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ศูนย์การเรียนรู้  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 การ
ด าเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 1 
ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2549) โดยระยะแรกได้รับความ
อนุเคราะห์จากบุคลากรของห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการบริหารจัดการและการบริการทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดสถานที่ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใช้ค้นคว้า
ความรู้จากฐานข้อมูลวิชาการตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีผลให้ศูนย์การเรียนรู้สามารถ
ด าเนินงานได้เต็มรูปแบบของการบริการความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้
ในปีงบประมาณ 2553  

ศูนย์การเรียนรู้ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2555 โดยครอบคลุมผลงานตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ปีงบประมาณ 2555 (ระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556) ทั้งนี้ ได้เสนอรายงานไว้ในเว็บไซต์
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้ 

1. บทสรุปภาพรวมในรูปกราฟฟิก 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ในรูป Dokuwiki 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ฉบับพร้อมพิมพ์  
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สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ประจ าปี 2555 
ตั้งแตม่ิถุนายน 2555 ถึงพฤษภาคม 2556 

 
ผลงานบริการความรู้และสารสนเทศ 

ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินการบริการฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศจ านวน 13 ฐานข้อมูลโดยศูนย์การ
เรียนรู้บอกรับเป็นสมาชิกจ านวน 1 ฐานข้อมูลและได้รับความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จ านวน 12 ฐานข้อมูล และมีหนังสือวิชาการท่ีจัดซื้อจากงบประมาณและวิทยานิพนธ์ของสถาบันฯ รวม 330 
ชื่อ 628 เล่ม สิ่งพิมพ์อภินันทนาการได้แก่ วารสาร หนังสือ จุลสาร รายงานประจ าปี รวม 1,333 ชื่อ 4 ,273 เล่ม 
และสื่อการเรียนรู้ 397 ชื่อ รวมทั้งสิ้น 2,060 ชื่อ 5,298 เล่ม ได้ให้บริการยืมหนังสือ จัดหาบทความและบริการ
คอมพิวเตอร์รวม 1,080 ครั้ง โดยได้ปรับปรุงขยายระยะเวลาการยืมหนังสือตามค าขอร้องของนักศึกษา มีสมาชิก
ประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รวม 324 
ราย ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ประมาณ 26,000 ครั้ง ศูนย์การเรียนรู้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้แก่  ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้องสมุดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
ผลงานส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ 

ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินจัดการสัมมนาแนะน าฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
จัดบริการ VPN เพ่ือขยายการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้ฐานข้อมูลและแนะน าแหล่ง
ความรู้ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์  บริการตอบค าถามเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลทางโทรศัพท์ 
อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ จัดการประชาสัมพันธ์โดยเผยแพร่กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ทางเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Twitter, Blog, Facebook การจัดท าโปสเตอร์/แผ่นพับ นิทรรศการ การแนะน าหนังสือ จัด
กิจกรรมนิทรรศการเลือกหนังสือส าหรับศูนย์การเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้โดยจัดท า CGI Learning 
Center Bulletin รายไตรมาสฉบับพิมพ์และฉบับดิจิทัล ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมแก่ผู้ใช้บริการภายในสถาบันฯ
ทางอินทราเน็ต ได้แก่ 1.ข่าวศูนย์การเรียนรู้ทางอีเมล 2.ข้อมูล/สถิติ 3.รายงานการประชุม/ศึกษา/ดูงาน 4.เอกสาร
โครงการและรายงานประจ าปี นอกจากนี้ ยังด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสถานที่เพ่ือสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ โดยการน าจอ LCD ติดตั้งและฉาย DVD จัดเก้าอ้ีนั่งสบาย จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับแสดงหนังสือใหม่และ
ป้ายประกาศกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ รวมทั้งติดประกาศและแสดงภาพนิทรรศการในโอกาสต่าง  ๆ จัดการให้
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ
โดยเพิ่มจุดบริการสืบค้น OPAC Search Station และจัดท าโปสเตอร์แนะน าวิธีการสืบค้นที่จุดบริการ 
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ผลงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินการจัดหาหนังสือวิชาการตามที่คณาจารย์ต้องการให้สั่งซื้อเพ่ือให้นักศึกษาใช้

ประกอบการเรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติมจากชั้นเรียนจ านวน 40 ชื่อ รวม 50 เล่ม ได้รับวิทยานิพนธ์จ านวน 21 ชื่อ 21 
เล่ม โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์จัดท ารายการและน าเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือให้บริการออนไลน์ได้ครบทุก
รายการ และได้ด าเนินการบริการสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ โดยการจัดชั้นวารสารย้อนหลังที่ได้รับอภินันทนาการจาก
ต่างประเทศไว้ที่ชั้นR1 จัดบริการวารสารอภินันทนาการภาษาไทยพร้อมรายชื่อส าหรับสืบค้นแบบออนไลน์ และจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะแบ่งปันน าหนังสือมาแลกกันอ่าน จัดมุมบริการวารสาร หนังสือ และจุลสารภาษาไทย 
ปรับปรุงการจัดแสดงหนังสือให้โดดเด่นเห็นและดึงดูดความสนใจโดยด้านหน้าบริเวณทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ เพ่ิมมุม
หนังสือส าหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ชั้นM จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ e-readers จ านวน 2 เครื่อง และหูฟังไร้สาย จ านวน 5 ชุด 

 
ผลงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสร้างตระหนักด้านจริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยจัดท าสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อบุคคลส าคัญ วันส าคัญของประเทศ
ไทยและต่างประเทศในเว็บไซต์คอลัมน์ Today's Alerts จ านวน 24 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2555 มีผู้เข้าเยี่ยมชม
และอ่านเนื้อหาที่น าเสนอโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 21 ของหน้าเว็บสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (อ้างอิง: Google 
Analytics) และได้เพ่ิมช่องทางเผยแพร่ความรู้โดยจัดท าสารสนเทศในหัวข้อวันส าคัญของประเทศไทยและ
ต่างประเทศในสื่อสังคมออนไลน์ จัดเสวนาแนวทางแนะน าหนังสือโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จัด
นิทรรศการแนะน าหนังสือจากประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมตามความร่วมมือกับส่วนงาน
บริหารงานทั่วไป ได้แก่ นิทรรศการงานวันสงกรานต์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น12 และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการ
อ่าน Bangkok World Book Capital ที่ชั้นM 
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รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ประจ าปี 2555 
ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556 

 
บทน า 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2548 โดยเริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
ปี 2550 และงานบริการห้องสมุดส าหรับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องสมุด
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการจัดการสิ่งพิมพ์วิชาการและการบริการห้องสมุดแก่นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ รวมทั้งการใช้สถานที่ด าเนินการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา (อ้างอิง:
เอกสารหมายเลข 1 ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์และสถานที่ในการจั ดการเรียน
การสอนระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์วันที่ 29 พฤษภาคม 2549) โครงสร้าง
องค์กรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปี 2552 ก าหนดให้มีงานบรรณสารและสื่อการศึกษา อยู่ภายใต้ศูนย์บริการ
วิชาการ ซึ่งขึ้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อมามีการปรับโครงสร้างองค์กรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ปี 
2553 ก าหนดให้ศูนย์การเรียนรู้เป็นส่วนงานที่ขึ้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่บริหารจัดการงาน
ห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสารสนเทศในสาขาวิชาที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดด าเนินการ  

ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้บรรจุบุคลากรวิชาชีพ 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการ
และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 2 ต าแหน่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 มีที่ท าการที่ชั้น12 และชั้นR1 ทั้งนี้เริ่มด าเนินการ
ชั่วคราวที่ชั้นM อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 รายงานฉบับนี้ เสนอผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556 

 
อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ วิจัยพัฒนา บูรณาการ ความรู้ มุ่งสู่สากล 
 
วิสัยทัศน์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
สร้างผู้น าทางปัญญาแห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
มุ่งสร้างผู้น าทางปัญญาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
พันธกิจสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
2. ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3. บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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วิสัยทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาและวิจัยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 
พันธกิจศูนย์การเรียนรู ้
1. บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยในสาขาวิชาที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดด าเนินการ 
2. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศในสาขาวิชาที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดด าเนินการ 
4. ให้บริการโดยร่วมมือกับเครือข่ายบริการสารสนเทศภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 
เป้าประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ 
1. ให้บริการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดด าเนินการ 
2. มีระบบบริหารจัดการที่มุ่งการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 
3. บุคลากรมีทักษะ ใฝ่เรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ 
4. ให้บริการโดยร่วมมือกับเครือข่ายบริการสารสนเทศภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
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โครงสร้าง ประเด็นยุทธศาสตร ์และพันธกิจ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 

ตามโครงสร้างองค์กรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ปี 2552 ได้ก าหนดให้มีงานบรรณสารและ
สื่อการศึกษา อยู่ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งขึ้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อมามีการปรับโครงสร้างองค์กร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปี 2553 ก าหนดให้ ศูนย์การเรียนรู้ เป็นส่วนงานที่ขึ้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ท าหน้าที่บริหารจัดการงานห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสารสนเทศในสาขาวิชาที่สถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์เปิดด าเนินการ ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสื่อการเรียนรู้ 

ศูนย์การเรียนรู้ ได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 โดยระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์จาก
บุคลากรของห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์และ
สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในการบริหาร
จัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดสถานที่
ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใช้ค้นคว้าความรู้จากฐานข้อมูลวิชาการตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
(อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 1 ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์วันที่ 29 พฤษภาคม 2549) 
จนกระทั่ง ศูนย์การเรียนรู้สามารถด าเนินการที่ชั้นM อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2553 มีบุคลากร 3 คน ได้แก่ รักษาการผู้อ านวยการ 1 คน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 2 คน รับผิดชอบงานบริหาร งาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจุบันยังไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงส าหรับ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานสื่อการเรียนรู้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของสถาบันฯ (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 2 แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2553-2557 ฉบับปรับปรุงปี 2556) ประเด็นยุทธศาสตร์มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการส าหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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แผนพัฒนาสถาบันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ก าหนดแผนพัฒนาสถาบันเพื่อให้ด าเนินงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ 
7 แผน ดังนี้ 

A แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
B แผนงานจัดการศึกษา 
C แผนงานวิจัย 
D แผนงานกิจกรรมนักศึกษา 
E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
F แผนงานบริการวิชาการ 
G แผนงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 
พันธกิจหลักตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) 

ในการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นั้น สภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และคณะ
ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ก าหนดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี มีลักษณะ
เป็นแผนยุทธศาสตร์ โดยประสงค์ให้เป็นแผนชี้น า ก ากับทิศทางการบริหารจัดการของสถาบัน และใช้ขับเคลื่อน
พันธกิจหลัก 4 ประการของสถาบัน ดังต่อไปนี้ 
พันธกิจที่ 1: จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
พันธกิจที่ 2: ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
พันธกิจที่ 3: บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
พันธกิจที่ 4: ทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

แผนพัฒนาระยะสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 5 ปี มีการถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ในแต่ละปีโดยด าเนินงาน 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 กลยุทธ์ เป็นวิธีการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 แผน แผนงาน/โครงการ เป็นการแปลงกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ โดยผ่านโครงการต่างๆตลอดระยะเวลา 5 ปี 
 
กลยุทธ์ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจ 

กลยุทธ์ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจ ภายใต้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ฉบับปรับปรุงปี 2556  
ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มี 4 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี 2 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น า มีคุณธรรม และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ให้มีความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและเทคนิคการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย มี 2 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันที่มี
ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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 

  
  



8 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่สภาสถาบันฯและ
คณะผู้บริหารสถาบันฯได้อนุมัติงบประมาณ (กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี) นั้น ศูนย์การเรียนรู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติการที่ ได้รับอนุมัติ ดังที่ระบุใน
แผน A แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 โครงการและแผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4 โครงการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 หน้า 7, 8, 14) ได้แก่ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยด าเนินตามมาตรการที่ 1 จัดระบบบริหารจัดการให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการบริหารจัดการส่วนงาน/สาขาวิชา/ศูนย์การเรียนรู้ 
ภายใต้แผน A แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 2 แผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ระยะ 5ป ีพ.ศ. 2553-2557 ฉบับปรับปรุงปี 2556 หน้า 11) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ 3 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น า มีคุณธรรม และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีจริยธรรม 
โดยด าเนินตามมาตรการที่ 5 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย 

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. โครงการจัดการและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 2 แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ระยะ 5ปี พ.ศ. 2553-2557 
ฉบับปรับปรุงปี 2556 หน้า 17) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยด าเนินตามมาตรการที่ 1 
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับการพัฒนานักศึกษา 

1. โครงการจดหมายเหตุ ภายใต้แผน E แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 2 
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ระยะ 5ปี พ.ศ.2553-2557 ฉบับปรับปรุงปี 2556 หน้า 25) 
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ภารกิจศูนย์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร ์แผนงานหลกั 
ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
ศูนย์การเรียนรู้มีภารกิจตามที่พันธกิจที่ 1 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 2555 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี ดังนี้ (อ้างอิง: เอกสาร
หมายเลข 3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
 
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
 
ภารกิจตามตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
แผนงานหลัก A. แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 24 งาน/โครงการ ศูนย์การเรียนรู้จัดอยู่
ภายใต้งาน/โครงการที่ 1 งานบริหารจัดการทั่วไป 

1. งาน/โครงการที่ 1 งานบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 
1.1 โครงการบริหารส่วนบริหารงานทั่วไป 
1.2 โครงการบริหารส่วนส่งเสริมวิชาการ 
1.3 โครงการบริหารสาขาวิชา 
1.4 โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

 
ภารกิจตามตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 
แผนงานหลัก E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 11 งาน/โครงการศูนย์การเรียนรู้จัดอยู่ภายใต้
งาน/โครงการที่ 3 งานบริการห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ 

1. งาน/โครงการที่ 3 งานบริการห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
1.2 โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
1.3 โครงการจัดหาและบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ 
1.4 โครงการจดหมายเหตุ 

 
งบประมาณปี 2555 
- รวมงบประมาณที่ขอตั้ง 650,500.00 บาท เงินส ารองจ่ายทั่วไป 32,500.00 บาท รวมทั้งสิ้น 683,000.00 บาท 
- รวมงบประมาณหลังการปรับลด 460,000.00 บาท เงินส ารองจ่ายทั่วไป 32,500.00 บาท รวมทั้งสิ้น 492,500.00 บาท 
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ผลงานศูนย์การเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัณบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯที่เสนอและได้รับอนุมัติในปี 2555 จ านวน 5 โครงการ มีผลงานจาก

การด าเนินงาน ดังรายงานต่อไปนี้ 
 
1. โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 
ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน A. แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 

1. บริหารศูนย์การเรียนรู้เพ่ือบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
2. พัฒนาบุคลากรวิชาชีพให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารและบริการสารสนเทศตาม
สาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
3. จัดการส่งเสริมขยายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และ
สาขาวิชาอ่ืน 
4. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสร้างตระหนักด้านจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 
5. ด าเนินงานร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

 
เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการร่างแผนการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ 5 ปี (2555-2559) ด าเนินการไดร้้อยละ 65 
2. บุคลากรวิชาชีพได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารและด้านการบริการสารสนเทศ   
จ านวน 3 ครั้ง/ปี ด าเนินการได้เกินเป้าหมาย 
3. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทุกประเภทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
หมายเหตุ: บริการประกอบด้วยการเข้าใช้ห้องสมุดและสื่อสังคมออนไลน์ ยืม-คืน บริการเอกสารฉบับเต็มและ
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
4. ประชุมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาปีละ 4 ครั้ง ด าเนินการได้เกินเป้าหมาย 

 
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการ 

1. จัดท าโครงการและแผนงบประมาณจ านวน 5 โครงการ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการภายในศูนย์การเรียนรู้และควบคุมติดตามผลงาน 
3. ควบคุมการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน การจัดท าข้อมูลและสถิติในระบบอินทราเน็ต 
4. จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์การเรียนรู้ 
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5. จัดการให้มีบริการห้องสมุดวิทยาศาสตร์เพื่อบริการสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ด้วยเทคโนโลยีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
6. จัดให้มีแหล่งความรู้ในสาขาวิชาของสถาบันจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศและในประเทศ 
7. จัดการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNoteWeb 
8. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยส่งแบบสอบถามทางอีเมล 
เว็บไซต์และFacebook (เริ่มท าการส ารวจฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2556) 
(อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 4 แบบสอบถาม/สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2555) 
9. เสนอขอปรับปรุงระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการยืม-คืนหนังสือ 
ส าหรับนักศึกษา โดยขยายเวลาจากเดิม 3 วันต่อ 1 เล่ม เป็น 7 วัน และน าหนังสือมายืมใหม่หลังจากต่ออายุ
ครบ 3 ครั้ง (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 5 ส าเนาเอกสารขอปรับปรุงระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้) 

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันฯ 

1. น าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อให้งานเผยแพร่แหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รวดเร็ว 
2. ปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 2.2.9 โดยปรับใช้ Koha 3.8 ฉบับใหม่ให้ทันสมัยและใช้
บริหารจัดการข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น 
3. การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดท าสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ ได้แก่ CGI Learning Center Bulletin 

 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ในวิชาชีพเพ่ิมเติม โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในและ
ภายนอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

1. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพของศูนย์การเรียนรู้ (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 6 แผนพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพของศูนย์การเรียนรู้ปีงบประมาณ 2555) 
2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์รวม 20 ครั้ง 

1. วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cloud Computing ในงานสารสนเทศ  
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 

2. วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2555 การประชุมวิชาการ STKS ประจ าปี 2555 ณ รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11  
กรุงเทพมหานคร 

3. วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุมูลนิธิพระดาบส ณ มูลนิธิพระดาบส  
กรุงเทพมหานคร 

4. วันที่ 24 สิงหาคม 2555 การประชุม เรื่อง “เทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือการด าเนินงาน
ห้องสมุด” ณ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
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5. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี 

6. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 การประชุมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา:สู่มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน ณ ศูนย์ประชุม IMPACT เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

7. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 การสัมมนาเรื่อง CRM + CEM กับงานบริการห้องสมุด  
ณ มหาวิทยาลัยคริส-เตียน กรุงเทพมหานคร 

8. วันที่ 7 ธันวาคม 2555 การอบรมเรื่อง Design, Construction, and Management of Databases 
with Microsoft Access 2010 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

9. วันที่ 14 ธันวาคม 2555 การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินและกองทุนประกันสังคม การเงิน
และประกันสังคม ณ ห้องบรรยาย1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร 

10. วันที่ 19 ธันวาคม 2555 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร กรุงเทพมหานคร 

11. วันที่ 23-25 มกราคม 2556 การประชุม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) WUNCA 26th   
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร 

12. วันที่ 3-4กุมภาพันธ์ 2556การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

13. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 การประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งที่ 13/8/7/2556 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  
จ.ปทุมธานี 

14. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร 
15. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 การประชุมวิชาการศูนย์วิทยทรัพยากร 2556  

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
16. วันที่ 13 มีนาคม2556 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
17. วันที่ 26 เมษายน 2556 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 
18. วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Source Software กับงานห้องสมุด” 

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 
19. วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 สัมมนา Online Information & Education Conference 2013  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต กรุงเทพมหานคร 
20. วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 อบรม การพัฒนาทีมงานส าหรับห้องสมุด (Team Building for Library)  

