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ก 

ค ำน ำ 

 

ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 การด าเนินงาน

เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน

ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากร

ของห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการบริหารจัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนการเตรียมความ

พร้อมด้านบุคลากรและการจัดสถานที่ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใช้ค้นคว้าความรู้จากฐานข้อมูลวิชาการตามสาขาวิชา

ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีผลให้ศูนย์การเรียนรู้สามารถด าเนินงานได้เต็มรูปแบบของการบริการความรู้ด้วย

เทคโนโลยีทันสมัยที่อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ในปีงบประมาณ 2553 

ศูนย์การเรียนรู้ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2556 โดยครอบคลุมผลงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ 2556 

(ระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้ ได้เสนอรายงานไว้ในเว็บไซต์อินทราเน็ตและ

อินเทอร์เน็ตของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้ 

1. บทสรุปภาพรวมในรูปกราฟิก 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ในรูป Dokuwiki 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ฉบับพร้อมพิมพ์ 



สารบัญ 
 

ค ำน ำ ก 
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สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ประจ าปี 2556 

ตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 
 

ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากร งานบริการและส่งเสริมด้านความรู้และสารสนเทศ  โดยการ

จัดหาหนังสือวิชาการสาขาวิชาของสถาบันฯ ตามที่คณาจารย์ต้องการให้สั่งซื้อจ านวน 49 ชื่อ รวม 92 เล่ม ได้รับ

วิทยานิพนธ์จ านวน 25 ชื่อ 25 เล่ม โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์จัดท ารายการและน าเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือ

ให้บริการออนไลน์ได้ครบทุกรายการ ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์การเรียนรู้มีหนังสือวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่

จัดซื้อจากงบประมาณและสิ่งพิมพ์อภินันทนาการรวม 6,664 รายการ และได้ด าเนินการบริการฐานข้อมูลออนไลน์

จากต่างประเทศจ านวน 14 ฐานข้อมูล โดยศูนย์การเรียนรู้บอกรับเป็นสมาชิก 1 ฐานข้อมูล และได้รับจากความ

ร่วมมือกับ สกอ. จ านวน 13 ฐานข้อมูล มีจ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ. และ Britannica Online รวม 

31,745 ครั้ง จ านวนผู้เข้าใช้บริการที่ห้องสมุด 2,591 ครั้ง และจ านวนผู้ใช้บริการออนไลน์จาก CGI Learning 

Center Fanpage 1,700 ครั้ง ให้บริการยืมหนังสือ 626 ครั้ง จัดหาบทความจ านวน 1,106 บทความ และบริการ

คอมพิวเตอร์รวม 267 ครั้ง ศูนย์การเรียนรู้ได้จัดสัมมนาแนะน าฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 

จัดบริการVPNเพ่ือขยายการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้ฐานข้อมูลและแนะน าแหล่ง

ความรู้ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ บริการตอบค าถามเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลทางโทรศัพท์ อีเมลและสื่อสังคม

ออนไลน์ ทาง Twitter, Blog, Facebook จัดท าข่าวสาร โปสเตอร์/แผ่นพับ นิทรรศการ แนะน าหนังสือ ได้แก่ 1. 

ข่าวศูนย์การเรียนรู้ทางอีเมล จัดท า CGI Learning Center Bulletin รายไตรมาสฉบับพิมพ์และฉบับดิจิทัล 

ตลอดจนเผยแพร่ทางอินทราเน็ต 2. ข้อมูล/สถิติ 3. รายงานการประชุม/ศึกษา/ดูงาน 4. เอกสารโครงการและ

รายงานประจ าปี 

การด าเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างตระหนักด้านจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรม

ของชาติ ได้จัดท าสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อวิชาการที่น่าสนใจ บุคคลส าคัญ วันส าคัญของประเทศไทย

และต่างประเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ จัดท าคอลัมน์ Today's Alerts จ านวน 18 เรื่อง มีผู้เข้าเยี่ยมชม

อ่านเนื้อหาที่น าเสนอ 1,646 ครั้ง หน้า ASEAN CORNER มีผู้เข้าเยี่ยมชม 1,057 ครั้ง (อ้างอิง: Google Analytics) 

และได้จัดกิจกรรมตามความร่วมมือกับส่วนงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้าย

วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ นิทรรศการพระราช

กรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ด้านการอุดมศึกษา และ 

นิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 จัดแสดงที่

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ 

ได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วันมาฆบูชา โดยน าเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ประจ าปี 2556 

(มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557) 

 

บทน า 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2548 โดยเริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน

ปี 2550 และงานบริการห้องสมุดส าหรับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องสมุด

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการจัดการสิ่งพิมพ์และการบริการแก่นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รวมทั้ง

การใช้สถานที่ด าเนินการ และทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โครงสร้างองค์กรสถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปี 2552 ก าหนดให้มีงานบรรณสารและสื่อการศึกษา อยู่ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งขึ้น

ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อมามีการปรับโครงสร้างองค์กรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปี 2553 ก าหนดให้ 

