทนาการ (ได้แก่ วารสาร หนังสือ จุลสาร รายงานประจ าปี ที่ได้รับจากหน่วยราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ) 

 สถิติทรัพยากรและการบริการของศูนย์การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562 

1. สถิติการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 12 ฐานข้อมูล 

2. สถิติการยืมหนังสือ 

2.1. ยืมหนังสือ จ านวน 213 ครั้ง 

2.2. ต่ออายุหนังสือ จ านวน 1,187 ครั้ง 

3. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

3.1. หนังสือ / ต าราวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 712 ชื่อ 1,111 เล่ม 

3.2. สิ่งพิมพ์อภินันทนาการ จ านวนทั้งสิ้น 3,087 ชื่อ 8,386 เล่ม  

3.3. วิทยานิพนธ์ จ านวนทั้งสิ้น 197 ชื่อ 271 เล่ม 

3.4. CD-ROM จ านวนทั้งสิ้น 465 แผ่น  

4. จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุด รวม 8,194 ครั้ง  

4.1. เข้าใช้บริการที่ห้องสมุด จ านวน 6,599 ครั้ง  

4.2. ใช้ผ่านบริการออนไลน์จาก Fanpage CGI Learning Center จ านวน 1,595 ครั้ง 

5. จ านวนผู้ใช้บริการเอกสารฉบับเต็ม 435 บทความ 

6. จ านวนผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ 230 ครั้ง  

 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโซเชียลมีเดีย 

 1. Fanpage CGI Learning Center จ านวนโพสต์ 142 โพสต์ จ านวนการเข้าถึง 52,606 



 

 
 2. Line Official CGI Learning Center เริ่มต้นใช้งาน วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 จ านวน

โพสต์ 40 โพสต์ จ านวนสมาชิก 37 คน 

 
 

 การจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้  

1) กิจกรรมจัดประชุมวิชาการ / บรรยาย จ านวน 4 ครั้ง 

วันที่ 23 เมษายน 2562 

  การจัดบรรยาย เรื่อง “ลิขสิทธิ์ควรรู้ในยุคดิจิทัลกับการสร้างผลงานวิชาการ”  

  วิทยากร: ดร.ฐิติมา ธรรมบ ารุง (ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS) 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

การประชุมวิชาการ หัวข้อ “เสริมพลังการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคการ

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่บริการความรู้แบบเสรี (Empowering S&T Research with the Openness 

Revolution)”   

วิทยากร: 1. อาจารย์ประดิษฐา ศิริพันธ์ (สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์) 

     2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ (สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์) 

     3. อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

STKS) 

     4. ดร.ฐิติมา ธรรมบ ารุง (ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS) 

     5. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

 



 

วันที่ 3 กันยายน 2562 

การจัดบรรยาย เรื่อง “การจัดท าคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล”  

  วิทยากร: คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย (หัวหน้าหน่วยจดหมาย เหตุและพิพิธภัณฑ์ งาน

สารสนเทศและห้องสมุดสตางค์มงคลสุข)  

 วันที่ 19 กันยายน 2562  

การจัดบรรยาย เรื่อง “ปรับตัวและรับมืออย่างไรให้อยู่รอดในยุค Digital Disruption” 

 วิทยากร: คุณกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ (นักแสดง, นักเขียน, อาจารย์พิเศษ) 

 2) กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  จ านวน 7 ครั้ง 

  โครงการจัดหาและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 

2562 

1.1) การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

   ครั้งที่ 1/2562 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูล SciFinder-

n” ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ก.พ. 62 วิทยากร Ms. Pamela Oon (ACS International Ltd.) 

           ครั้งที่ 2/2562 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์” วันที่ 11 ก.ค. 62 วิทยากร: นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์ (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

ศูนย์การเรียนรู้) 

ครั้งที่ 3/2562 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูล SciFinder-

n” ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ส.ค. 62 วิทยากร Ms. Pamela Oon (ACS International Ltd.) 

     1.2) การใช้โปรแกรม ENDNOTE และ โปรแกรม Turnitin เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ วิทยากร: นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์ (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้) 

  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 ธ.ค. 61 

ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 ธ.ค. 61 

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 11 ก.ค. 62 

   โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

  วันที่ 2 ก.ค. 62 วิทยากร: นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์ และ นางสาวเบญจรัตน์ สิทธิเม่ง 

(เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้) 

3) กิจกรรม CSR จ านวน 3 ครั้ง 

  3.1) โครงการ Love is Sharing For the Blind 

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค. 62 

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ก.ย. 62 



 

  3.2) โครงการหลอดพลาสติกเพื่อผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก วันที่ 1 

พ.ค. 62 

 4) กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบัน จ านวน 1 ครั้ง 

กิจกรรม International day วันที่ 9 ก.ค. 62  ศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกับ งานส่งเสริมวิชาการ  

 ความร่วมมือกับห้องสมุดหน่วยงานภายนอกสถาบัน  

1. มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักหอสมุด 

3. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

4. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

6. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

 

 

 


