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รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม 

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

 สํานักงานวิทยทรัพยากร มีความมุงม่ันท่ีจะเปนหอสมุดกลางของประเทศ หรือ “Central Library of 
the Country” ไดมีการพัฒนาบริการรูปแบบใหมและการสรางความรวมมือกับเครือขายหองสมุดอ่ืน 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ บทบาทของสํานักงานวิทยทรัพยากรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอยางมาก 
มีการพัฒนาการใหบริการสารสนเทศ และสื่อตาง ๆ ท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูใช รวมมือ 
กับคณะในการเตรียมความพรอมใหนิสิต เพ่ือเตรียมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เผยแพรผลงาน 
องคความรูและนวัตกรรมท่ีเกิดจากประชาคมจุฬาฯ สูสังคมโลก ใชประโยชนสูงสุดจากความรูความชํานาญ
ของบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อตาง ๆ จัดสรรพ้ืนท่ีใชสอยในหองสมุดใหเกิดประโยชน
สูงสุด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เราจําตองหยุดทําบางอยาง แลวเริ่มทําโครงการใหมใหดีกวาเดิม ไดแก 
 

 การพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู ท่ีชั้น 1 และชั้น 3 ให เปน Learning And Sharing Arena โดยนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใช เพ่ือตอบรับ Life Style ของผูใชงานในปจจุบัน จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับแสดงนิทรรศการ 
บริเวณโถงชั้น 1 เพ่ือสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการนอกเหนือจากในหนังสือและในหองเรียน 
 

 การปรับเปลี่ยนหองประชุมใหเปน Multi-purpose training room เพ่ือการบริการหองประชุม 
แบบอเนกประสงคท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใชสอยใหสอดคลองกับการใชงานไดในหลากหลายรูปแบบ 
 

 เปนจุดศูนยกลางงานประชาสัมพันธผานจอภาพดวยระบบ Digital Signage ท่ีสงสัญญาณ ท้ังท่ี 
เปนภาพ วีดิโอ หรือการออกอากาศสด ผานจอภาพตามจุดตาง ๆ ท่ีติดตั้งท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 
 

การขนยายวิทยานิพนธกวา 50,000 เลม จากพ้ืนท่ีชั้น 2 ไปยังหองสมุดสาขาอาคารจามจุรี 10 
เพ่ือขยายบริการพ้ืนท่ีนั่งอานเพ่ือรองรับการใชงานมากข้ึน พรอมท้ังปรับปรุงเว็บไซต CUIR ท่ีรวบรวมงานวิจัย
และวิทยานิพนธในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลใหใชงานงายยิ่งข้ึน และเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไปโดยไมมี
คาใชจายใด ๆ  
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 บริการ 24/7 ท่ีเปดใหบริการชวงสอบตลอด 24 ชั่วโมง แบบไมมีวันหยุด ท่ีชั้น 1 และ ชั้น 2 
 

 สํานักงานวิทยทรัพยากร ยังเล็งเห็นความสําคัญของการเปนสถานท่ีท่ีนิสิตใชในการเรียนรู คนควา 
อานหนังสือ จึงมีแนวคิดท่ีจะเปนเสมือนบานหลังท่ีสองของนิสิตท่ีมีความอบอุน ปลอดภัย มีสาธารณูปโภคและ
เครื่องมือตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู คนควา และอานหนังสือของนิสิต ซ่ึงบริการท่ีมาตอบสนองในสวนนี้ 
ไดแก การจัดพ้ืนท่ี Co-working Space พรอมอุปกรณท่ีทันสมัยใหแกนิสิต การใหบริการเครื่องถายเอกสาร 
พิมพเอกสาร และสแกนเอกสารดวยตนเอง เพ่ือท่ีหลังจากเรียนรูและคนควาแลว นิสิตสามารถผลิตผลงานหรือ
ชิ้นงานออกมาไดทันที ดวยเหตุนี้สํานักงานจึงติดตั้งเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติท่ีใหบริการเครื่องดื่มและ
อาหาร จัดหาเกาอ้ีนอนแบบพับไดสําหรับบริการยามคํ่าคืน เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหแกนิสิตท่ีเขามาใช
หองสมุดโดยไมตองเสี่ยงภัยกลับบานยามวิกาล 
 

 จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย คลังความรูดิจิทัลท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สามารถใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา และยังมีนิทรรศการจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย 
ท่ีจัดควบคูไปกับงานเสวนาจากผูทรงคุณวุฒิในแขนงตาง ๆ นอกจากนี้ สํานักงานยังไดพัฒนา e-journal และ 
e-resource ของตนเอง และพัฒนาการจัดเก็บสื่อโดยใชระบบคลังจัดเก็บท่ีไดรับมาตรฐานเพ่ือรวบรวมเปน
ฐานขอมูลเดียวกัน 
 