ศูนย์การเรียนรู้ เป็นส่วนงานที่ขึ้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่บริหารจัดการงานห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้และบริการสารสนเทศในสาขาวิชาที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดด าเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้บรรจุบุคลากรวิชาชีพ 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 2 

ต าแหน่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 มีที่ท าการที่ชั้น 12 และชั้น R1 ทั้งนี้เริ่มด าเนินการชั่วคราวที่ ชั้น M อาคาร

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 รายงานฉบับนี้ เสนอผลการปฏิบัติงานของศูนย์การ

เรียนรู้ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 

 

วิสัยทัศน์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

พันธกิจสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ในสาขาวิชาที่เปิดด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

2. ค้นคว้าวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

3. บริการวิชาการแก่สังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

 

เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ วิจัยพัฒนา บูรณาการความรู้ มุ่งสู่สากล 

 

วิสัยทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาและวิจัยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 

พันธกิจศูนย์การเรียนรู้ 

1. บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่สถาบันฯเปิดด าเนินการ 

2. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศในสาขาวิชาที่สถาบันฯเปิดด าเนินการ 

4. ให้บริการโดยร่วมมือกับเครือข่ายบริการสารสนเทศภายในและภายนอกสถาบันฯ 

 

เป้าประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ 

1. ให้บริการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาที่สถาบันฯเปิดด าเนินการ 

2. มีระบบบริหารจัดการที่มุ่งการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 

3. บุคลากรมีทักษะ ใฝ่เรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ 

4. ให้บริการโดยร่วมมือกับเครือข่ายบริการสารสนเทศภายในและภายนอกสถาบันฯ 
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โครงสร้าง ประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 

ตามโครงสร้างองค์กรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปี 2552 ได้ก าหนดให้มีงานบรรณสารและ

สื่อการศึกษา อยู่ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งขึ้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อมามีการปรับโครงสร้างองค์กร

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปี 2553 ก าหนดให้ ศูนย์การเรียนรู้ เป็นส่วนงานที่ขึ้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ท าหน้าที่บริหารจัดการงานห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสารสนเทศในสาขาวิชาที่สถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาภรณ์เปิดด าเนินการ โดยโครงสร้างภายในศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างองค์กรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ปี 

2553 ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากร

สารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสื่อการเรียนรู้  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการส าหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

 

แผนพัฒนาสถาบันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ก าหนดแผนพัฒนาสถาบันเพ่ือให้ด าเนินงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และ

พันธกิจไว้ 7 แผน ดังนี้ 

A แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

B แผนงานจัดการศึกษา 

C แผนงานวิจัย 

D แผนงานกิจกรรมนักศึกษา 

E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

F แผนงานบริการวิชาการ 

G แผนงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
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พันธกิจหลักตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) 

ในการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นั้น สภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  และ คณะ

ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ได้ก าหนดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ระยะ 5 ปี 

 มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ โดยประสงค์ให้เป็นแผนชี้น า ก ากับทิศทางการบริหารจัดการของสถาบัน และใช้

ขับเคลื่อนพันธกิจหลัก 4 ประการของสถาบัน ดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ 1: จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 2: ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

พันธกิจที่ 3: บริการวิชาการแก่สังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

พันธกิจที่ 4: ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

 

แผนพัฒนาระยะสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 5 ปี มีการถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณในแต่ละปี โดยด าเนินงาน 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 กลยุทธ์ เป็นวิธีการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 แผน แผนงาน/โครงการ เป็นการแปลงกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ โดยผ่านโครงการต่างๆตลอด

ระยะเวลา 5 ปี 

 

กลยุทธ์ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจ 

กลยุทธ์ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจ ภายใต้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ฉบับปรับปรุงปี 2557 ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มี 4 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ 

 

 

 



6 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ มี 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น า มีคุณธรรม และน าความรู้ไปใช้ได้ 

อย่างมีจริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคณาจารย์และนักวิทยาศสตร์ให้มีความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและเทคนิค 

การสอน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย มี 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็น 

สถาบันที่มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการส าหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ มี 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ มี 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สังคม 

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

ปี 2557) 
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โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่สภาสถาบันและ

คณะผู้บริหารสถาบันได้อนุมัติงบประมาณ (กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี) ศูนย์การเรียนรู้รับผิดชอบด าเนินงาน

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ ดังที่ระบุในแผน A 

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 โครงการ และ แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 4 

โครงการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยด าเนินตามมาตรการที่ 1 จัดระบบริหารจัดการให้มี

ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

1.1 โครงการบริหารจัดการส่วนงาน/สาขาวิชา/ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้แผน A แผนงานบริหารการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น า มีคุณธรรม และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมี

จริยธรรม โดยด าเนินตามมาตรการที่ 5 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย 

2.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2.2 โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2.3 โครงการจัดการและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ ภายใต้แผน E แผนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ โดยด าเนินตาม

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับการพัฒนานักศึกษา 

3.1 โครงการจดหมายเหตุ ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(อ้างอิง:เอกสารหมายเลข 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
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ภารกิจศูนย์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก  

ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

ศูนย์การเรียนรู้มีภารกิจตามที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2556 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

 

ภารกิจตามตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ที่มีคุณภาพ 

แผนงานหลัก A. แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 24 งาน/โครงการ ศูนย์การเรียนรู้จัด

อยู่ภายใต้ งาน/โครงการที่ 1 งานบริหารจัดการทั่วไป 

1. งาน/โครงการที่ 1 งานบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 โครงการบริหารส่วนบริหารงานทั่วไป 

1.2 โครงการบริหารส่วนส่งเสริมวิชาการ 

1.3 โครงการบริหารสาขาวิชา 

1.4 โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

 

ภารกิจตามตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ และประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

แผนงานหลัก E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 11 งาน/โครงการ ศูนย์การเรียนรู้จัดอยู่ภายใต้ 

งาน/โครงการที่ 3 งานบริการห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ 

1. งาน/โครงการที่ 3 งานบริการห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

1.2 โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

1.3 โครงการจัดหาและบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ 

1.4 โครงการจดหมายเหตุ 
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งบประมาณปี 2556 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 668,000.00 บาท จ าแนกเป็น เงินงบประมาณประจ าปี 648,000.00 บาท เงินกัน

จากปีงบประมาณก่อน 20,000.00 บาท  

(อ้างอิง:เอกสารหมายเลข 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2556 - 

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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ผลงานศูนย์การเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัณบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯที่เสนอและได้รับอนุมัติในปี 2556 จ านวน 5 โครงการ มีผลงานจาก

การด าเนินงาน ดังรายงานต่อไปนี้ 

 

1. โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน A. แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย 

1. บริหารศูนย์การเรียนรู้เพ่ือบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันฯ 

2. พัฒนาบุคลากรวิชาชีพให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารและบริการ

สารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันฯ 

3. จัดการส่งเสริมขยายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันฯและสาขาวิชาอ่ืน 

4. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสร้างตระหนักด้านจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

5. ด าเนินงานร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

 

เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการร่างแผนการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ 5 ปี (2555-2559) ด าเนินการได้ร้อยละ 80 

2. บุคลากรวิชาชีพได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารและด้านการบริการ 

สารสนเทศ 3 ครั้ง/ปี ด าเนินการได้เกินเป้าหมาย 

3. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทุกประเภทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 ด าเนินการได้เกินเป้าหมาย  

หมายเหตุ:บริการประกอบด้วยการเข้าใช้ห้องสมุดและสื่อสังคมออนไลน์ ยืม-คืน บริการเอกสารฉบับ

เต็ม และการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

4. ประชุมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาปีละ 4 ครั้ง ด าเนินการได้เกินเป้าหมาย 

 

รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการ 

1. จัดท าโครงการและแผนงบประมาณจ านวน 5 โครงการ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการภายในศูนย์การเรียนรู้และควบคุมติดตามผลงาน 
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3. ควบคุมการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน การจัดท าข้อมูลและสถิติในระบบอินทราเน็ต 

4. จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์การเรียนรู้ 

5. จัดการให้มีบริการห้องสมุดวิทยาศาสตร์เพ่ือบริการสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันฯ ด้วย

เทคโนโลยีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

6. จัดให้มีแหล่งความรู้ในสาขาวิชาของสถาบันจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศและในประเทศ 

7. จัดการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด จัดอบรมการใช้งาน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 

8. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันฯ 

1. น าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพ่ือให้งานเผยแพร่แหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้ใช้บริการ

กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว 

2. ปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 2.2.9โดยปรับใช้ Koha 3.8 และ Koha 3.14 

3. จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมเติมจ านวน 6 เครื่อง 

 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ในวิชาชีพเพ่ิมเติม โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายใน

และภายนอกสถาบันฯ 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในและภายนอกสถาบันฯรวม 12 ครั้ง 

1) 27-28 มิถุนายน 2556 การประชุมวิชาการ STKS ประจ าปี 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล จ.

กรุงเทพฯ 

2) 9 ก.ค. 2556 การอบรมการสืบค้นหนังสือออนไลน์โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน

ประเทศไทยฐานข้อมูลeBook Academic Collection ณ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จ.กรุงเทพฯ 

3) 15-17 กรกฎาคม 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA 27th ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต จ.กาญจนบุรี 

4) 2-3 กันยายน 2556 การประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารห้องสมุดอย่างรู้เท่าทัน” จัดโดย 

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ จ.กรุงเทพฯ 

5) 30 มกราคม 2557 WUNCA 2014 ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว 
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6) 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (บ.บุ๊คโปรโมชั่น) 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 

7) 7 มีนาคม 2557 การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (EBSCO)ปี 2557 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 

8) 19-21 มีนาคม 2557 การประชุมใหญ่สามัญสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยประจ าปี 2557 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.กรุงเทพฯ 

9) 1-2 เมษายน 2557 การอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้”ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ 

ณ ห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์ฯ 

10) 22 เมษายน 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัย

ดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จ.กรุงเทพฯ 

11) 6 พฤษภาคม 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 1 อาคารหอสมุดสุรัตน์ 

โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.กรุงเทพฯ 

12) 21-22 พฤษภาคม 2557 การเสวนา ในงาน มธบ บุ๊คส์แฟร์ หัวข้อ การพัฒนาต าราให้มี

คุณภาพสูง และเทคนิคการเขียนต าราให้ได้ตีพิมพ์ ณ ศูนย์สนเทศและหอสมุด และศูนย์วิจัย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ.กรุงเทพฯ 

 

การบริการห้องสมุดวิทยาศาสตร์เพ่ือบริการสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันฯ ด้วยเทคโนโลยีระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ 

1. บริการหนังสือวิชาการท่ีจัดซื้อจากงบประมาณของศูนย์การเรียนรู้ และสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 

2. บริการห้องสมุดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ส าหรับสืบค้นและใช้บริการจากห้องสมุด 2 แห่ง 

ได้แก่ 

1) ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น M และชั้น R1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

2) บริการตามความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และศูนย์การเรียนรู้ 

3. บริการสื่อการเรียนรู้จากวิดีทัศน์บทเรียน (e-learning) ร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการฯ 
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การจัดให้มีแหล่งความรู้ในสาขาวิชาของสถาบันจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศและในประเทศ 

1. ฐานข้อมูลอ้างอิงวิชาการจากต่างประเทศตามความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รวม 13 ฐานข้อมูล 

2. ฐานข้อมูลที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์บอกรับ 1 ฐานข้อมูล 

3. จัดท าหน้า “Useful links” ในเว็บไซต์ของศูนย์การเรี่ยนรู้ เชื่อมโยงแหล่งความรู้จากมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 

 

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

1. วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมนิทรรศการดิจิทัล เนื่องในวันคล้ายวัน

ประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 

เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 หน้าห้องอาหาร อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ ในวันที่ 5 

กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1) พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ (จัดท า

จากหนังสือ “แนวพระราชด าริด้านการศึกษา 9 รัชกาล” โดย ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระ-ชนมพรรษา 7รอบ 5 ธันวาคม 2554) 

2) นิทรรศการพระราชกรณียกิจศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย -

ลักษณ์อัครราชกุมารี ด้านการอุดมศึกษา 

3) นิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

2. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นิทรรศการสัปดาห์วันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย 

1) นิทรรศการเพ่ือแสดงถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวันมาฆบูชา วัฒนธรรมชาว

พุทธ “การกราบการไหว้” และ สวัสดีอาเซียน “ค าทักทายของแต่ละชาติในอาเซียน” ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยน าเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของสไลด์มัลติวิชั่น พร้อม

จัดท าแผ่นพับนิทรรศการสัปดาห์มาฆบูชาและมีการตอบปัญหาชิงรางวัล 
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3. ตลอดปี จัดกิจกรรมในเว็บไซต์ อีเมล Social media 

1) Today's Alert รายเดือน 

2) แนะน าหนังสือใหม่และหนังสือน่าอ่าน 

3) ข่าวศูนย์การเรียนรู้ทางอีเมล 

4) Twitter Facebook 

4. จัดท า CGI Learning Center Newsletter รวม 4 ฉบับ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ และ

ฉบับพิมพ์ส าหรับศิษย์เก่าต่างชาติสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

1) Volume 1 Number 3: July 2013 

2) Volume 1 Number 4: November 2013 

3) Volume 2 Number 1: January 2014 

4) Volume 2 Number 2: April 2014 

 

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 

1) จัดกิจกรรมแนะน าบริการของศูนย์การเรียนรู้ 

2) จัดท าเอกสารแนะน าบริการของศูนย์การเรียนรู้ฉบับพิมพ์และในเว็บไซต์ 

3) จัดท าโปสเตอร์แนะน าแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ 

2. จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

1) วันที่ 15 สิงหาคม 2556 Using Online Databases: MEDLINE Complete and eBook 

Academic Collection 

2) วันที่ 27 สิงหาคม 2556 Reaxys Database Demonstration 

3) วันที่ 28 มกราคม 2557 SciFinder, training and workshop 

3. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมนักวิจัย: การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเนื้อหาวิชาการเพ่ือป้องกัน

การละเมิดลิขสิทธิ์ 

1) วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ร่วมประสานงานกับส่วนส่งเสริมวิชาการฯ ในการจัดอบรมเรื่อง 

“Research Ethic for Science Students: Plagiarism” และจัดท านิทรรศการ Plagiarism ที่

ศูนย์การเรียนรู้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

1. ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1-31 ตุลาคม 2556 การส ารวจความพึงพอใจในบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบ

ออนไลน์ 

2. ครั้งที่ 2 ระหว่าง 19-30 พฤษภาคม 2557 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ 

เรื่องประสิทธิภาพของบริการและการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

การเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันและในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ทางวิชาชีพ 

1. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล 

1) คณะวิทยาศาสตร์ 

2) ส านักหอสมุดและคลังความรู้ 

3) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1) ส านักหอสมุด 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2) ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 

การประชุมเพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

1. การประชุมภายใน CGI จ านวน 22 ครั้ง 

2. การประชุมร่วมระหว่างห้องสมุด CRI/CGI จ านวน 4 ครั้ง 

3. การประชุมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้ 

1) การประสานงานบริหารสถาบันฯ 

2) การตรวจสอบภายใน 

3) การบริหารความเสี่ยง 

4) การประกันคุณภาพการศึกษา 

5) การประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองฯ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
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6) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย 

1. จัดหาหนังสือ วารสารและสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันตามค าขอของอาจารย์ 

2. จัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศบันทึกเพ่ือให้บริการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

3. จัดการระบบจัดเก็บสิ่งพิมพ์อภินันทนาการเพ่ือบริการให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

4. เตรียมความพร้อมในการบริการสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5. บ ารุงรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้คงสภาพการใช้งาน 

 

เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมีเนื้อหาตามสาขาวิชาของสถาบันฯร้อยละ90 ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย 

2. ทรัพยากรสารสนเทศด าเนินการจัดหา วิเคราะห์และสืบค้นได้ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย 

3. ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 1 ฉบับ (คู่มือการรับเข้าและลงทะเบียน) 

ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

4. ปรับปรุงแผนการจัดหาและบริการสื่อการเรียนรู้ 1 ฉบับ (คู่มืองานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ) ด าเนินการได้ร้อยละ 30 เหตุผลเนื่องจากยังต้องรวบรวมข้อมูล

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งผลิตจ าหน่ายและแนวทางการจัดหาสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 

รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 

1. จัดหาหนังสือ วารสารและสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันตามค าขอของอาจารย์ 

1) ส ารวจความต้องการของอาจารย์และส ารวจสิ่งพิมพ์เพ่ือสั่งซื้อ 3 ครั้ง 

2) จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการจัดซื้อตามค าขอ 9 ครั้ง 

3) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศบอกรับ ฐานข้อมูล Britannica online ต่ออายุปีที่ 2 

4) จัดท าคู่มือด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ร่าง 1 
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5) เตรียมรายชื่อและตรวจสอบรายละเอียดบรรณานุกรมเพ่ือจัดหาหนังสืออ้างอิงฉบับใหม่

เพ่ิมเติมจากรายการที่มีอยู่เดิมของห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

2. จัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศบันทึกเพ่ือให้บริการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

1) วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งพิมพ์วิชาการที่สั่งซื้อตามสาขา CGI สิ่งพิมพ์/วารสาร

อภินันทนาการ สิ่งพิมพ์พระราชวงศ์ 

3. จัดการระบบจัดเก็บสิ่งพิมพ์อภินันทนาการเพ่ือบริการให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

1) จัดมุมบริการวารสาร หนังสือ และจุลสารภาษาไทย 

2) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 

3) จัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

4) แนะน าสิ่งพิมพ์ใหม่ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ทางอีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ 

4. การบ ารุงรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้คงสภาพการใช้งาน 

1) ด าเนินการตรวจสอบหนังสือท่ีช ารุดเพื่อเตรียมการส่งซ่อม 

  

3. โครงการจัดหาและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ 

ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย 

1. การจัดหาและบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ตามสาขาวิชาของสถาบัน เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาและการวิจัย 

2. การบริการผู้ใช้สืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ด้วยตนเองและขยายขอบเขตการเข้าถึง 

(ระยะเวลาและสถานที่) จากในและนอกศูนย์การเรียนรู้พร้อมบริการเอกสารฉบับเต็ม 

3. การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศแก่นักศึกษาของสถาบันฯ แก่นักศึกษา 

 

เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ใช้มีความพึงพอใจในบริการจากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์อยู่ในระดับดี (3.5 ขึ้นไป)

ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2. จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

3. จ านวนผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย 
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รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 

1. การจัดหาและบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ตามสาขาวิชาของสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการศึกษา

และการวิจัย 

1) จัดหาฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สกอ. จ านวน 13 

ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ตามสาขาวิชาของสถาบัน โดยด าเนินการ

ร่วมกับห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

2) ร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการ จัดท ารายงานการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ CGI โดย

สืบค้นและจัดท าข้อมูลเชิงวิเคราะห์  

3) จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ CGI ใน CGI Learning 

Center Bulletin และ ทางอีเมล 

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจในบริการจากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ 

1) ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1-31 ตุลาคม 2556 การส ารวจความพึงพอใจในบริการฐานข้อมูลอ้างอิง

แบบออนไลน์ 

2) ครั้งที่ 2 ระหว่าง 19-30 พฤษภาคม 2557 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การ

เรียนรู้ เรื่องประสิทธิภาพของบริการและการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 

3. การบริการผู้ใช้สืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ด้วยตนเองและขยายขอบเขตการเข้าถึง 

1 )  จั ด ก า รต่ อ อ ายุ แ ล ะปรั บป รุ ง บั ญชี ร า ย ชื่ อ ผู้ ใ ช้ เ พ่ื อ เ ข้ า ถึ งบ ริ ก า ร Internetของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) บริการเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกับห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

3) จัดบริการ VPN เพ่ือขยายการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ 

4) ประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้ฐานข้อมูลและแนะน าแหล่งความรู้ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้และ