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร 
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การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสร้างตระหนักด้านจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 
1. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. จัดเสวนาแนวทางแนะน าหนังสือ โดยเชิญวิทยากรจาก
ห้องสมุดสตางค์ ณ ห้องบรรยาย1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 
2. วันที่ 14 มีนาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 จัดนิทรรศการแนะน าหนังสือจากประชาคมอาเซียน  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 
3. กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมตามความร่วมมือกับส่วนบริหารงานทั่วไป 

3.1 วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 15.00 - 16.00 น. จัดนิทรรศการงานวันสงกรานต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้  
ชั้น12 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 
3.2 วันที่ 23พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 - 14.00 น. จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ ชั้น1  
หน้าห้องอาหาร อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 
3.3 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 - 14.00 น. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวัน
ประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ชั้น 1 หน้าห้องอาหาร อาคาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กรุงเทพมหานคร  

4. วันที่ 4 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จัดกิจกรรมโครงการ Bangkok World Book Capital ณ ชั้นM อาคาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

 
การเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันและในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

1. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
2. มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 
2.2 ส านักหอสมุดและคลังความรู้ 
2.3 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1 ส านักหอสมุด 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.1 ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
4.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
การประชุมเพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

1. การประชุมภายใน CGI จ านวน 20 ครั้ง ในหัวข้อ 
1.1 การปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA 
1.2 การจัดเก็บวารสารอภินันทนาการ 
1.3 การจัดนิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ 
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1.4 การจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
1.5 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
1.6 การจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล เช่น Britannica Online, EndNote Web 
1.7 โครงการบริจาคสิ่งพิมพ์ส าหรับจัดท าหนังสือเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 
1.8 การจัดห้องสิ่งพิมพ์พระราชวงศ์ท่ีชั้น 12 
1.9 มุมหนังสือ ASEAN และมุมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 

2. การประชุมร่วมระหว่างห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และศูนย์การเรียนรู้จ านวน 4 ครั้ง  
2.1 การจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ส่งมอบให้จัดเก็บที่ศูนย์การเรียนรู้ 

2.1.1 วารสารย้อนหลัง 
2.1.2 สิ่งพิมพ์และวารสารอภินันทนาการ 

2.2 การจัดตั้งห้องจดหมายเหตุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
2.3 การปฏิบัติงานร่วมกันในการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
2.4 รายงานผลการประชุมภายในและการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ 

3. การประชุมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
3.1 การประสานงานบริหารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
3.2 การตรวจสอบภายใน 
3.3 การบริหารความเสี่ยง 
3.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
3.5 การประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองฯ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

 
2. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 

1. จัดหาหนังสือ วารสารและสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันฯ ตามค าขอของอาจารย์ 
2. จัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและบันทึกเพ่ือให้บริการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
3. จัดการระบบจัดเก็บสิ่งพิมพ์อภินันทนาการเพ่ือบริการให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 
4. เตรียมความพร้อมในการบริการสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การเรียนรู้ มีเนื้อหาตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ร้อยละ 90 
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
2. ทรัพยากรสารสนเทศด าเนินการจัดหา วิเคราะห์และสืบค้นได้ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
3. คู่มือปฏิบัติการสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 1 เล่ม ด าเนินการได้ร้อยละ 60 
4. แผนการจัดหาและบริการสื่อการเรียนรู้ 1 ฉบับ ด าเนินการได้ร้อยละ 50 
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รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 
จัดหาหนังสือ วารสารและสื่อความรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ตามค าขอของอาจารย์ 

1. ส ารวจความต้องการของอาจารย์และส ารวจสิ่งพิมพ์เพ่ือสั่งซื้อ 2 ครั้ง 
2. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการจัดซื้อตามค าขอ 5 ครั้ง 
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศบอกรับฐานข้อมูล Britannica online 
4. จัดท าคู่มือด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
5. เตรียมรายชื่อเพ่ือจัดหาหนังสืออ้างอิงฉบับใหม่เพ่ิมเติมจากรายการที่มีอยู่เดิมของห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
6. ประสานส านักพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศเพ่ือเสนอต่อคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ในการส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ 

 
จัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและบันทึกเพ่ือให้บริการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

1. วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งพิมพ์วิชาการท่ีสั่งซื้อในสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
สิ่งพิมพ์/วารสารอภินันทนาการ สิ่งพิมพ์พระราชวงศ ์
2. บันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีวิเคราะห์แล้วเพ่ือให้บริการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 
จัดการระบบจัดเก็บสิ่งพิมพ์อภินันทนาการเพ่ือบริการให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

1. จัดมุมบริการวารสาร หนังสือ และจุลสารภาษาไทย 
2. รวบรวมสิ่งพิมพ์อภินันทนาการรอจ าหน่ายออก เตรียมรายชื่อผู้รับบริจาค ประสานคณะอนุกรรมการพัฒนา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดท ารายละเอียดประเภท/จ านวน 
3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์/วารสารอภินันทนาการ (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 7 คู่มือปฏิบัติการงาน
ทะเบียนสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ) 
4. จัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่อภินันทนาการได้รับจากห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
5. แนะน าสิ่งพิมพ์ใหม่ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ทางอีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ 
6. ปรับปรุงการจัดมุมหนังสือส าหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 

 
เตรียมความพร้อมในการบริการสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือขยายบริการในการเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ e-readers จ านวน 2 เครื่อง และหูฟัง
ไร้สาย จ านวน 5 ชุด 
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3. โครงการจัดหาและบริการความรู้จากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ 
ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 

1. การจัดหาและบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
2. การบริการผู้ใช้สืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ด้วยตนเองและขยายขอบเขตการเข้าถึง (ระยะเวลาและ
สถานที่) จากในและนอกศูนย์การเรียนรู้พร้อมบริการเอกสารฉบับเต็ม 
3. การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศแก่นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 
เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ใช้มีความพึงพอใจในบริการจากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์อยู่ในระดับดี (3.5 ขึ้นไป) ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 
2. จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
3. จ านวนผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

 
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 
การจัดหาและบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ตามสาขาวิชาของสถาบันฯ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 

1. จัดหาฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จ านวน 13 ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ โดยด าเนินการร่วมกับห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
2. ร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการ จัดท ารายงานการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์โดยสืบค้นและจัดท า
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
3. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ใน CGI Learning Center Bulletin และ  
ทางอีเมล 

 
การบริการผู้ใช้สืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงแบบออนไลน์ด้วยตนเองและขยายขอบเขตการเข้าถึง 

1. จัดการต่ออายุและปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ใช้เพ่ือเข้าถึงบริการ Internet ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. บริการเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกับห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
3. จัดบริการ VPN-Virtual Private Network ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพ่ือขยายการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ 
4. ประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้ฐานข้อมูลและแนะน าแหล่งความรู้ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์ 
5. บริการตอบค าถามเก่ียวกับการใช้ฐานข้อมูลทางโทรศัพท์ อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ 
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การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศแก่นักศึกษาของสถาบันฯ 
จัดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ประจ าปีการศึกษา 2555 รวม 3 ครั้ง 

(อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 8 โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น  ประจ าปี
การศึกษา 2555)  

1. วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 การสืบค้นฐานข้อมูล World Scientific Publishing and Imperial College 
Press, Multi-Science, และ Mary Ann Liebert (วารสารในหมวดหมู่ การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
โดยวิทยากรจาก บริษัท EBSCO THAILAND 
2. วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 รอบที่ 1 การใช้ EndNoteWeb จากฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge  
โดยวิทยากรจาก บริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd 
3. วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 รอบที่ 2 การใช้ EndNoteWeb จากฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge  
โดยวิทยากรจาก บริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd 

 
4. โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 

1. การติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Koha Open Source) เป็นเวอร์ชั่น 3.8 (เวอร์ชั่นเดิม Koha 2.2.9) 
2. การปรับปรุงหน้าจอการใช้งานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติแสดงผลถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน
ส าหรับผู้ใช้บริการ 
3. การจัดการให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ตรงกับความต้องการ 

 
เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Koha Open Source) เป็นเวอร์ชั่น 3.8 ภายใน 10 เดือน ด าเนินการได้ร้อยละ 50 
2. หน้าจอการใช้งานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติสามารถแสดงผลถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติของระบบและ
เหมาะสมต่อการใช้งาน ภายใน 10 เดือน ด าเนินการได้ร้อยละ 80 
3. ผลการประเมินการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเวอร์ชั่น 3.8 เป็นที่พึงพอใจอยู่ในระดับ (3.5 ขึ้นไป) 
ยังไม่ได้ด าเนินการประเมิน เนื่องจากการปรับปรุงระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 
การติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Koha Open Source) เป็นเวอร์ชั่น 3.8 

1. ศึกษาผลการใช้งาน Koha 2.2.9 เพื่อเตรียมการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ 
2. ประสานงานร่วมกับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อด าเนินโครงการร่วมมือกับ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การปรับปรุงหน้าจอการใช้งานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติแสดงผลถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน 
1. ร่วมมือกับกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ส่วนบริหารงานทั่วไปในการออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Koha 2.2.9 และ Koha 3.8 

 
การจัดการให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการ 

1. จัดเพิ่มจุดบริการสืบค้น OPAC Search Station 
2. จัดท าโปสเตอร์แนะน าวิธีการสืบค้นที่จุดบริการ 

 
5. โครงการจดหมายเหตุ 
ผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผน E. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 

1. การก าหนด แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
2. การรวบรวมเอกสารและรูปภาพ เกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อย่างมีระบบ 
3. การจัดท าและเผยแพร่เอกสารต้นแบบในรูปดิจิทัล 

 
เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน 

1. โครงการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 1 ฉบับ ด าเนินการได้ร้อยละ 80 
2. ฐานข้อมูลรายการเอกสาร รูปภาพเกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ จัดท าในวิกิ ด าเนินการได้ร้อยละ 60 
3. การน าเสนอเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์แบบดิจิทัล 1 เรื่อง ด าเนินการได้
ร้อยละ 70 