 สํานักงานวิทยทรัพยากร ยังจัดใหมีสตูดิโอสําหรับผลิตสื่อเสียง และสื่อวีดิทัศน เพ่ือใชในการสนับสนุน
การเรียนการสอนและรองรับรูปแบบการเรียนแบบใหม ดวยระบบการผลิตสื่อท่ีทันสมัย และยังมีการบันทึก
การเรียนการสอนผานระบบ Classroom Capture เพ่ือใหนิสตสามารถดูยอนหลังไดตามตองการ 
 

 สํานักงานวิทยทรัพยากรจึงตั้งเปาท่ีจะเปน “Central Library of The Country” หรือหอสมุดกลาง
ของประเทศ ท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบไมมีขีดจํากัด เพ่ือกาวเขาสูการเรียนรูตลอดชีวิต ในการนี้สํานักงานจึงได
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการเปนตัวกลางเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองคความรูสารสนเทศระหวางเครือขาย 
ตาง ๆ โดยดําเนินโครงการขนาดใหญ ดังนี้ 
 

1. การยายหนังสือถึงรอยละ 50 ออกจากชั้นภายในป 2565 หรือคิดเปนประมาณ 300,000 เลม 
เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับรองรับทรัพยากรใหมๆ ท่ีจะใหบริการในอนาคต 

2. การรวมเปนพันธมิตรทางยุทธศาสตรกับคณะพยาบาลศาสตร จิตวิทยา สหเวชศาสตร และ
วิทยาศาสตรการกีฬา โดยนําหองสมุดของคณะมาบริหารจัดการ และใหบริการ ณ สาขาจามจุรี 
10 เพ่ือสรางความคุมคาทางเศรษฐกิจ ลดความซํ้าซอนในการจัดหาทรัพยากร  

3. การเปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 33 
(33rd Thailand Library Consortium) ซ่ึงจะเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีมีการเชิญเครือขาย
หองสมุดมหาวิทยาลัยทุกภาคสวนท่ัวประเทศมาประชุมรวมกัน 

4. ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ หรือ iThesis เพ่ือใหวิทยานิพนธมีมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ กลายเปน 
Thailand Digital Collection ท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด ภายใตแนวคิด One platform for all 
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5. การเตรียมใหบริการ e-Lecture ท่ีจะทําใหนิสิตสามารถเขาถึงบทเรียนและทบทวนรายวิชา 

จากวีดิโอบันทึกการเรียนการสอนไดทุกท่ีทุกเวลา ผานโนตบุคและโทรศัพทมือถือของตนเอง 
 
ดานการสรางความรวมมือกับเครือขายหองสมุดแหงอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ ใน

ปงบประมาณ 2560 นี้ สํานักงานวิทยทรัพยากรไดจัดใหมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการการใหบริการ
สารสนเทศระหวางหองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงเพ่ือ
สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนและแบงปนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดกับหองสมุดมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 

 

ในดานการสรางความรวมมือกับหองสมุดในตางประเทศ สํานักงานวิทยทรัพยากรไดสงบุคลากรไป
รวมงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติมากมาย เชน การประชุม International Conference of Asian 
Special Libraries สําหรับหองสมุดท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะหรือพิเศษ การประชุม OCLC Asia Pacific 
Regional Council Annual Conference และ การประชุม ProQuest Asia Pacific Advisory Board ซ่ึง
เปนเวทีท่ีใหหองสมุดนานาชาติไดทําความรูจักกับสํานักงานวิทยทรัพยากร และเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรูดานการบริการและบริหารจัดการหองสมุดระหวางหองสมุดนานาชาติอีกดวย ซ่ึงเปน
การเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับหองสมุดตางประเทศ 

 

นอกจากการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากรเพ่ือให
สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการ สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย และการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหองสมุดอ่ืน ๆ ท้ังในและตางประเทศแลว ในปงบประมาณ 2560 ทางสํานักงาน 
วิทยทรัพยากร มีความยินดีท่ีไดจัดทําและเผยแพรเอกสาร รวมถึงจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสพิเศษ ไดแก 
จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ซ่ึงจัดแสดงนิทรรศการคลังขอมูลเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสํานึกในพระปรีชาญาณ 
และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีไดพระราชทานแกจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เนื่องในโอกาสท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกอต้ังครบ 100 ป และอีกหนึ่ง 
ความภูมิใจของสํานักงานวิทยทรัพยากร คือ คลังความรูพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยและประชาคมจุฬาฯ โดยจัดทําเปนฐานขอมูลดิจิทัลสําหรับสืบคน
ขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

 สํานักงานวิทยทรัพยากรจะไมหยุดพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการเพียงเทานี้ แตจะมุงม่ัน 
กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะเปน “Central Library of the Country” อยางแทจริง และมุงม่ัน 
ท่ีจะกาวเขาสู เปาหมายท่ีทาทายตอไป คือ การเปนแหลงสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของท้ังนิสิต 
และประชาชนท่ัวไป 
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 เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ในชวงสอบเปนครั้งแรก ระหวางวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักบริหารกิจการนิสิต  

 

 เปดหองสมุด สํานักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ในวันจันทรท่ี 27 มีนาคม 

2560 ณ ชั้น M1 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 

 

 รับทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 3 คณะ คือ 

คณะพยาบาลศาสตร คณะจิตวิทยา และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

ของหลักสูตรสหสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย มาบริหาร 

 

 การลงนามความรวมมือทางวิชาการการใหบริการสารสนเทศระหวางหองสมุดจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 14 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ มหาวิทยาลัย- 

รัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

วิทยาลัยสันตพล และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน เพ่ือเปนการใหบริการและเปดโอกาสในการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหแกนัก ศึกษา คณาจารย  บุคลากร 

ของสถาบันอุดมศึกษา อันแสดงใหเห็นถึงความรวมมือทางวิชาการไดแบงปนและใชประโยชน 

จากทรัพยากรสารสนเทศรวมกันซ่ึงการเขาถึงทรัพยากรท่ีหลากหลายนี้จะมีสวนชวยในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของชาติใหพรอมกาวเขาสู Thailand 4.0 ไปพรอมกัน 

 

 เปนเจาภาพจัดการประชุมผูบริหารหองสมุด (Library Director Meeting) มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ

ไทย เรื่อง การสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือเดินหนาสรางความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหมีความแข็งแกรงยิ่งข้ึน 

 

 

 

เหตุการณสาํคัญ 
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ตามประกาศศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงหนวยงานภายในศูนยวิทยทรัพยากร ณ วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงสรางองคกร 
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 1. ตามประกาศสํานักงานวิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสํานักงาน- 

วิทยทรัพยากร ประเภทกรรมการอ่ืนซ่ึงมาจากผูท่ีมิไดปฏิบัติงานในสวนงาน ท่ีพนจากตําแหนง และกรรมการ

ใหม วันท่ี 9 สิงหาคม 2559    

   

  1.   ผูอํานวยการ      ประธาน 

  2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. แนบบุญ หุนเจริญ  กรรมการ 

  3.   รองศาสตราจารย ดร. ธรรมนูญ หนูจักร  กรรมการ 

  4.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร  กรรมการ 

  5.   อาจารย ดร. ทรงพันธ เจิมประยงค   กรรมการ 

  6.   นางสาวยุพิน จันทรเจริญสิน    กรรมการ 

  7.   ดร.บรรพต สรอยศรี     กรรมการ 

  8.   นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ    กรรมการ 

  9.   นางอังคณา บุญเลิศ     เลขานุการ 

  10. นางสุรีย ทรัพยสงา     ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการบริหาร 
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 2. ตามประกาศสํานักงานวิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสํานักงาน- 

วิทยทรัพยากร ประเภท ผูแทนนักวิชาชีพสารสนเทศ วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 และประกาศสํานักงาน- 

วิทยทรัพยากร เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากร ประเภท กรรมการอ่ืน 

ซ่ึงมาจากผูท่ีมิไดปฏิบัติงานในสวนงาน วันท่ี 1 กันยายน 2560 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสํานักงาน- 

วิทยทรัพยากร วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 ไดครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง วันท่ี 16 กรกฎาคม 2560 

 

  1.   ผูอํานวยการ      ประธาน 

  2.   ศาสตราจารย ดร. นงนุช เหมืองสิน   กรรมการ  

  3.   รองศาสตราจารย ดร. พัชณิตา ธรรมยงคกิจ  กรรมการ 

  4.   รองศาสตราจารย ดร. แนบบุญ หุนเจริญ  กรรมการ 

  5.   รองศาสตราจารย ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร  กรรมการ 

  6.   อาจารย ดร. ทรงพันธ เจิมประยงค   กรรมการ 

  7.   นางสาวฐิตยารัตน อินทวงศ    กรรมการ 

  8.   นายธนัช บุญจันทร     กรรมการ 

  9.   นางอังคณา บุญเลิศ     เลขานุการ 

  10. นางสุรีย ทรัพยสงา     ผูชวยเลขานุการ 
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สํานักงานวิทยทรัพยากรมีบุคลากรในปงบประมาณ 2560 ท้ังสิ้น 99 คน ตามตารางแสดงอัตรากําลัง 

ตอไปนี้ 

 

           บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากรจําแนกประเภท ปงบประมาณ 2560 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 

ขาราชการ 10 10 

ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน 3 3 

ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผนดิน 2 2 

พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 14 14 

พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนนุ 70 71 

รวม 99 100 

 

 
 

10 คน, 10%

3 คน, 3%
2 คน, 2%

14 คน, 14%

70 คน, 71%

ข้าราชการ

ลกูจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน

ลกูจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ

แผ่นดิน
พนกังานมหาวิทยาลยัหมวดเงินรายได้

พนกังานมหาวิทยาลยัหมวดเงินอดุหนนุ

บุคลากร 



9  

 