สื่อสังคมออนไลน์ 

5) บริการตอบค าถามเก่ียวกับการใช้ฐานข้อมูลทางโทรศัพท์ อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ 

4. การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศแก่นักศึกษาของสถาบันฯ แก่นักศึกษา 

1) วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ปฐมนิเทศการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ โดยจัดร่วมกับส่วนส่งเสริม

วิชาการในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

2) วันที่ 15 สิงหาคม 2556 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล MEDLINE Complete และ eBook 

Academic Collection เพ่ือการสืบค้น โดยวิทยากร จากบริษัท EBSCO Host Thailand 
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3) วันที่ 27 สิงหาคม 2556 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลReaxys Database Demonstration 

โดยวิทยากร จากฐานข้อมูล Reaxys 

4) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 การฝึกอบรมการใช้ VPN (Virtual Private Network) เพ่ือสืบค้น

บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 

5) วันที่ 28 มกราคม 2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder 

โดยวิทยากร ดร. จุฑาทิพ บุญสมบัติ (ส านักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) 

 

4. โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย 

1. ปรับปรุงการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Koha Open Source) เป็นเวอร์ชั่น 3.8 

2. ปรับปรุงหน้าจอการใช้งานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติแสดงผลถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้

งานส าหรับผู้ใช้บริการ 

3. จัดการให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และตรงกับความต้องการ 

 

เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Koha Open Source) จากเวอร์ชั่น 3.08 ปรับเป็นเวอร์ชั่น 

3.14 ด าเนินการได้ร้อยละ 60 

2. หน้าจอการใช้งานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติสามารถแสดงผลถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติของ

ระบบและเหมาะสมต่อการใช้งาน ด าเนินการได้ร้อยละ 90 

3. ผลการประเมินการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 3.8 เป็นที่พึงพอใจอยู่ในระดับ (3.5 

ขึ้นไป) ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 

รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 

1. การติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Koha Open Source) เป็นเวอร์ชั่น 3.8 

1) ศึกษาผลการใช้งาน Koha เวอร์ชั่น 3.8 และปรับเป็นเวอร์ชั่น 3.14 

2) ประสานงานร่วมกับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพ่ือด าเนินโครงการ

ร่วมมือกับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2. การปรับปรุงหน้าจอการใช้งานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติแสดงผลถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

1) ร่วมมือกับงานระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนบริหารงานทั่วไปในการออกแบบหน้าจอการใช้งาน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้รองรับเวอร์ชั่น Koha 3.14 

3. การจัดการให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และตรงกับความต้องการ 

1) ปรับปรุงจุดบริการสืบค้น OPAC Search Station 

2) ปรับปรุงการจัดท าคู่มือและโปสเตอร์แนะน าวิธีการสืบค้นในเว็บไซต์และที่จุดบริการภายใน

ศูนย์การเรียนรู้ 

 

5. โครงการจดหมายเหตุ 

ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย 

1. การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันฯ 

2. การรวบรวมเอกสารและรูปภาพ เกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ของสถาบันฯ อย่างมีระบบ 

3. การจัดท าและเผยแพร่เอกสารต้นแบบในรูปดิจิทัล 

 

เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. โครงการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันฯ 1 ฉบับ ด าเนินการได้ร้อยละ 80 

2. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายการเอกสาร รูปภาพเกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่  จัดท าในวิกิ 

ด าเนินการได้ร้อยละ 80 

3. ปรับปรุงการน าเสนอเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันฯแบบดิจิทัล 1 เรื่อง ด าเนินการได้

ร้อยละ 100 

 

รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 

1. การก าหนด แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันฯ 

ศูนย์การเรียนรู้ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโครงการจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันฯ  เพ่ือเสนอ

สถาบันฯ พิจารณาส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 

1) ด าเนินงานต่อเนื่องจากปีก่อนโดยจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโครงการจดหมายเหตุการ

ก่อตั้งสถาบันฯ  
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2. การรวบรวมเอกสารและรูปภาพ เกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ของสถาบันฯ อย่างมีระบบศูนย์การ

เรียนรู้ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโครงการจดหมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2556 โดยเริ่มประสานงานกับ

หน่วยงานในการรวบรวมเอกสารและรูปภาพ เกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ของสถาบันฯ ดังต่อไปนี้ 

1) ประสานงานกับอาจารย์และส่วนบริหารงานทั่วไปเพ่ือรวบรวมภาพถ่ายประวัติการก่อสร้าง

อาคารสถาบันฯ 

2) จัดเก็บสิ่งพิมพ์พระราชวงศ์จักรีที่ศูนย์การเรียนรู้ชั้น 12 

3. การจัดท าและเผยแพร่เอกสารต้นแบบในรูปดิจิทัล 

ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่เอกสารต้นแบบในรูปดิจิทัล โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  (ใน

การเรียบเรียงเนื้อหาและรูปภาพที่มีและเผยแพร่อยู่แล้วในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) 

1) ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2555 CGI Archives Blog 

2) จัดท าสื่อและน าเสนอเรื่อง จดหมายเหตุการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 