 
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน 

การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ศูนย์-
การเรียนรู้ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโครงการจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพ่ือเสนอ
แก่ผู้บริหารฯ เพื่อพิจารณาส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2556 

1. จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโครงการจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ แนวทางการ
บริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 9 ร่าง 
แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์) 
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การรวบรวมเอกสารและรูปภาพ เกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อย่างมีระบบ 
ศูนย์การเรียนรู้ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโครงการจดหมายเหตุ  ในปีงบประมาณ 2555 โดยเริ่ม

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการรวบรวมเอกสารและรูปภาพ เกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ประสานงานกับส่วนบริหารงานทั่วไปเพ่ือรวบรวมภาพถ่ายประวัติการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษา- 

จุฬาภรณ์ 
2. จัดห้องจดหมายเหตุ จัดเก็บสิ่งพิมพ์พระราชวงศ์จักรีที่ห้องจดหมายเหตุ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น12 

 
การจัดท าและเผยแพร่เอกสารต้นแบบในรูปดิจิทัล 

ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่เอกสารต้นแบบในรูปดิจิทัลโดยใช้ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้จัดการเรียบเรียงเนื้อหาและรูปภาพที่มีและเผยแพร่อยู่แล้วในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมทั้ง
ได้เตรียมความพร้อมด้านครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าสารสนเทศจดหมายเหตุเพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพ่ือเสริมการ
ปฏิบัติงานบันทึกสื่อโสตทัศน์ที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ด าเนินงานอยู่แล้ว ดังนี้ 
1. จัดท า CGI Archives Blog (อ้างอิง: เอกสารหมายเลข 10 เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล CGI Archives Blog) 
2. จัดซื้อกล้องวิดิโอเพ่ือบันทึกกิจกรรมส าหรับงานจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
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สถิติการปฏิบัติงานปี 2555 
 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์จ านวน 13 ฐานข้อมูล, หนังสือ
วิชาการที่จัดซื้อจากงบประมาณและวิทยานิพนธ์ของสถาบันฯ รวม 330 ชื่อ 628 เล่ม, สิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 
ได้แก่ วารสารฉบับพิมพ์จากต่างประเทศ(ย้อนหลัง) วารสาร จุลสารภาษาไทยและรายงานประจ าปี รวม 1,333 ชื่อ 
4,273 เล่ม และสื่อการเรียนรู้ 397 ชื่อ รวมทั้งสิ้น 2,060 ชื่อ 5,298 เล่ม ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งพิมพ์วิชาการที่จัดซื้อด้วยงบประมาณตั้งแต่ปี 2552 รวม 279 ชื่อ 524 เล่ม 
2. สื่อการเรียนรู้ตั้งแต่ปี 2552 รวม 397 ชื่อ 
3. วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 2552 รวม 51 ชื่อ 104 เล่ม 
4. สิ่งพิมพ์อภินันทนาการที่ได้รับในปีงบประมาณ 2555 

4.1 วารสารภาษาไทย 107 ชื่อ ภาษาอังกฤษ 9 ชื่อ  
(จ านวนตั้งแต่ปี 2552 รวมภาษาไทย 253 ชื่อภาษาอังกฤษ 20 ชื่อ) 

4.2 จุลสารภาษาไทย 168 ชื่อ ภาษาอังกฤษ 20 ชื่อ 
(จ านวนตั้งแต่ปี 2552 รวมภาษาไทย 168 ชื่อ ภาษาอังกฤษ 20 ชื่อ) 

4.3 หนังสือภาษาไทย 60 ชื่อ ภาษาอังกฤษ 5 ชื่อ  
(จ านวนตั้งแต่ปี 2552 รวมภาษาไทย 588 ชื่อ ภาษาอังกฤษ 52 ชื่อ) 

4.4 รายงานประจ าปีภาษาไทย 8 ชื่อ 
(จ านวนตั้งแต่ปี 2552 รวมภาษาไทย 136 ชื่อภาษาอังกฤษ 8 ชื่อ) 

4.5 เบ็ดเตล็ด 12 ชื่อ 
(จ านวนตั้งแต่ปี 2552 รวม 88 ชื่อ) 

5. จ านวนฐานข้อมูลอ้างอิง 
5.1 ฐานข้อมูลตามความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บริการออนไลน์ตลอด 

ปีการศึกษาจ านวน 12 ฐานข้อมูล 
5.2 ฐานข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้บอกรับ จ านวน 1 ฐานข้อมูล 

6. ฐานข้อมูลทดลองตามความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 4 ฐานข้อมูล 
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สถิติบริการสารสนเทศ 
1. จ านวนผู้ใช้บริการยืม-คืนหนังสือ ทั้งหมด 692 ครั้ง 

มีผู้มาใช้บริการยืมหนังสือมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม 

 
 
2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ทั้งหมด 2,010 ครั้ง 

ผู้ใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยใช้บริการสถานที่ในการค้นคว้าความรู้จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์การเรียนรู้
ให้บริการพร้อมจัดคอมพิวเตอร์บริการ 6 เครื่อง และมีนักศึกษาใช้บริการมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม สถิติการเข้า
ใช้บริการที่ห้องสมุดจ านวน 1,794 คนและเข้าใช้ผ่านบริการออนไลน์จาก Facebook จ านวน 246 ครั้ง 

 
 
3. จ านวนบริการเอกสารฉบับเต็มให้บริการเอกสารฉบับเต็มทั้งหมด 101 บทความ 

จากวารสารฉบับพิมพ์ 9 บทความ  
จากฐานข้อมูลออนไลน์ 92 บทความ 
ให้บริการเอกสารฉบับเต็มมากท่ีสุด วารสารฉบับพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม  
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4. จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 287 ครั้ง 
จ านวนคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง มีผู้มาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดในเดือนกรกฎาคม 

 
 
5. จ านวนสมาชิก 

ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์การเรียนรู้มีสมาชิกจ านวน 324 ราย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
ดังนี้ 

- สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 171 คน 
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 153 คน 
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ข้อเสนอแนวทางปฏิบตัิงานปี 2556 
 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เ พ่ือบริหารจัดการงานห้องสมุดของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันฯ ตามมาตรฐานสากล  
ศูนย์การเรียนรู้จึงได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานส าหรับปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้ 

1. บริหารศูนย์การเรียนรู้เพ่ือบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
2. พัฒนาบุคลากรวิชาชีพให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารและด้านบริการสารสนเทศ
ตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
3. จัดการส่งเสริมและขยายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และ
สาขาอ่ืน 
4. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
5. ด าเนินงานร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

ทั้งนี้ได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอโครงการจ านวน 5 โครงการ โดยก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา 
และตัวชี้วัดการปฏิบัติเป็นรายไตรมาส ดังรายละเอียดในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 (อ้างอิง: เอกสาร
หมายเลข 11 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556)  
 
ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติงานปี 2556 
 ศูนย์การเรียนรู้ ใคร่ขอเสนอแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงงานบริการสารสนเทศให้สนองนโยบายของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ส าหรับปีงบประมาณ 2556 โดยเน้นการบริหารงานศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดที่มี
มาตรฐานสากล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาท
และสร้างสรรค์กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้  โดยการจัดสัมมนาระดมสมอง 1 ครั้ง เพ่ือรวบรวมข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และสอบถามทางออนไลน์ 

2. การบริการความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือเร่งให้การเข้าถึงความรู้และสารสนเทศสามารถท าได้
รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกปลอดภัย และไร้ขีดจ ากัดด้านเวลา ระยะทางและสถานที่ โดยการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและกฎหมายว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายด้านระบบคอมพิวเตอร์และการบริการความรู้ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ 

3. การเตรียมความพร้อมบุคลากร เพ่ือการบริการความรู้และสารสนเทศเฉพาะสาขา (Subject 
specialist) ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลการปรับปรุงแนวทางการบริการความรู้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย มีแนวโน้มต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิหรือได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้
เฉพาะสาขาของหน่วยงานหลักเพ่ือให้สามารถบริการแนวรุกมากขึ้น ตลอดจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถ
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ท างานบริการควบคู่ไปในขณะเดียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิชาชีพหลักเช่นนักวิจัย  แพทย์ พยาบาล 
( อ้ า ง อิ ง :  Hallum, Gillian, Queensland University of Technology. A presentation at Mahidol 
University one merging roles of health librarians in hospitals, August 1, 2013) โดยการจัดกิจกรรม
ภายใน เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเนื้อหาของฐานข้อมูลส าหรับบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานและเพ่ือเป็นวิทยากร เน้น
การเรียนรู้เชิงลึกและสามารถพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของฐานข้อมูลที่ศูนย์ -
การเรียนรู้ให้บริการได้ 

4. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งให้นักศึกษามีอุปนิสัยในการค้นหาแหล่งความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การวิจัย มีศรัทธาต่อองค์กร มีจิตส านึกด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรมและ
ค านึงถึงการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันจะน าไปสู่การท างานและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีเหตุผล 
โดยการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าความรู้เพ่ือการศึกษาและการวิจัย และร่วมกับหน่วยงานของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ในการจัดท าสาระความรู้เพ่ือเผยแพร่ในรูปการจัดกิจกรรม นิทรรศการ จัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล พร้อมให้มีการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

5. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานมีการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศและประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  โดยการเข้า
ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการปรับปรุงแนวทางการท างานเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยรวม 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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เอกสารอ้างอิง 
 

เอกสารหมายเลข 1 ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดการเรียน 
การสอนระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

เอกสารหมายเลข 2 แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553-2557 ฉบับปรับปรุงปี 2556 

เอกสารหมายเลข 3 แผนปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เอกสารหมายเลข 4 แบบสอบถาม/สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ 
 ประจ าปีการศึกษา 2555 

เอกสารหมายเลข 5 ส าเนาเอกสารขอปรับปรุงระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ 

เอกสารหมายเลข 6 แผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพของศูนย์การเรียนรู้ 

เอกสารหมายเลข 7 คู่มือปฏิบัติการงานทะเบียนสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 