 

   OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

             บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากรจําแนกตามกลุมงาน ปงบประมาณ 2560 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 

บรรณารักษ/นักเอกสารสนเทศ 20 20 

บุคลากรดานส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 13 13 

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 

เจาหนาท่ีหองสมุด 37 38 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 15 15 

เจาหนาท่ีบริการท่ัวไป 7 7 

รวม 99 100 

 

 
 

 

 

 

20 คน, 20%

13 คน, 13%

7 คน, 7%
37 คน, 38%

15 คน, 15%

7 คน, 7%

บรรณารักษ์/นกัเอกสารสนเทศ บคุลากรด้านสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี

บคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ห้องสมดุ

เจ้าหน้าที่สํานกังาน เจ้าหน้าที่บริการทัว่ไป
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แหลงงบประมาณหลักของสํานักงานวิทยทรัพยากรมี 3 แหลง คือ 
 

1. งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาล (งบประมาณแผนดิน) 

2. งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของสํานักงานมหาวิทยาลัย 

3. งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

  

สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจํานวนเงิน

ท้ังสิ้น 132,207,561.- บาท (หนึ่งรอยสามสิบสองลานสองแสนเจ็ดพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทถวน)  และ 

มีผลการใชจายงบประมาณ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 121,116,897.47 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสน 

หนึ่งหม่ืนหกพันแปดรอยเกาสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) 

 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

แหลง

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.เงินอุดหนุนท่ี

ไดรับจัดสรร

จากรัฐบาล 

13,592,800.00 14.50 13,218,600.00 11.83 7,203,400.00 5.45 

2.เงินรายได

มหาวิทยาลัยใน

สวนของ

สํานักงาน

มหาวิทยาลัย 

42,075,600.00 44.88 46,127,480.00 41.29 77,490,361.00 58.61 

3.เงินรายได

มหาวิทยาลัยใน

สวนของ

สํานักงานวิทย

ทรัพยากร 

38,073,700.00 40.62 52,376,000.00 46.88 47,513,800.00 35.94 

รวม 93,742,100.00 100.00 111,722,080.00 100.00 132,207,561.00 100.00 

งบประมาณและรายงานการเงิน 
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59%

36%

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรปี 2560

งบประมาณเงนิอดุหนุนทีไ่ดรั้บจัดสรร
จากรัฐบาล

งบประมาณเงนิรายไดใ้นสว่นของ
สํานักงานมหาวทิยาลัย

งบประมาณเงนิรายไดใ้นสว่นของ
สํานักงานวทิยทรัพยากร

8%
4%

38%

6%
2%

3%

10%

2%

8%

18%

1%

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

งบลงทนุ

คา่ใชจ้่ายบคุลากร

หนังสอื วารสาร ฐานขอ้มลู

คา่จา้งดแูลระบบสาธารณูปโภค และคา่
บํารงุรักษาอาคาร
คา่บํารงุรักษาระบบหอ้งสมดุ และระบบ
คอมพวิเตอรต์า่ง ๆ 
คา่ใชจ้่ายเปิดใหบ้รกิารนอกเวลา

คา่ตอบแทน ใชส้อย วัสด ุอืน่ๆ 

พัฒนาบคุลากร

คา่สาธารณูปโภค

โครงการยทุธศาสตร์
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ผลการใชจายงบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2560 

ไดรับจัดสรร ใชจริง รอยละท่ี

ใชจริง 

1.งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาล 7,203,400.00 5,998,258.97 83.27 

2.งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

77,490,261.00 76,153,723.52 98.28 

3.งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ

สํานักงานวิทยทรัพยากร 

47,513,800.00 38,964,914.98 82.01 

รวม 132,207,561.00 121,116,897.47 91.61 
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เงนิอดุหนุนทีไ่ดร้ับจัดสรรจากรัฐบาล เงนิรายไดใ้นสว่นของสํานักงาน
มหาวทิยาลยั

เงนิรายไดใ้นสว่นของสํานักงานวทิย
ทรัพยากร

7.20 

77.49 

47.51 

6.00 

76.15 

38.96 

ลา้
นบ

าท

ผลการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2560

จัดสรร ใชจ้รงิ
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เปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีมีพลวัตเพ่ือรองรับความตองการของประชากรในอนาคต 

 

 
 

 เปนสะพานเชื่อมคนกับความรู 

 สนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สนับสนนุการวิจัยและนวัตกรรม 

 รวบรวม จัดหมวดหมู และเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนผลงานของประชาคมจุฬาฯ 

 ใหบริการงานหองสมุดแกประชาคมจุฬาฯ และผูใชบริการทุกภาคสวน 

 

 
 