  

http://cgilearningcenter.wordpress.com/
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สถิติการปฏิบัตงิานปี 2556 

 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์จ านวน 13 ฐานข้อมูล และ 

สิ่งพิมพ์วิชาการ สื่อการเรียนรู้  วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ  ซึ่งได้แก่ วารสารฉบับพิมพ์จาก

ต่างประเทศและวารสารไทย รวมทั้งจุลสาร รวมทั้งสิ้น 1,021 รายการ ดังต่อไปนี้  

1. สิ่งพิมพ์วิชาการ 49 ชื่อ 92 เล่ม  

2. สื่อการเรียนรู้ 4 รายการ  

3. วิทยานิพนธ์ 25 ชื่อ 25 เล่ม  

4. สิ่งพิมพ์อภินันทนาการรวม 225 ชื่อ 943 เล่ม  

รายการสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ ช่ือ เล่ม 

วารสาร ภาษาอังกฤษ 10 52 

ภาษาไทย 47 230 

หนังสือ ภาษาอังกฤษ 5 6 

ภาษาไทย 69 114 

จุลสาร ภาษาอังกฤษ 4 18 

ภาษาไทย 51 469 

รายงานประจ าปี ภาษาอังกฤษ 1 3 

ภาษาไทย 30 43 

เบ็ดเตล็ด  8 8 

รวม 225 943 

ตารางสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 

 

5. จ านวนฐานข้อมูลอ้างอิง 

1) ฐานข้อมูล สกอ. บริการออนไลน์ ตลอดปีการศึกษา จ านวน 13 ฐานข้อมูล 

2) ฐานข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้ฯบอกรับ จ านวน 1 ฐานข้อมูล 

3.) ฐานข้อมูลทดลองจ านวน 9 ฐานข้อมูล 
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สถิติบริการสารสนเทศ 

1. จ านวนผู้ใช้บริการยืม-คืนหนังสือ ทั้งหมด 626 ครั้ง 

มีผู้มาใช้บริการยืมหนังสือมากที่สุดในเดือน มิถุนายน 2556 

 
 

2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ทั้งหมด 4,291 ครั้ง 

ผู้ใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพ่ือใช้บริการสถานที่ในการค้นคว้าความรู้จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์การเรียนรู้

ให้บริการพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์  และมีนักศึกษาใช้บริการมากที่ สุ ดในเดือน พฤษภาคม 2556  

 สถิติการเข้าใช้บริการที่ห้องสมุด จ านวน 2,591 ครั้ง และเข้าใช้ผ่านบริการออนไลน์จาก Fanpage CGI 

Learning Center จ านวน 1,700 ครั้ง 

 
 

3. จ านวนบริการเอกสารฉบับเต็มให้บริการเอกสารฉบับเต็มทั้งหมด 101 บทความ 

1) จากวารสารฉบับพิมพ์ 16 บทความ  

2) จากฐานข้อมูลออนไลน์ 1,090 บทความ 

ให้บริการเอกสารฉบับเต็มมากท่ีสุดในเดือน กันยายน 2556  
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4. จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 267 ครั้ง 

จ านวนคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง มีผู้มาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุดในเดือน กรกฎาคม 2556 

 
 

5. จ านวนสมาชิก 

ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์การเรียนรู้มีสมาชิกจ านวน 357 ราย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 157 คน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 200 คน  
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ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2557 

 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือบริหารจัดการงานห้องสมุดของสถาบันฯและให้

เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันฯตามมาตรฐานสากล ศูนย์การเรียนรู้ได้จัดท า

แผนการปฏิบัติงานส าหรับปีงบประมาณ 2557 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 

ตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้ 

1. บริหารศูนย์การเรียนรู้เพ่ือบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันฯ 

2. พัฒนาบุคลากรวิชาชีพให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่ อสารและด้านบริการ

สารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันฯ 

3. จัดการส่งเสริมและขยายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันฯและสาขาอ่ืน 

4. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

5. ด าเนินงานร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

 

ทั้งนี้ได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอโครงการจ านวน 5 โครงการ โดยก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา 

และตัวชี้วัดการปฏิบัติเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

 1. โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

 2. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 3. โครงการจัดหาและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ 

 4. โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 5. โครงการจดหมายเหตุ 

 

ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติงาน 

1. ศูนย์การเรียนรู้มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพวิชาการของบุคลากรเพ่ือให้สามารถให้บริการ

สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้ใช้บริการ แต่เนื่องจากบุคลากรปัจจุบันไม่มีผู้ใดมีพ้ืนความรู้สาขา

วิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องเสนอให้มีการบรรจุบุคลากรที่มีวุฒิทางสายวิทยาศาสตร์ส าหรับอัตราที่ยังว่างอยู่ 

2. ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดนโยบายห้องสมุด จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้สามารถระบุแผนการ

พัฒนาบริการของศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) การบริหารจัดการแหล่งความรู้ e-books 

2) บริการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย จัดบริการโปรแกรมEndNote 
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3) บริการอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงเทคโนโลยีและพ้ืนที่ศึกษาวิจัย ความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายห้องสมุดหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ 