เอกสารหมายเลข 8 โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นประจ าปีการศึกษา 2555 

เอกสารหมายเลข 9 ร่าง แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

เอกสารหมายเลข 10 เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล CGI Archives Blog 

เอกสารหมายเลข 11 แผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2556 
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ภาคผนวก 
 

ก. รายชื่อฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2555 

ข. รายชื่อเอกสารและสื่อดิจิทัลที่ศูนย์การเรียนรู้จัดท าในปี 2555 

ค. คณะกรรมการและคณะท างานที่แต่งตั้งในปี 2555 

ง. โครงสร้างการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ปี 2555 (โครงสร้างการบริหารศูนย์การเรียนรู้ฉบับปัจจุบัน ตามประกาศ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ปี 2553) 

จ. บุคลากร 

ฉ. ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2555 

 



เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 1 

 

ขอตกลงความรวมมือเรื่อง การใชทรัพยากร บุคคล อุปกรณและสถานท่ีในการจัดการ

เรียนการสอนระหวางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

- ฉบับท่ี1 จัดทําข้ึนเมือ่วันท่ี 29 พฤษภาคม 2549 

- ฉบับท่ี2 จัดทําข้ึนเมือ่วันท่ี 25 ธันวาคม 2549 

- ฉบับท่ี3 จัดทําข้ึนเมือ่วันท่ี 3 มีนาคม 2554 

 

  















เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 2 

 

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ระยะ 5 ป พ.ศ.2553-2557  

ฉบับปรับปรุงป 2556 

  





เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 3 

 

แผนปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  





เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 4 

 

แบบสอบถาม/สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการเรียนรู  

ประจําปการศึกษา 2555 

  



54 Kamphaeng Phet 6, Talat Bang Khen, Bangkok, Thailand 10210

----------------------------------------------------

Description :   Please select  and answer each question according to your
satisfaction indicating the category which most closely corresponds to your opinion
about each item.

Part 1     Personal Data

Gender  Male

 Female

Education  Bachelor

 Master

 Ph.D.

 

Status  Instructor

 Researcher

 CGI Student

 CGI Staff

 CRI Staff

 

Form http://form.jotform.me/form/30491367142451

1 of 3 11/9/2556 16:39



Major/Office

Name-Surname
Optional

E-mail
Optional

----------------------------------------------------

Part 2     Level of Satisfaction

1. Service operation *

 (5) Very
satisfied

(4) Somewhat
satisfied

(3)
Neutral

(2) Somewhat
unsatisfied

(1) Very
unsatisfied

1.1 Suitable steps in providing
services

1.2 Fast and simple access to
services

1.3 Adequate facilities for self
learning and studying

1.4 Timely releases of library news

2. Staff performance *

 (5) Very
satisfied

(4) Somewhat
satisfied

(3)
Neutral

(2) Somewhat
unsatisfied

(1) Very
unsatisfied

2.1 Focus and willing to listen to users
‘ need

2.2 Knowledgeable and able to
respond to users’ requests

2.3 Friendly and polite with service
mind

2.4 Adequate IT literacy

3. Resources and facilities *

 (5) Very
satisfied

(4) Somewhat
satisfied

(3)
Neutral

(2) Somewhat
unsatisfied

(1) Very
unsatisfied

3.1 Adequate and up to date resources
for class and research projects

3.2 Access and provision of computers
and IT services

3.3 Easy searching of book catalog

3.4 Useful information from library’s
website and social media

Form http://form.jotform.me/form/30491367142451

2 of 3 11/9/2556 16:39



4. Please rate your level of satisfaction of CGI Learning Center. *

 (5) Very
satisfied

(4) Somewhat
satisfied

(3)
Neutral

(2) Somewhat
unsatisfied

(1) Very
unsatisfied

Overall rating of CGI Learning
Center services.

----------------------------------------------------

Part 3     Any suggestions

Optional

SubmitSubmit    Clear FormClear Form     Print Form Print Form

Thank you for your cooperation
CGI Learning Center

Chulabhorn Graduate Institute

Form http://form.jotform.me/form/30491367142451

3 of 3 11/9/2556 16:39



Summary survey of satisfaction 

On services of CGI Learning Center 

 
 

ใชการสํารวจแบบออนไลน มีผูตอบแบบสอบถาม 53 คน 

 

ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ ชาย (Male)  23 คน (43%)     หญิง (Female) 30 คน (57%) 

 2.   ระดับการศึกษา 

  -    ปริญญาตรี    6 คน    (11%)  

  -    ปริญญาโท    41 คน    (78%)    

  -    ปริญญาเอก   6 คน     (11%) 

 3.   สถานะ 

  -   บุคลากร CGI          11 คน       (21%)  

  -   นักศึกษา CGI     41 คน     (78%)  

  -   บุคลากร CRI           1 คน       (1%)  

 



ตารางสรุปผลสํารวจความพึงพอใจ 
 

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจ 

(𝒙�) 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. Service operation    

1.1 Suitable steps in providing 

services 

4.66 0.48 มากท่ีสุด 

 1.2 Fast and simple access to services 4.70 0.61 มากท่ีสุด 

 1.3 Adequate facilities for self learning 

and studying 
4.06 0.86 

มาก 

 1.4 Timely releases of library news 4.60 0.63 มากท่ีสุด 

2. Staff performance    

2.1 Focus and willing to listen to users 

‘ need 
4.75 0.43 มากท่ีสุด 

2.2 Knowledgeable and able to 

respond to users’ requests 
4.70 0.46 มากท่ีสุด 

2.3 Friendly and polite with service 

mind 
4.85 0.36 มากท่ีสุด 

2.4 Adequate IT literacy 4.49 0.75 มาก 

3. Resources and facilities    

3.1 Adequate and up to date resources for 

class and research projects 
4.17 0.61 มาก 

3.2 Access and provision of computers 

and IT services 
3.94 0.89 มาก 

3.3 Easy searching of book catalog 3.83 0.87 มาก 

3.4 Useful information from library’s 

website and social media 
4.68 0.64 มากท่ีสุด 

4. Overall rating of CGI Learning 

Center services 
4.57 0.57 มากท่ีสุด 

 

 

 



Result from user survey of satisfaction on services of CGI Learning Center-2013 
2013-04-19 

 

 Total response collected from 53 people revealed   43% male and 57% female, and a majority 

78% had a master level of education, and were CGI students, with CGI staff 21% and CRI staff 1%.  The 

rest of the respondents were doctoral graduates (11%) and bachelor graduates (11%).   

We found that CGI Learning Center clients were most satisfied with eight services provided, which were 

the suitable steps in providing the services, fast and simple access to services, timely release of library 

news, staff focus and willing to listen to users ‘need, knowledge and ability to respond to users’ requests, 

friendly and polite with service mind, useful information from library’s website and social media, and 

overall CGI Learning Center services.  

 Five of the services that clients were much satisfied, were adequacy of facilities for self learning 

and studying, adequate staff IT literacy, Adequate and up to date resources for class and research 

projects, access and provision of computers and IT services, and easiness in searching of library book 

catalog. 

CGI Learning Center thanks all those who participated in this survey, and we have good news 

that as a result from your comments, actions have been taken. New additional self learning facilities have 

been acquired – 5 sets of wireless headphones are now available for clients to view DVD presentation. 

And, we are testing on the use of e-book readers to accompany reading our printed resources.  

Moreover, an OPAC search station has been provided for students to easily search for available books 

from CGI and CRI. Last but not least, CGI Learning Center promise to update ourselves with new IT 

trends in order to serve all clients from CGI and CRI the best we can. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยเกณฑในการใหคะแนนแบงออกเปน 

5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ   

มากท่ีสุด ระดับคะแนน 5 

มาก  ระดับคะแนน 4 

ปานกลาง ระดับคะแนน  3 

นอย  ระดับคะแนน  2 

นอยท่ีสุด ระดับคะแนน  1 

 

เกณฑการแปลผลจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละระดับ จะใชเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 5 

 

สําเนาเอกสารขอปรับปรุงระเบียบการใชบริการศูนยการเรียนรู 

  





เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 6  

 

แผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพของศูนยการเรียนรู 

  



แผนดําเนินงานโครงการฝกอบรมภายในเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 

สืบเนื่องจากการท่ีศูนยการเรียนรูไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการบริหาร ศูนยการเรียนรู ตาม
แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 กําหนดใหมีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพใหมี
ความสามารถดานเทคโนโลยี สารสนเทศ ดานการสื่อสาร และดานบริการสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ เพ่ือใหบุคลากรมีโอกาสเพ่ิมความรูท่ีเปลี่ยนแปลง สรางเสริมประสบการณและสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางดียิ่งข้ึน ศูนยการเรียนรูไดกําหนดตัวชี้วัดวาบุคลากรวิชาชีพจะไดรับการฝกอบรมดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสื่อสาร และดานบริการสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ อยางนอย 3 ครั้งตอป 

ขอบเขตและวัตถุประสงค 
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพกําหนดขอบเขตครอบคลุมดานเทคโนโลยี สารสนเทศ ดาน

การสื่อสาร และดานบริการสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ หัวขอการฝกอบรม
ภายใน  

1. การใช EndnoteWebและฐานขอมูลWeb of Science 
2. การใชSocial mediaเพ่ือการประชาสัมพันธสงเสริมการเรียนรู 
3. สกอ.และการจัดหาฐานขอมูลวิชาการสําหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  
4. แนวทางการจัดทําสารสนเทศวิเคราะหขอมูลจากการอางอิงบทความวารสาร 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหบุคลากรมีโอกาสเพ่ิมความรูท่ีเปลี่ยนแปลง สรางเสริมประสบการณและสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ไดอยางดียิ่งข้ึน ในประเด็นตอไปนี้  
1. มีความเขาใจและสามารถใชโปรแกรม EndnoteWeb และฐานขอมูล Web of Science ไดดี 
2. สามารถใชเครื่องมือSocial mediaเพ่ือการประชาสัมพันธสงเสริมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
3. ทราบขอมูลและสามารถอธิบายเก่ียวกับการจัดหาฐานขอมูลวิชาการสําหรับสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย สกอ. 
4. มีความรูเก่ียวกับแนวทางการจัดทําสารสนเทศวิเคราะหขอมูลจากการอางอิงบท ความวารสารและ

