
 

  

รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประจ าปี 2556 

ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑติศึกษาจุฬาภรณ์ 

บทสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 

ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากร งานบริการและส่งเสริมด้านความรู้และ

สารสนเทศ โดยการจัดหาหนังสือวิชาการสาขาวิชาของสถาบันฯ ตามที่คณาจารย์ต้องการให้สั่งซื้อ 

รวม 92 เล่ม ได้รับวิทยานิพนธ์จ านวน 25 เล่ม โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์จัดท ารายการและ

น าเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้บริการออนไลน์ได้ครบทุกรายการ ในปีงบประมาณ 2556 

ศูนย์การเรียนรู้มีหนังสือวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่จัดซื้อจากงบประมาณและสิ่งพิมพ์

อภินันทนาการรวม 6,664 รายการ และได้ด าเนินการบริการฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศ

จ านวน 14 ฐานข้อมูล โดยศูนย์การเรียนรู้บอกรับเป็นสมาชิก 1 ฐานข้อมูล และได้รับจากความ

ร่วมมือกับ สกอ. จ านวน 13 ฐานข้อมูล มีจ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 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 และบริการคอมพิวเตอร์รวม 267 ครั้ง จัดสัมมนาแนะน าฐานข้อมูลออนไลน์ จัดบริการ

VPNเพื่อขยายการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ประชาสัมพันธ์แหล่งความรู้ในเว็บไซต์ บริการตอบ

ค าถามทางโทรศัพท์ อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ จัดท าโปสเตอร์/แผ่นพับ นิทรรศการ แนะน า

หนังสือ ข่าวศูนย์การเรียนรู้ทางอีเมล CGI Learning Center Bulletin ฉบับพิมพ์และฉบับดิจิทัล 

เพื่อสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ และ นักศึกษาเก่า  

งานส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ สร้างตระหนักด้านจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมของ

ชาติ ได้จัดท าสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษจัดท าคอลัมน์ Today's Alerts ในหัวข้อ บุคคลส าคัญ 

วันส าคัญของประเทศไทยและตา่งประเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนยก์ารเรียนรู ้และได้จัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราช วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 จัดแสดงที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ วันที่ 10-13 

กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วัน

มาฆบูชา โดยน าเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย 

 สถิติการใหบ้ริการ

ความรู้และจ านวน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 กิจกรรมส่งเสริมการ

ใช้สารสนเทศ 

 กิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 กิจกรรมส่งเสริม

วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
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 สถิติการเข้าใชฐ้านข้อมูลของ ThaiLIS 

บริการฐานข้อมูลออนไลน์จากตา่งประเทศ

จ านวน 14 ฐานข้อมูล โดยบอกรับเป็นสมาชิก 

1 ฐานข้อมูลและได้รับความร่วมมือจาก สกอ. 

จ านวน 13 ฐานข้อมูล มีจ านวนผู้ใช้บริการ

ฐานข้อมูลออนไลน์ รวม 31,745 คร้ัง 

 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่
จัดซื้อจากงบประมาณ รวม 74 ชื่อ 117 
เล่ม CD-ROM 4 แผ่น 

 จ านวนสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 
ได้รับรวม 225 ชื่อ 943 เล่ม 

 จ านวนสมาชิกห้องสมุด สมาชิกห้องสมุด ประกอบด้วย
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวม 357 ราย  
 จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุด 
- เข้าใช้บริการที่ห้องสมุด จ านวน 2,591 คน  
- ใช้ผ่านบริการออนไลน์จาก Fanpage CGI Learning 
Center จ านวน 1,700 ครั้ง  
 จ านวนผู้ใช้บริการเอกสารฉบับเต็ม จัดหาบทความ  
รวม 1,106 ครั้ง  

สถิติการให้บริการ 
และจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
  

 

 

 สถิติการยืมหนังสือ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ รวม 
626 คร้ัง  

 จ านวนผู้ใช้บริการ
คอมพิวเตอร์ รวม 349 คร้ัง 
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4 มิถุนายน 2556  
ปฐมนิเทศการใช้บริการศูนย์การเรียนรู ้

 

 
15 สิงหาคม 2556 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล MEDLINE Complete และ eBook 
Academic Collection เพื่อการสืบค้น  
โดยวิทยากร จากบริษัท EBSCO Host Thailand 
 

 

วันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ร่วมประสานงานกับส่วนส่งเสริมวิชาการ จดัอบรมเรื่อง 
“Research Ethic for Science Students: Plagiarism” และจัดท านิทรรศการ 
Plagiarism ที่ศูนย์การเรียนรู ้

 

 

27 สิงหาคม 2556 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Reaxys Database 
Demonstration โดยวิทยากร จากฐานข้อมูล Reaxys 

 

 
6 พฤศจิกายน 2556 การฝึกอบรมการใช้ VPN (Virtual Private Network) เพื่อสืบค้น
บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 

28 มกราคม 2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder 
โดยวิทยากร ดร. จุฑาทิพ บุญสมบัติ (ส านักวิจัย สถาบันวจิัยจุฬาภรณ์) 

  
 

 
 
 
  

 

 จัดหาหนังสือ วารสารและสื่อความรู้ตามสาขาวิชา
ของสถาบันตามค าขอของอาจารย ์

 จัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศบันทึกเพื่อ
ให้บริการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

 

 จัดการระบบจดัเก็บสิ่งพิมพ์อภินันทนาการเพื่อบริการให้ใช้
ประโยชนส์ูงสุด 

 บ ารุงรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้คงสภาพการใช้งาน 
  

 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

“LEARNING COMMONS TO SERVE CGI EDUCATION AND RESEARCH” 



 

 
“LEARNING COMMONS TO SERVE CGI EDUCATION AND RESEARCH” 

 
 

1. วันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2556 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมนิทรรศการดิจิทัล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ช้ัน 1 หน้า
ห้องอาหาร อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์และ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์3 หัวข้อ 
ได้แก่ 

1) พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ  (จัดท าจากหนังสือ “แนว
พระราชด าริด้านการศึกษา 9 รัชกาล” โดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ-ชนมพรรษา 7รอบ 5 ธันวาคม 2554) 
2) นิทรรศการพระราชกรณียกิจศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย-ลักษณ์อัครราชกุมารี ด้านการ
อุดมศึกษา 
3) นิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

2. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นิทรรศการสัปดาห์วันมาฆบูชา ระหว่างวันที่  10-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวันมาฆบูชา วัฒนธรรมชาวพุทธ 
“การกราบการไหว้” และ สวัสดีอาเซียน “ค าทักทายของแต่ละชาติในอาเซียน” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยน าเสนอผ่าน
สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของสไลด์มัลติวิช่ัน พร้อมจัดท าแผ่นพับนิทรรศการสัปดาห์มาฆบูชาและมีการตอบปัญหาชิงรางวัล 
 

กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

 CGI Learning Center 

 Tel: 02-554 1900 ext.2145, 2147 Fax: 02-554 1993 

 E-mail: learn@cgi.ac.th  

  Homepage: http://www.cgi.ac.th/library 

   Blog CGI Learn's Info Desk http://cgilearn.wordpress.com 

   Twitter: http://twitter.com/cgilearn 

   Fanpage: http://www.facebook.com/CgiLearningCenter  


