
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2557 

ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

บทสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึง พฤษภาคม 2558 

ศูนย์การเรียนรู้ได้ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากร งานบริการและส่งเสริมด้านความรู้และ

สารสนเทศ โดยการจัดหาหนังสือวิชาการสาขาวิชาของสถาบันฯ ตามที่คณาจารย์ต้องการให้สั่งซื้อ 

รวม 39 เล่ม ได้รับวิทยานิพนธ์จ านวน 31 เล่ม โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์จัดท ารายการและ

น าเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้บริการออนไลน์ได้ครบทุกรายการ ในปีงบประมาณ 2557 

ศูนย์การเรียนรู้มีหนังสือวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่จัดซื้อจากงบประมาณและสิ่งพิมพ์

อภินันทนาการรวม 6,899 รายการ และได้ด าเนินการบริการฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศ

จ านวน 14 ฐานข้อมูล โดยศูนย์การเรียนรู้บอกรับเป็นสมาชิก 1 ฐานข้อมูล และได้รับจากความ

ร่วมมือกับ สกอ. จ านวน 13 ฐานข้อมูล มีจ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ รวม 28,447 ครั้ง 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการที่ห้องสมุด 2,109 ครั้ง และจ านวนผู้ใช้บริการออนไลน์จาก CGI Learning 

Center Fanpage 1,748 ครั้ง ให้บริการยืมหนังสือ 599 ครั้ง จัดหาบทความจ านวน 1,436 

บทความ และบริการคอมพิวเตอร์รวม 593 ครั้ง  

งานจัดหาและบริการความรู้จากฐานข้อมูลออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้ได้จัดปฐมนิเทศการใช้

ห้องสมุดแก่นักศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ครั้ง จัดสัมมนาแนะน าฐานข้อมูลออนไลน์จ านวน 3 ครั้ง จัด

ฝึกอบรมการใช้ VPN เพื่อขยายการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์จ านวน 1 ครั้ง  

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ได้จัดหาแหล่งเพิ่มพูน

ความรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ บริการตอบค าถามทางโทรศัพท์ อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ จัดท า

โปสเตอร์/แผ่นพับ นิทรรศการ แนะน าหนังสือ ข่าวศูนย์การเรียนรู้ทางอีเมล CGI Learning 

Center Bulletin ฉบับพิมพ์และฉบับดิจิทัล เพื่อสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ และ นักศึกษาเก่า  

งานส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ได้สร้างตระหนักด้านจริยธรรมและ

ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ โดยการจัดท าคอลัมน์ Today's Alerts ในหัวข้อ บุคคลส าคัญ วันส าคัญ

ของประเทศไทยและต่างประเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ และได้จัดนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัคร

ราช ตลอดเดือนกรกฎาคม 2557 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ตลอดเดือนสิงหาคม 2557 และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2557 

 สถิติการใหบ้ริการความรู้

และจ านวนทรัพยากร

สารสนเทศ 

 กิจกรรมส่งเสริมการใช้

สารสนเทศ 

 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 28,447 คร้ัง 

 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ  
หนังสือวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่จัดซื้อ
จากงบประมาณ รวม 56 ชื่อ 70 เล่ม  
CD-ROM 2 แผ่น 

 จ านวนสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ 
ได้รับรวม 253 ชื่อ 342 เล่ม 

 จ านวนสมาชิกห้องสมุด สมาชิกห้องสมุด ประกอบด้วย
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวม 387 ราย  
 จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุด 
- เข้าใช้บริการที่ห้องสมุด จ านวน 2,109 คน  
- ใช้ผ่านบริการออนไลน์จาก Fanpage CGI Learning 
Center จ านวน 1,748 ครั้ง  
 จ านวนผู้ใช้บริการเอกสารฉบับเต็ม จัดหาบทความ  
รวม 1,436 ครั้ง  

 สถิติการยืมหนังสือ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ รวม 
599 คร้ัง  

 จ านวนผู้ใช้บริการ
คอมพิวเตอร์ รวม 593 คร้ัง 
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4 มิถุนายน 2557 ปฐมนิเทศการใช้บริการศูนย์การเรียนรู ้
โดย เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ 

 
 

19 สิงหาคม 2557 ฝึกอบรมการใช้ VPN (Virtual Private Network) เพื่อสืบค้น
บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2557 
โดยวิทยากร จากส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันวิจยัจุฬาภรณ ์

 
 

16 ตุลาคม 2557 แนะน าฐานข้อมูล Royal Society of Chemistry 
โดยวิทยากร จากฐากข้อมูล Royal Society of Chemistry 

 
 

28 ตุลาคม 2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Endnote Web  
โดยวิทยากร จาก ห้องสมุดสตางค ์มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

30 มกราคม 2558 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder  
โดยวิทยากร จาก ส านักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

 

25 กุมภาพันธ์ 2558 การเสวนาภาพรวมจดหมายเหตสุ าหรับผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงาน  
โดยวิทยากร จาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

 บ ารุงรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้คงสภาพ
การใช้งาน 

 จัดหาหนังสือ วารสารและสื่อความรู้ตาม
สาขาวิชาของสถาบันตามค าขอของอาจารย ์

 

 

 จัดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศบันทึกเพื่อให้บริการ
สืบค้นในระบบห้องสมุดอตัโนมตั ิ

 จัดการระบบจดัเก็บสิ่งพิมพ์อภินันทนาการเพื่อบริการ
ให้ใช้ประโยชน์สูงสดุ 
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กิจกรรม CGI Mini Book Fair วันท่ี 28 เมษายน 2558 ณ โถงอาคารสถาบันบณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีร้านหนังสือ 

ช้ันน าและส านักพิมพ์ช่ือดัง อาทิ Kinokuniya, ExperNet, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 
เคล็ดไทย, อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ และส านักพิมพ์มติชน 

 

 

การเสวนาพิเศษจากนักโภชนาการอิสระ  
เรื่อง “กินอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย ไร้พุง ไร้โรค” 

โดย อาจารย์นิพนธ์ ฉิมเฉลิม ผูม้ากประสบการณ์ทางด้านอาหารการกินเพื่อ
สุขภาพ ในวันท่ี 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น  .ณ ห้องบรรยาย 
1 ช้ัน 2 อาคารสถาบันบณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์

 

กิจกรรม 

ส่งเสรมิการอ่าน 

 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  