สามารถนําไปพัฒนาผลงานดานสิ่งตีพิมพวิชาการของสถาบันฯ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ศูนยการเรียนรู สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณมีบุคลากรวิชาชีพท่ีมีความสามารถดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดานการสื่อสาร และดานบริการสารสนเทศตามสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ มี
ความรูทันสมัยตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง สามารถใชประสบการณท่ีไดเรียนรูฝกอบรมเพ่ิมเติมในการปฏิบัติ
หนาท่ี ตัดสินใจและสรางสรรคบริการไดอยางดียิ่งข้ึน และสามารถเขารวมและแลกเปลี่ยนความรูในกิจกรรม
ดานความรวมมือระหวางหอง สมุดและศูนยการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและตางประเทศ  
 



เอกสารอางอิง 
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คูมือปฏิบัติการงานทะเบียนสิ่งพิมพอภินันทนาการ 

  



คูมือปฏิบัติการงานทะเบียนสิ่งพิมพอภินันทนาการ 
 

ส่ิงพิมพอภินันทนาการ คือ สิ่งพิมพท่ีไดรับอภินันทนาการจากหนวยงานตาง ๆ และดําเนินการสงใหศูนยการ

เรียนรูเพ่ือใหบริการ ไดแก สิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพระบรมวงศานุวงศ สิ่งพิมพเก่ียวกับมูลนิธิจุฬาภรณ สถาบันวิจัย

จุฬาภรณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณและสิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหาวิชาการตามสาขาวิชาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณและ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

• นโยบายการดําเนินงานส่ิงพิมพอภินันทนาการ ศูนยการเรียนรู สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  

(ประจําปการศึกษา 2556) 

สิ่งพิมพอภินันทนาการ ศูนยการเรียนรู ไดพิจารณาความเหมาะสมในการปรับเกณฑการแบงประเภทสิ่งพิมพ

ตามแนวทางการปฏิบัติในปจจุบัน ท่ีไดคัดเลือกจัดทํารายการและใหบริการวารสารภาษาไทย และแนวทางการคัดเลือก

สิ่งพิมพประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวารสารเพ่ือขออนุมัติบริจาค เชน จุลสารฉบับยอนหลังและฉบับซํ้าเพ่ือขออนุมัติทํา

เรื่องบริจาคโครงการบริจาคสิ่งพิมพสําหรับจัดทําหนังสือเบรลลเพ่ือผูพิการทางสายตา ตอไป  

ประเภทสิ่งพิมพอภินันทนาการ  

1. หนังสือ 

2. วารสาร 

3. จุลสาร 

4. รายงานประจําป 

5. อ่ืนๆ 

 

• วิธีปฏิบัติ 

1. เม่ือไดรับบันทึกขอความจากสวนบริหารงานท่ัวไป ท่ีมาพรอมกับสิ่งพิมพอภินันทนาการ ใหบันทึกรับในบันทึกขอความ

นําสง โดยประทับตรารับเรื่องท่ีมุมขวาบนของบันทึกขอความนําสง พรอมลงรายการเลขท่ีรับ (บ xxx/255x) วันท่ีและ

เวลา ชื่อผูรับ จากนั้น นําบันทึกขอความเก็บเขาแฟมสิ่งพิมพอภินันทนาการประจําปการศึกษานั้น ๆ 

(หมายเหตุ xxx=ตัวเลข 3 หลัก รันตามจํานวนบันทึกรับในแตละปการศึกษา เริ่มจาก 001 / ตัวเลขป พ.ศ. 4 หลัก) 

2.  แยกประเภทสิ่งพิมพ โดยกําหนดรหัสและแถบสีเพ่ือติดท่ีตัวเลมสิ่งพิมพ โดยพิมพหรือเขียนดวยปากกาหมึกซึมสีดํา 

ระบุเลขทะเบียนลงในกระดาษสติ๊กเกอรสีขาว ติดไวมุมซายบนของตัวเลมสิ่งพิมพ และใชสก็อตเทปใสปดทับอีกครั้ง 

2.1 หนังสือ ( สีเขียว)  - ไทย  => BT001 

     - อังกฤษ => BE001 

  - เก็บใหบริการท่ีศูนยการเรียนรู 1 เลม 

  - ตัวเลมซํ้า ไมตองทําการลงทะเบียน ใหแยกใสกลองเพ่ือรอบริจาค   

  



2.2 วารสาร (สีน้ําเงิน)   - ไทย  => JT001 

     - อังกฤษ => JE001 

  - เก็บใหบริการท่ีศูนยการเรียนรู 1 เลม 

  - ตัวเลมซํ้า ไมตองทําการลงทะเบียน ใหแยกใสกลองเพ่ือรอบริจาค 

วารสารอภินันทนาการภาษาไทย มี 146 ชื่อ แยกเปน 3 กลุม ดังนี้  

- วารสารของหนวยงานภายใตมูลนิธิจุฬาภรณ 

- วารสารของมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย เรียงลําดับอักษรชื่อมหาวิทยาลัย มี 78 ชื่อ 

- วารสารของหนวยงาน เรียงตามหมวดวิชา และเรียงลําดับอักษรชื่อวารสาร มี 68 ชื่อ 

2.3  จุลสาร นิตยสาร จดหมายขาว (สีเหลือง) - ไทย  => PT001 

       - อังกฤษ => PE001 

  - เก็บใหบริการท่ีศูนยการเรียนรู 1 ฉบับ 

  - ฉบับซํ้า ไมตองทําการลงทะเบียน ใหแยกใสกลองเพ่ือรอบริจาค 

2.4 รายงานประจําป (สีสม)  - ไทย  => RT001 

     - อังกฤษ => RE001 

  - เก็บใหบริการท่ีศูนยการเรียนรู 1 เลม 

  - ตัวเลมซํ้า ไมตองทําการลงทะเบียน ใหแยกใสกลองเพ่ือรอบริจาค 

2.5 อ่ืน ๆ  (สีชมพู)    => M001 

  - เก็บใหบริการท่ีศูนยการเรียนรู 1 ฉบับ/แผน 

  - ฉบับ/แผนซํ้า ไมตองทําการลงทะเบียน ใหแยกใสกลองเพ่ือรอบริจาค 

3. ใชปากกาขีดสีแบงประเภทของสิ่งพิมพ เชน   

4. ลงทะเบียนตามประเภทสิ่งพิมพในไฟล Excel สิ่งพิมพอภินันทนาการ 

5. ท่ีไฟล Excel สิ่งพิมพอภินันทนาการ กําหนดชื่อ Sheet วาเปนสิ่งพิมพประเภทใด เชน ทะเบียนหนังสือ, ทะเบียน

วารสาร เปนตน 

6.  หากบันทึกขอความนําสงสิ่งพิมพอภินันทนาการ นั้นประกอบดวยสิ่งพิมพหลายประเภท สิ่งพิมพจะแยกไปอยูใน 

Sheet ทะเบียนท่ีตางกัน ใหลงเลขท่ีบันทึกรับเรื่องเลขเดียวกัน 

7.  ระบุตําแหนงท่ีจัดวางสิ่งพิมพแตละประเภทท่ีลงทะเบียนแลวไวท่ีทายตารางเม่ือลงทะเบียนเสร็จแลว  เชน 

ลงทะเบียนแลว, Holding หรอื รอบริจาค เปนตน 

8. ในบันทึกของสวนบริหารงานท่ัวไปท่ีสงสิ่งพิมพมาใหศูนยการเรียนรูนั้น หากในบันทึกระบุวาสงใหศูนยการเรียนรู

มากกวา 1 เลม/ฉบับ ใหใสขอมูลฉบับซํ้าวารอบริจาค 

BE001 



เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 8  

 

โครงการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 

ประจําปการศึกษา 2555 
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โครงการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 

 
1. ช่ือโครงการ   
 การฝกอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน ประจําปการศึกษา 2555  

 
2. หลักการและเหตุผล 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณไดเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเนนการทําวิจัย ดังนั้น การสืบคน
ขอมูลจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการคนหาผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือรวบรวมเปน
ขอมูลและเปนแนวทางในการทําวิจัยของนักศึกษาและอาจารย นอกจากนี้จากการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาของศูนยการ
เรียนรูฯ ไดรับขอเสนอแนะจากนักศึกษาในดานความตองการใหมีการจัดอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะในการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส แกอาจารย 
นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน รวดเร็วและตรงกับความตองการ รวมถึงทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณรวมกันในการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส สามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีการจัดฝกอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
สืบคน 3 ครั้ง ปการศึกษา 2555 

ท้ังนี้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณเปนสถาบันการศึกษา ซ่ึงอยูในการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการจางบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน
จาก บริษัท EBSCO THAILAND และ บริษัท บริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd เพ่ือใหบริการฐานขอมูล
แกมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนั้นในการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคนในครั้งนี้ จึงไดขอให
วิทยากรจากบริษัท EBSCO THAILAND อบรมเรื่อง การสืบคนฐานขอมูล World Scientific Publishing and 
Imperial College Press, Multi-Science, และ Mary Ann Liebert (วารสารในหมวดหมู การแพทย วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี) และ บริษัท Book Promotion & Service จํากัด อบรมเรื่อง การใช EndNoteWeb จากฐานขอมูล 
ISI Web of Knowledge ซ่ึงวิทยากรจากบริษัทนี้เปนผูฝกอบรมซ่ึงมีความชํานาญและมีประสบการณในการอบรมการ
ใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และไมมีคาใชจายในสวนของคาวิทยากร 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ศูนยการเรียนรู สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 
  
4. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 0นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ    รักษาการผูอํานวยการศูนยการเรียนรู 
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5. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 5.1  นางรัชนีวรรณ สังวรด ี  เจาหนาท่ีสารสนเทศ  ศูนยการเรียนรู 
 5.2  นางสาวจุฑาทิพย นิยมรัตน  เจาหนาท่ีสารสนเทศ  ศูนยการเรียนรู 
 
6. วิทยากร 
 6.1 คุณศุภกานต คงสาคร (บริษัท EBSCO THAILAND) 
 6.2 คุณจิรวัฒน พรหมพร (บริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd) 
 
7. ผูเขารวมฝกอบรม 
 คณาจารย นักศึกษาและบุคลากร ภายใตมูลนิธิจุฬาภรณ   
 
8. รายละเอียด วันเวลา หัวขอการอบรม และสถานท่ี 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เวลา หัวขอการอบรม 

1. วันพฤหัสบดี ท่ี 9 พ.ค. 56  13.30 - 16.00 น.  - การสืบคนฐานขอมูล World Scientific Publishing and 
Imperial College Press, Multi-Science, และ Mary Ann 
Liebert (วารสารในหมวดหมู การแพทย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี 

วิทยากร คุณศุภกานต คงสาคร (บริษัท EBSCO THAILAND)  

2. วันจันทร ท่ี 20 พ.ค. 56  09.30 - 12.00 น.  