 เปนหองสมุดท่ีมีทรัพยากรและการใหบริการในระดับโลก 

 เปนหองสมุดท่ีสามารถเขาถึงแหลงความรูไดท่ัวโลก 

 เปนหองสมุดท่ีตอบสนองความตองการของประชาคมจุฬาฯและสังคม 

 เปนหองสมุดท่ีเปนเสมือนบานท่ีสองและท่ีทํางานท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ผลสัมฤทธิ ์

แผนยุทธศาสตรสาํนักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2557-2560 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการที่ขับเคลื่อน 

สรางความ

เขมแข็งภายใน 

 

1.เปนองคกรท่ีมีความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน

และการวิจัย ท่ีตอบสนองความ

ตองการท่ีหลากหลายของ

ผูใชบริการ 

 

1.1 สรางความเขมแข็งใน

การสนับสนุนการเรียน/การ

สอน 

 

• จัดทําหรือจัดหา e-Textbooks ท่ีใชในการเรียนการ

สอน 

• พัฒนาศูนยผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 

• ระบบบันทึกการเรียนการสอนในหองเรียนตัวอยาง 

• การพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูดวยการบูรณาการ

องคความรูดานวิชาชีพดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

• บันทึกขอมูลและจัดเก็บ กิจกรรมทางดานวิชาการและ

สนับสนุนวิชาการเพ่ือการเผยแพรในระบบเครือขาย 

• พัฒนาบริการในพ้ืนท่ีแหงการเรียนรู 

• รวมมือกับศูนยนวัตกรรมการเรียนรูในการพัฒนาสื่อ 

(MOOCS) และการอบรมวิธีการเรียนการสอนใหม ๆ  

• พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศและสื่อใหม 

(Digital Signage) 

 

1.2 สรางความเขมแข็งใน

การสนับสนุนการวิจัย 

• Collection Improvement (เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ

ของทรัพยากรสารสนเทศ) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการที่ขับเคลื่อน 

• Thailand and ASEAN Digital Collections 

• Data Analytic Service Hub ใหมหาวิทยาลัย 

• การพัฒนาผูเชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา 

1.3 สรางความเขมแข็งใน

การใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สรางความเขมแข็งใหกับระบบหองสมุดจุฬาฯ โดยการ

ควบรวมกิจการกับหองสมุดท่ีประสบปญหาเรื่องการ

บริหารจัดการ 

• ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการใหบริการงานหองสมุด 

• การเพ่ิมจุด Wireless ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการบริการ

ของหองสมุด 

• จัดทํา @chula_oar ทวิตเตอรเพ่ือการสื่อสารกับ

ผูรับบริการ 

• สรางกิจกรรมลักษณะเครือขายระหวางหองสมุดกับ

ผูใชบริการเฉพาะกลุม  เชน จัดกิจกรรมรวมกับภาควิชา

ประวัติศาสตร  ภาควิชาภาษาไทย ฯลฯ 

• การเพ่ิมพ้ืนท่ีและจํานวนท่ีนั่งอานแกผูรับบริการ ไดแก  

ชั้น 2 ของสํานักงานวิทยทรัพยากร, เปดสาขาท่ีอาคาร

เฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา, เปดสาขาท่ีอาคารจามจุรี 9 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการที่ขับเคลื่อน 

1.4 สรางความเขมแข็ง

ใหแกเครือขายหองสมุด 

จุฬาฯ 

• ดําเนินงานเครือขายหองสมุดภายในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (Chulalinet) 

1.5 สรางความเขมแข็งใน

การเขาถึงแหลงขอมูลท่ัว

โลก 

• แสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ในการเขาถึง คลังสถาบันของแตละท่ี และ

แสวงหา OA ท่ัวโลกท่ีมีใหบริการ 

1.6 สรางความเขมแข็งใน

การเปนพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลาย 

 

• สรางกิจกรรมการเรียนรูรวมกับนิสิตบณัฑิตศึกษา  เชน  

เปดตัววิทยานิพนธที่สาํเร็จแลวประเภทยอดเยี่ยม 

• สรางกิจกรรมรวมกับสํานักพิมพจุฬาฯ ในรายการนักเขียน

พบนักอาน  เปนตน 

เพ่ิมมูลคา 

 

2.เปนองคกรท่ีมีการสราง

มูลคาเพ่ิมจากการบริหารจัดการ 

 

2.1 เขาสูมาตรฐานสากล

ของหองสมุด 

• Benchmark กับหองสมุดตางประเทศดวย

มาตรฐานสากล 

• เปนตนแบบในการสรางมาตรฐานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา  และผลักดันใหเปนมาตรฐาน

ระดับประเทศ  โดยผานองคกรท่ีเก่ียวของ  เชน  สกอ.  