4) การประยุกต์เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อรองรับบริการห้องสมุดแบบดิจิทัล 

3. งานจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในปีงบประมาณ 2556 ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล

และจัดท าเอกสารแบบดิจิทัลเฉพาะเรื่อง เช่น การรวบรวมภาพการก่อสร้างอาคารสถาบันฯ ทั้งนี้ ยังไม่มี

การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันฯ จึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดท าร่างนโยบายการบริหารงาน

จดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวทางการจัดท าคลังปัญญาสถาบัน เพ่ือให้มีแนวทางด าเนินการจัดเก็บที่ได้

มาตรฐานสากลและสามารถให้บริการสิ่งพิมพ์วิชาการของสถาบันฯที่ผลิตและเผยแพร่ทุก

รูปแบบ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

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

2) เอกสารหมายเลข 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3) เอกสารหมายเลข 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - วันที่ 31 

พฤษภาคม 2557) 

  



เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข 1 

 
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553-2557  

ฉบับปรับปรุงปี 2557 
  









เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข 2 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  











เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข 3 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

(วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2557) 
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ภาคผนวก 

 

ก. รายชื่อฐานข้อมูล สกอ.ปีงบประมาณ 2556 

ข. รายชื่อเอกสารและสื่อดิจิทัลที่ศูนย์การเรียนรู้จัดท าในปี 2556 

ค. คณะกรรมการและคณะท างานที่แต่งตั้งในปี 2556 

ง. โครงสร้างการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ปี 2556 

จ. บุคลากร 

ฉ. ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2556 

 

 

 



ภาคผนวก ก. 
 

รายชื่อฐานข้อมูล สกอ. ปีงบประมาณ 2556 
  



ก. รายช่ือฐานข้อมูล สกอ.ปีงบประมาณ 2556 
 
ฐานข้อมูล สกอ. บริการออนไลน์ตลอดปีการศึกษา จ านวน 13 ฐานข้อมูล  
1. Ebsco Discovery Service 
2. Academic Search Complete 
3. ABI/INFORM Complete 
4. ACM Digital Library 
5. American Chemical Society Journal (ACS) 
6. Computers & Applied Sciences Complete (CASC) 
7. Education Research Complete 
8. Emerald 
9. H.W. Wilson 12 subjects 
10. IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
11. ISI Web of Knowledge 
12. ProQuest Dissertations & Theses : Full Text 
13. SpringerLink – Journal 
 
  



ภาคผนวก ข. 
 

รายชื่อเอกสารและสื่อดิจิทัลที่ศูนย์การเรียนรู้จัดท าในปี 2556 
  



ข. รายช่ือเอกสารและสื่อดิจิทัลท่ีศูนย์การเรียนรู้จัดท าในปี 2556 
 
1. โครงการห้องวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ/ไทย) 
 
2. ข่าวศูนย์การเรียนรู้ทางอีเมล 14 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ/ไทย) 
 
3. CGI Learning Center Bulletin 4 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) 

1) Volume 1 Number 3: July 2013 
2) Volume 1 Number 4: November 2013 
3) Volume 2 Number 1: January 2014  
4) Volume 2 Number 2: April 2014 

 
  



ภาคผนวก ค. 
 

คณะกรรมการและคณะท างานที่แต่งตั้งในปี 2556 
  



ค. คณะกรรมการและคณะท างานที่แต่งตั้งในปี 2556 
 
1. คณะกรรมการด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 3 ค าสั่งสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ 08/2557 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 
 
2. คณะกรรมการด าเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ 
04/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 
 
3. คณะท างานแนะน าหลักสูตร CGI Open House 2014 ค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ 20/2556 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2556 
 
  



ภาคผนวก ง. 
 

โครงสร้างการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ปี 2556 
  





ภาคผนวก จ. 
 

บุคลากร 
  



จ.บุคลากร 
 

ที่ปรึกษา 
นางวิภาวรรณ มนุญปิจุ 
วท.บ.เคมี(เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
M.Sc. (Chemistry) University of Liverpool, 
M.L.S. (Library Science) University of Pittsburgh 

 
บุคลากร 

ผู้อ านวยการ 
นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์  
อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.A. University of Denver 
 
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
1. นางรัชนีวรรณ สังวรดี 
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
2. นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์ 
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
  



ภาคผนวก ฉ. 
 

ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2556 
 
4 มิถุนายน 2556 

 
 ปฐมนิเทศการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้  

โดยจัดร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
15 สิงหาคม 2556 

 
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล MEDLINE Complete และ eBook Academic Collection เพ่ือการสืบค้น  

โดยวิทยากร จากบริษัท EBSCO Host Thailand 
 
27 สิงหาคม 2556 

 
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Reaxys Database Demonstration  

โดยวิทยากร จากฐานข้อมูล Reaxys 



6 พฤศจิกายน 2556 

 

 
 การฝึกอบรมการใช้ VPN (Virtual Private Network) เพ่ือสืบค้นบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์  

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

28 มกราคม 2557 

 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder 

โดยวิทยากร ดร. จุฑาทิพ บุญสมบัติ (ส านักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) 
 