(รอบเชา) 

- การใช EndNoteWeb จากฐานขอมูล ISI Web of Knowledge 

วิทยากร คุณจิรวัฒน พรหมพร (บริษัท Book Promotion & 
Service Co., Ltd)  

3. วันจันทร ท่ี 20 พ.ค. 56  13.30 - 16.00 น.  

(รอบบาย) 

- การใช EndNoteWeb จากฐานขอมูล ISI Web of Knowledge  

วิทยากร คุณจิรวัฒน พรหมพร (บริษัท Book Promotion & 
Service Co., Ltd)  

สถานท่ี หองบรรยาย 1 (66 ท่ีนั่ง) ชั้น 2 
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9. วัตถุประสงค 
9.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจและทักษะในการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส แกอาจารย 

นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน รวดเร็วและตรงกับความตองการ 
9.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางผูเขารวมอบรม เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถ

นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
9.3 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสงเสริมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
10. ขอบเขตการฝกอบรม 
 ครั้งท่ี 1 การสืบคนฐานขอมูล จํานวน 3 ฐาน ไดแก World Scientific Publishing and Imperial College 
Press, Multi-Science, และ Mary Ann Liebert (วารสารในหมวดหมู การแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
- วันพฤหัสบดี ท่ี 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หองบรรยาย 1 (66 ท่ีนั่ง) ชั้น 2 อาคารสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ สําหรับคณาจารย นักศึกษาและบุคลากร ภายใตมูลนิธิจุฬาภรณ จํานวน 20 คน 
- เม่ือฝกอบรมเสร็จสิ้น ทางบริษัท EBSCO THAILAND จะเปดใหทดลองใชฐานขอมูลท้ัง 3 ฐานนี้ เปนระยะเวลา 1 
เดือน (โดยไมเสียคาใชจาย และสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็มได) 
 
 ครั้งท่ี 2 การใช EndNoteWeb จากฐานขอมูล ISI Web of Knowledge  
- วันจันทร ท่ี 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 - 12.00 น. (รอบเชา) ณ หองบรรยาย 1 (66 ท่ีนั่ง) ชั้น 2 อาคาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ สําหรับคณาจารย นักศึกษาและบุคลากร ภายใตมูลนิธิจุฬาภรณ จํานวน 20 คน 
 
 ครั้งท่ี 3 การใช EndNoteWeb จากฐานขอมูล ISI Web of Knowledge 
- วันจันทร ท่ี 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. (รอบบาย) ณ หองบรรยาย 1 (66 ท่ีนั่ง) ชั้น 2 อาคาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ สําหรับคณาจารย นักศึกษาและบุคลากร ภายใตมูลนิธิจุฬาภรณ จํานวน 20 คน 
 
หมายเหตุ: การอบรมเรื่อง การใช EndNoteWeb จากฐานขอมูล ISI Web of Knowledge มีการกําหนดจัดอบรม 2 
รอบ (เนื้อหาเดียวกัน) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีสนใจเชารวมอบรมโดยสามารถเลือกรอบชวงเวลาท่ีสะดวกได ซ่ึง
ในการฝกอบรมจะทําการฝกอบรมเฉพาะฐานขอมูลท่ีใหบริการสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและเปนฐานขอมูลท่ี 
สกอ. ทําการบอกรับ คือ ISI Web of Science (เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการอิงและอางถึง
ท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหลักท้ังวิยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ใหขอมูล
ตั้งแตป 2001 – ปจจุบัน) 

11. วิธีดําเนินการ 
 11.1 เขียนโครงการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 
 11.2 ขออนุมัติโครงการ 
 11.3 ประชุมวางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการ 
 11.4 ประชาสัมพันธทาง E-mail, Website และ Social media ของศูนยการเรียนรู และกําหนดชวงเวลาการ 
 ลงทะเบียนเขารวมอบรม 
 11.5 เปดรับการลงทะเบียนโดยใชแบบออนไลนจากหนา Website ศูนยการเรียนรู 
 11.6 ทําการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน  
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 11.7 ประเมินการฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม 
 11.8 สรุปผลประเมินความพึงพอใจและความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม โดยการรายงานใน Intranet  
 ชองศูนยการเรียนรู 
 
12. งบประมาณ 
 1. คาอาหารวาง  (อบรม 3 รอบ)    4,500  บาท 
 2. คาอาหารกลางวันวิทยากร    1,000 บาท 
     รวมท้ังส้ิน           5,500 บาท 
     (ขอถัวเฉล่ียทุกรายการภายใตวงเงินท่ีอนุมัติ) 
 
13. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมจากแบบประเมิน 
 



เอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 9 

 

ราง แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุการกอตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

  



1 

แผนดําเนินงานโครงการจดหมายเหตุการกอตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

 
รางครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 

 

หลักการและเหตุผลของโครงการจดหมายเหตุการกอตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

สืบเนื่องจากการท่ีศูนยการเรียนรูไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการจดหมาย เหตุ ในปงบประมาณ 2555 ซ่ึง

ประกอบดวยกิจกรรม 3 สวน ไดแก  

1. การจัดทําโครงการเอกสารจดหมายเหตุการกอตั้งสถาบันฯ 1 ฉบับ  

2. การจัดทําฐานขอมูลรายการเอกสาร รูปภาพเก่ียวกับบุคคล อาคาร สถานท่ี ในวิกิ ไวในระบบอินทราเน็ตของ

สถาบันฯ  

3. การจัดทําสื่อนําเสนอเอกสารการกอตั้งสถาบันฯแบบดิจิทัล  

 

กิจกรรมท่ีดําเนินไปแลวไดแก กิจกรรมท่ี 2 โดยจัดทําในในวิกิ ไวในระบบอินทราเน็ตของสถาบันฯ และใน 

CGI Archives Blog ดังนั้น ศูนยการเรียนรูจึงจัดทํากิจกรรมท่ี 1 แผนการดําเนินงานโครงการจดหมายเหตุการกอตั้ง

สถาบันฯ และกิจกรรมท่ี 3 เพ่ือเสนอสถาบันฯพิจารณาสําหรับดําเนินการในปงบประมาณ 2556 ตอไป  

 

ขอบเขตและวัตถุประสงค 

แผนการดําเนินงานโครงการจดหมายเหตุการกอตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ มีขอบเขตและ

วัตถุประสงค ดังนี้  

1. เพ่ือรวบรวมเอกสารเก่ียวกับการกอตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณนับตั้งแต วันท่ีประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา ถึงวันครบรอบการสถาปนาสถาบันฯ ในปพ.ศ. 2555 

2. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลเอกสาร รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดียสําหรับใหมีการสืบคนไดอยางระบบสากล 

3. เพ่ือจัดทํารายการเอกสารและแหลงขอมูลเอกสารท่ีสมควรดําเนินการจัดเก็บ ไดแก 

- เอกสารการกอตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  

- เอกสารและรูปภาพ เก่ียวกับบุคคล อาคาร สถานท่ี 

- เอกสารดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดีย สื่อบันทึกคําบรรยายวิชาในชั้นเรียน สื่อประชาสัมพันธกิจกรรม 

ของสถาบันฯ 

4. เพ่ือจัดทําสื่อนําเสนอเอกสารการกอตั้งสถาบันฯแบบดิจิทัล (ตนแบบ) 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณมีสารสนเทศเก่ียวกับการกอตั้งสถาบันฯ เพ่ือเปนหลักฐานแสดงประวัติ การ

ดําเนินงาน เกียรติภูมิของสถาบันฯ ท่ีมีการบริหารจัดการดวยระบบจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากล 

ท่ีมีระบบจัดเก็บเพ่ือนําเสนอในรูปแบบท่ีสามารถใชคนควาอางอิง และเผยแพรได ท้ังนี้กําหนดใหครอบคลุมกิจกรรม

ตอไปนี้  

1. มีการรวบรวมเอกสารประวัติการกอตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  

2. มีการรวบรวมเอกสารและรูปภาพ เก่ียวกับบุคคล อาคาร สถานท่ีเก่ียวกับการกอสรางอาคารสถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  

3. มีการรวบรวมเอกสารดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียเก่ียวกับการกอตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  

4. มีการจัดทําสื่อนําเสนอแบบกายภาพ อัลบั้มภาพ แบบสื่อมัลติมีเดียและสื่อสังคมออนไลน 

 

แนวทางและระยะเวลาดําเนินงาน 

ดําเนินกิจกรรมสวนหนึ่งตอเนื่องจากโครงการท่ีเริ่มไวแลวและดําเนินกิจกรรม เริ่มใหม ตามขอแนะนําจาก