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 

2.2 เพ่ิมบทบาทการเปน 

ผูใหบริการวิชาการ 

• รวมพัฒนาโปรแกรม i-Thesis กับ สกอ. 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการที่ขับเคลื่อน 

ตลอดจนการผลิตและ

เผยแพรสื่อการเรียนการ

สอนรูปแบบตาง ๆ 

• ผลิตรายการเก่ียวกับหนังสือใหกับสถานีวิทยุจุฬาฯ     

โดยรวมเปนพันธมิตรกับสํานักพิมพแหงจุฬาฯ ศูนย

หนังสือจุฬาฯ 

• CU e-book, CU e-journal 

2.3 ใหบริการฝกอบรมใน

หัวขอท่ีเปนความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสํานักงานวิทย-

ทรัพยากร 

• จัดอบรมการตัดตอ Video 

• จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการ 

• จัดอบรมงานหองสมุดรูปแบบใหม ๆ  

2.4 จัดพ้ืนท่ีสนับสนุนการ

คนพบและการสราง

นวัตกรรม 

 

• ขยายฐานขอมูลใน CUIR 

• ใชพ้ืนท่ีสําหรับการจัดพิธีแถลงขาวหรือเปดตัวนวัตกรรม

ทางการเรียนรูใหม ๆ ท้ังของประชาคมจุฬาฯ และ

หนวยงานภายนอก 

2.5 จัดกิจกรรมและจัด

แสดงผลงานทางวิชาการ

ตามโอกาสตาง ๆ 

• รวมกับงานจุฬาวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมงาน

มหกรรมหนังสือ/สัปดาหหนังสือประจําป ของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• จัดแสดงนิทรรศการผลงานของบุคลากรจุฬาฯ 

• จัดกิจกรรมเชน Book Talk ประจําเดือน กิจกรรมท่ีจัด

โดยนิสิต  ชมรมนิสิต ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการที่ขับเคลื่อน 

• จัดแสดงนิทรรศการจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย 

• Chulalinet Fair 

ขยายขอบฟา 

 

3.เปนองคกรท่ีสามารถขยายงาน

ไดอยางกวางขวาง 

 

  

3.1 เพ่ิมศักยภาพในการ

เขาถึงขอมูลจากแหลง 

ตาง ๆ ของโลก 

• สรางกิจกรรมขยายงานการเชื่อมโยงขอมูลท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงกันท้ังในและตางประเทศ  เชน  link  

collection rare books กับ หอสมุดแหงชาติ,  

Cornell University เปนตน 

• ขยายจุดบริการงานหองสมุด (Digital library) ไปยัง

พ้ืนท่ีธุรกิจ (SID) 

3.2 เปนพันธมิตรกับ

หองสมุดอ่ืน ๆ ท้ังในและ

นอกประเทศ 

• สรางพันธมิตรกับหองสมุดตาง ๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ (OCLC, AUNILO, PULINET, Thai PUL) 

 

3.3 สานสัมพันธกับศิษยเกา • Chula Connex (CU e- portfolio) สําหรับบุคลากร

และศิษยเกาจุฬาฯ 

• ขยายฐานสมาชิกศิษยเกา 

 

พัฒนาเพ่ือความ

ย่ังยืน 

 

4.เปนองคกรท่ีมีการพัฒนาเพ่ือ

ความยั่งยืน 

 

4.1 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 

 

• การเพ่ิมความรอบรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหบุคลากร 

(Digital literacy) 

• พัฒนากระบวนการทํางานท่ีเกิดจากองคความรู 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการที่ขับเคลื่อน 

• พัฒนาการทํางานเปนทีม 

• สรางกลไกการบริหารจัดการดานการพัฒนาสมรรถนะ

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.2 ติดตั้งระบบการกูคืน

ขอมูล 

• สรางระบบ Backup บน Cloud  

 

4.3 อนุรักษขอมูลดิจิทัล 

 

• การขยายพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลดิจิทัล ( Storage 

Expansion) 

• การพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล 

• การบริหารจัดการ CU Archive    

• การใหบริการงานแปลงทรัพยากร analog เปนดิจิทัล 

4.4 ดําเนินการดานหองสมุด

สีเขียว 

 

• ปรับปรุงอาคารสูความเปนอารยสถาปตย (Universal 

Design)ใหรองรับการใชงานของมวลสมาชิกในสังคม 

เชน การทําทางลาดข้ึนลง ทางเทา   และอาคารสถานท่ี

ตาง ๆ ใหกับผูพิการท่ีใชรถเข็น  หรือ บล็อกทางเดิน

สําหรับคนตาบอด 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน ลดการใช

ทรัพยากร ลดปริมาณขยะของเสีย 

• การดําเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ 



20 

OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการที่ขับเคลื่อน 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียและนํากลับมาใช

ใหม 

• ปรับปรุงระบบปรับอากาศใหเปนระบบอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม 

• เปลี่ยนหลอดไฟท้ังหมดเปนหลอด LED 

4.5 พัฒนารูปแบบการ

ดําเนินงานดานธุรกิจท่ีมี

ความเปนไปได 

 

• เพ่ิมรายไดจากการใชพ้ืนท่ีในรูปแบบตาง ๆ  

• เพ่ิมรายไดจากการใหบริการดานการผลิตสื่อโสต 

• หารายไดจากรูปแบบการใหบริการงานหองสมุด 

• การสรางรายไดจาก Thai MARC record provider 

4.6 หาทุนหรือเจาภาพใน

การสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

• สรางพันธมิตรทางวิชาการ เชน สถาบันเกอเธ   

สํานักพิมพตาง ๆ 

• สรางพันธมิตรทางยุทธศาสตรกับคณะ 
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สมาชิกเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยจําแนกตามประเภทของสมาชิก

และหนวยงานรวม 37 แหง แบงเปน 15 คณะ 20 สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย/สํานัก และ 2 หนวยงาน 

 

 
 

หนังสือในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 1,007,134 ชื่อเรื่อง 

1,632,570 เลม 

 

วารสารท่ีบอกรับเปนสมาชิกในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 4,858 ชื่อเรื่อง 

 

ฐานขอมูลในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

 ฐานขอมูลฉบับเต็ม (Full text, Index & Abstracts, eJournals, eBooks) จํานวน 214 ฐาน 

 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 614,695 ชื่อเรื่อง 

 วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) จํานวน 17,944 ชื่อเรื่อง 

 วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสในคลังปญญาจุฬาฯ เพ่ือประเทศไทย (CUIR) จํานวน 45,513 ชื่อเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเครือขายสารสนเทศในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จํานวนหนังสือ วารสาร และฐานขอมูล 

สถิติทีน่าสนใจ 
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ความเปนมา  

 

ในวาระแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ให

ประดิษฐานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    เวียนมาบรรจบครบรอบ 100 ป ในพุทธศักราช 2560 นี้ สํานักงาน-

วิทยทรัพยากร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จึงเห็นเปนโอกาสอันดีท่ีจะรวมเฉลิมฉลองวาระสําคัญนี้ ดวย 

การพัฒนามรดกภูมิปญญา  เพ่ือสืบสานพระราชญาณทัศน   ใหเห็นถึงภูมิปญญาท่ีสืบทอด 

กิจกรรมและบริการเดนในรอบป 

จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย 

พิธีเปด 
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จากพระบรมราโชบาย  และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยจัดทํา

โครงการคลังขอมูลดิจิทัลข้ึน  เพ่ือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย  

และนานาประเทศ  ซ่ึงผูช วยศาสตราจารย   ดร.  ประพจน   อัศววิรุฬหการ   กรุณาตั้ งชื่อใหวา 

“ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ” (King  Chulalongkorn  Digital  Archives)  รวมท้ัง จัดแสดงนิทรรศการ

คลังขอมูลเฉลิมพระเกียรติ   เพ่ือสํานึกในพระปรีชาญาณ   และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ท่ีไดพระราชทานแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  กลาวไดวา 

จุฬาลงกรณราชบรรณาลัยจะเปนคลังความรู ท่ีทรงคุณคา   เก่ียวกับสมเด็จพระปฐมบรมราชูปถัมภก 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ท่ีเชื่อมโยงและเผยแพรบนเครือขายสารสนเทศท่ัวโลก  สืบคนไดทุกท่ี  

ทุกเวลา  กอเกิดประโยชนในดานการศึกษา   การคนควาวิจัย  และตอยอดองคความรูอยางกวางขวางตอไป 

 

งานวันจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย  28  มีนาคม  2560 

 

ประธานเปดงาน 

อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย ดร. บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ) 

 

สถานท่ี 

หองประชุม  และหองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 

สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาฯ จํานวนผูรวมงาน 240  คน   

 

สํานักงานวิทยทรัพยากรจัดใหมีวันเปดตัวคลังขอมูลดิจิทัล   เปดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  

และจัดการเสวนาวิชาการข้ึน   เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560   เพ่ือใหประชาคมจุฬาฯ  และคนไทย

ท้ังหลายไดรวมกันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีทรงมี 

ตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ   ดวยการเผยแพรองคความรูทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญยิ่ง ดังนี้                                                                       

 

 คลังขอมูลดิจิทัล  สืบคนจาก http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th  ประกอบดวยเนื้อหา

หลัก  ไดแก                                                                                                          

1. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ                                                                                                                        

2. ลําดับเหตุการณสําคัญ                                                                                                                                       

3. เสนทางพระราชประวัติ  และตามรอยเสด็จพระราชดําเนิน                                                                               

4. คลังขอมูล                                                                                                                                                  

5. คลังภาพ 
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 นิทรรศการคลังขอมูลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

นิทรรศการคลังขอมูลนี้เปนดั่งภาพแหงเกียรติยศและเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนอนุสรณ

พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว       และเรื่องราวความทรงจําในโอกาสครบ 

100 ป แหงการประดิษฐานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพน   ของพระผู