การประชุมกับท่ีปรึกษาโครงการ ท้ังนี้ โดยมีการนําเสนอท่ีประชุมประสานงานบริหารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ กิจกรรมประกอบดวย  

1. กิจกรรมสวนหนึ่งตอเนื่องจากโครงการท่ีเริ่มไวแลว 

1.1. กิจกรรมของสวนบริหารงานท่ัวไป 

1.2. กิจกรรมศูนยการเรียนรู 

1.2.1. CGI Archives 

1.2.2. โครงการคลังความรูวันพระราชทานปริญญาบัตรครั้งท่ี 1 

2. กิจกรรมเริ่มใหม (ป 2556) 

2.1. การรวบรวมเอกสาร รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดีย 

2.2. การจัดทําเอกสารกายภาพ สิ่งพิมพใหเปนรูปดิจิทัล 

2.3. การจัดทําแฟมสําเนาเอกสาร อัลบั้มรูปภาพ และจัดทํารายการสื่อมัลติมีเดีย 

 

ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ค. 2556 - มิ.ย. 2557  

1. ประชุมรวมกับท่ีปรึกษาโครงการ 1 ครั้ง 

2. ประชุมกับท่ีประชุมประสานงานบริหารสถาบันฯ 1 ครั้ง 

3. ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดรับการเห็นชอบและไดรับอนุมัติจากสถาบันฯ 

4. ประเมินผลและจัดทํารายงานการดําเนินโครงการฯ 

 

อางอิง 

http://archivescanada.accesstomemory.org/  
 

http://archivescanada.accesstomemory.org/
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เอกสารจดหมายเหตุดจิิทัล CGI Archives Blog 

  



CGI Archives Blog 

http://cgilearningcenter.wordpress.com/ 
 

 

http://cgilearningcenter.wordpress.com/
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แผนปฏิบัติการศูนยการเรียนรู ปงบประมาณ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการศูนยการเรียนรู 2556 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก. 

 

รายช่ือฐานขอมูลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปงบประมาณ 2555 

  



รายช่ือฐานขอมูลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปงบประมาณ 2555 
 

ฐานขอมูล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  บริการออนไลนตลอดปการศึกษา จํานวน 13 ฐานขอมูล 
http://www.cgi.ac.th/library/services/ref_db/ref_db1 

 
1. Academic Search Premier (ASP) 
2. Communication & Mass Media Complete 
3. Computer & Applied Science Complete (CASC) 
4. Education Research Complete 
5. ABI/INFORM Complete 
6. ACM Digital Library 
7. American Chemical Society Journal (ACS) 
8. Emerald Management. 
9. H.W. Wilson 
10. IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
11. ISI Web of Science 
12. ProQuest Dissertations & Theses : Full Text 
13. SpringerLink - Journal 

 

http://www.cgi.ac.th/library/services/ref_db/ref_db1


ภาคผนวก ข. 

 

รายช่ือเอกสารและสื่อดิจิทัลท่ีศูนยการเรียนรูจัดทําในป 2555 

  



รายช่ือเอกสารและสื่อดิจิทัลท่ีศูนยการเรียนรูจัดทําในป 2555 
 

1. 5 มิถุนายน 2555 การนําเสนอการแนะนําบริการศูนยการเรียนรู “Library Orientation 2012” 

(ภาษาอังกฤษ) 

2. 5 มิถุนายน 2555 เอกสารแนะนําบริการศูนยการเรียนรู  

“Chulabhorn Graduate Institute - Learning Center 2012” (ภาษาอังกฤษ) 

3. 17 กันยายน 2555 การนําเสนอขอมูลสรุปผลงานศูนยการเรียนรู 2555  

“Facts and Figures 2012” (ภาษาอังกฤษ) 

4. 15 มีนาคม 2556 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการเรียนรู ครั้งท่ี 1 ป 2556  

5. 4 เมษายน 2556 การนําเสนอเรื่องเทศกาลวันสงกรานต “Songkran Festival” (ภาษาอังกฤษ/ไทย ) 

6. 23 พฤษภาคม 2556 การนําเสนอเรื่องวันวิสาขบูชา “Vesak Day” (ภาษาอังกฤษ/ไทย) 

7. โครงการหองวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ/ไทย) 

8. ขาวศูนยการเรียนรูทางอีเมล 17 ฉบับ(ภาษาอังกฤษ/ไทย ) 

9. CGI Learning Center Bulletin 2 ฉบับ(ภาษาอังกฤษ) 

- Volume 1 Number 1: January 2013 bulletin2013_vol.1_no.1.pdf 

- Volume 1 Number 2: April 2013 bulletin2013_vol.1_no.2.pdf 

 
 

http://www.cgi.ac.th/_media/intranet/library/news/bulletin2013_vol.1_no.1.pdf
http://www.cgi.ac.th/_media/intranet/library/news/bulletin2013_vol.1_no.2.pdf


ภาคผนวก ค. 

 

คณะกรรมการและคณะทํางานท่ีแตงตั้งในป 2555 

  



คณะกรรมการและคณะทํางานท่ีแตงตั้งในป 2555 
 

1. คณะทํางานจัดทํารายงานประจําป 2554 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  

คําสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ท่ี 23/2555 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 
 

2. คณะกรรมการดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “safety in Science Education” ครั้งท่ี 2  

คําสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ท่ี 26/2555 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 
 

3. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  

คําสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ท่ี 03/2556 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 
 

4. คณะทํางานระบบหองสมุดอัตโนมัติ ศูนยการเรียนรู สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  

คําสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ท่ี 04/2556 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556 
 

5. คณะทํางานโครงการจัดทําหองวัฒนธรรม ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2556 

 
 



ภาคผนวก ง. 

 

โครงสรางการปฏิบัติงานศูนยการเรียนรูป 2555 

(โครงสรางการบริหารศูนยการเรียนรูฉบับปจจุบัน  

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณป 2553) 

  





ภาคผนวก จ. 

 

บุคลากร 

  



บุคลากร 

 
1. ท่ีปรึกษา นางวิภาวรรณ มนุญปจุ  

วท.บ.เคมี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

M.Sc. (Chemistry) University of Liverpool, 

M.L.S. (Library Science) University of Pittsburgh 

 

2. ผูอํานวยการ นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ (รักษาการ)  

อ.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

M.A. University of Denver 

 

3. เจาหนาท่ีสารสนเทศ  

1.  นางรัชนีวรรณ สังวรดี  

 ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

 ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

2.  นางสาวจุฑาทิพย นิยมรัตน  

 ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 



ภาคผนวก ฉ. 

 

ภาพกิจกรรมปงบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมปงบประมาณ 2555 
 

1. ผลงานบริการความรูและสารสนเทศ 
 

 
  ฐานขอมูลออนไลน  

หนังสือวิชาการ 
 

สื่อการเรียนรู 

 

 
บริการคอมพิวเตอร  

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการฝกอบรมภายในใหแกบุคคลากร 

ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ เพ่ือพัฒนาความรู 

 

      
บุคลากรศูนยการเรียนรูกับคณะกรรมการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (อพส.) 

 

 

 

 

 



2. ผลงานสงเสริมการใชสารสนเทศ ฐานขอมูล และประชาสัมพันธศูนยการเรียนรู 
 

     
“แนะนําการสืบคนฐานขอมูลของหองสมุดจากภายนอกสถาบันฯ โดยผานระบบ  VPN (Virtual Private Network)” 

 โดย สํานักบริการคอมพิวเตอร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

และ “สาธิตและฝกอบรมการใชงานสารานุกรมบริทานิกาออนไลน”  

โดย คุณธนิกา เจียรนัยไพศาล บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด(มหาชน) 

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนยการเรียนรู ชั้น 12 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

     
โครงการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 

“การสืบคนฐานขอมูล World Scientific Publishing and Imperial College Press, Multi-Science, และ Mary Ann 

Liebert (วารสารในหมวดหมู การแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)” โดยวิทยากรจาก บริษัท EBSCO THAILAND 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ณ หองบรรยาย1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 
 

     
โครงการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 

“การใช EndNoteWeb จากฐานขอมูล ISI Web of Knowledge”  

โดยวิทยากรจาก บริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการเรียนรู ชั้น12 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

 

 

 



3. ผลงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 
จุดบริการสืบคน ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

OPAC Search Station 

 

 
หนังสือวิชาการตามท่ีคณาจารยตองการใหสั่งซ้ือ 

 
วิทยานิพนธ 

 

 
มุมหนังสือเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 

มุมหนังสือสําหรับการฝกทักษะภาษาอังกฤษ 
 

สิ่งพิมพอภินันทนาการ 

 

  



4. ผลงานโครงการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู 
 

   
โครงการหองวัฒนธรรม โดยศูนยการเรียนรูฯรวมกับสวนงานบริหารงานท่ัวไปฯ 

“นิทรรศการงานวันสงกรานต Thai Buddhist culture and book exhibition”  

วันท่ี 4 เมษายน 2556 ณ ศูนยการเรียนรู ชั้น12 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

 

  
โครงการหองวัฒนธรรม โดยศูนยการเรียนรูฯรวมกับสวนงานบริหารงานท่ัวไปฯ 

“นิทรรศการวันวิสาขบูชา Visakha Puja Day Exhibition” 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 บริเวณชั้น 1 หนาหองอาหาร อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ   

 

 
CGI Learning Center and Bangkok World Book Capital 

 

 

  



5. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูในวิชาชีพเพ่ิมเติม 
 

 
การอบรม เรื่อง "การใช EndNoteWeb จากฐานขอมูล ISI Web of Science"  

โดยวิทยากรจาก บริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2555 ณ ศูนยการเรียนรู ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

 

   
การบรรยาย เรื่อง “เรียนรูแนวทางการประชาสัมพันธของหองสมุดยุคใหมดวยสื่อสังคมออนไลน” 

โดย คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย (หัวหนาหนวยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและรักษาการหัวหนาหนวยจดหมายเหตุ

และพิพิธภัณฑ) หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 ณ หองบรรยาย1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

 

 

ศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 
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