ทรงเปนชิตาวีแหงพสกนิกรชาวสยาม  ท่ีจะตราตรึงอยูในใจของชาวจุฬาฯ และคนไทยตลอดไป ภายในหอง

นิทรรศการประกอบดวยเนื้อหา 5 สวน   ไดแก 

 

 1. พระราชประวัติและลําดับเหตุการณสําคัญ   ประมวลเรื่องราวในรัชสมัยตั้งแตพระบรมราช

สมภพ พ.ศ. 2396 จนถึงเสด็จสวรรคต พ.ศ. 2453 พระชนมายุ 57 พรรษา   โดยเชื่อมโยงชวงเวลาทุกปกับ

เหตุการณสําคัญของโลก/หนังสือตางประเทศท่ีชาวตะวันตกเขียนถึงสยาม/พระราชนิพนธ 

 

 2. ประมวลหนังสือพระราชนิพนธ จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน  และพระราชหัตถเลขาตาง ๆ  

จํานวน 139 เลม  ซ่ึงเปน Rare Book Collection ไดจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส  สามารถสแกนรูป QR 

Code เพ่ือ เขาสูเว็บไซตหนังสืออิเล็กทรอนิกสเลมท่ีตองการอานไดอยางรวดเร็ว  โดยไมตองพิมพ URL 

 

 3. หนังสือพิมพฝรั่งเศส L' Illustration และ Le Petit Journal  ฉบับพิมพป ค.ศ. 1893 (พ.ศ.

2436)  และ  ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440)  พรอมจัดทําสําเนาภาพและเรื่องราวท่ีเผยแพรการเสด็จประพาสยุโรป    

มุมมองของชาวตะวันตกท่ีมีตอประวัติศาสตรสยามในรัชสมัย 

 

 4. สมุดภาพบันทึกขอมูลและเหตุการณสําคัญ  ไดแก  พระราชกรณียกิจ  ปกิณกะ โดยนําเสนอ

ในเรื่อง สอดสองทุกขสุขพสกนิกรท่ัวสยาม (ประพาสตน)  ดานวรรณศิลปและศิลปะแหงโภชนาการ มีการจัด

แสดงวีดิทัศนตัวอยางการปรุงอาหาร  จากเมนูอาหารท่ีพระองคทรงแปลเปนตําราทํากับขาวฝรั่ง  และแสดง

ภาพจําลองเสนทางเสด็จประพาสยุโรป ครั้งท่ี 1 ร.ศ. 116 และเสนทางเสด็จประพาสยุโรป ครั้งท่ี 2 ร.ศ. 125   

พรอมประมวลภาพจากพระราชนิพนธไกลบานฉบับมีรูปภาพ พ.ศ. 2450   ซ่ึงเปนการเดินทางท่ียิ่งใหญของ

สมเด็จพระพุทธเจาหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 5. เว็บไซตจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย จัดตั้งคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูลในหอง

นิทรรศการ 
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รูปภาพพิธีเปดจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย 
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 การเสวนาวิชาการ “ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ” ครั้งท่ี 1  ประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 

 

o ปยราชภาษาในพระราชนิพนธ 

โดย นิสิตภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

o บรรยายพิเศษ เรื่อง จากพระราชดํารัส “การเลาเรียนในบานเมืองเรานี้…” สูจุฬาฯ  

100 ป 

โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร. ปยนาถ  บุนนาค                                                                           

ราชบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรไทยสมัยใหม  สํานักธรรมศาสตรและการเมือง        

 

o เสวนาวิชาการ   เรื่อง พระอัจฉริยภาพดานอักษรศาสตร 

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาทิตย  ชีรวณิชยกุล                                                               

ภาควิชาภาษาไทย  และผูชวยคณบดี  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย         

  

 

การเสวนาวิชาการ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย 
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o ภาพฉายสยาม ในส่ือหนังสือพิมพฝรั่งเศส (ค.ศ. 1893 และ 1897) 

โดย  อาจารย  ดร. สิริวรรณ   จุฬากรณ 

ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                  

                                                               

o สถาปตยกรรมสมัยพระพุทธเจาหลวง  ในส่ือส่ิงพิมพตะวันตก 

โดย  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พีรศรี   โพวาทอง                                          

ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูดําเนินการเสวนา นายเมทนี  บุรณศิริ นิสิตเกาคณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

รูปภาพกิจกรรมการเสวนาวิชาการ “ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ” ครั้งท่ี 1   
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 การเสวนาวิชาการ “ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ” ครั้งท่ี 2 ตอน เกิดอะไรในสยาม 

 

ประธานเปดงาน 

รองศาสตราจารย  ดร. อมร  เพชรสม 

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร                                              

 

วันเวลาจัดงาน 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎาคม 2560  เวลา 8.15–12.30 น.                                                                      

 

สถานท่ีจัดงาน 

หองประชุม  และหองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 7  สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร   รวมกับ  พิพิธภัณฑทหาร  กระทรวงกลาโหม 

 

จํานวนผูรวมงาน 

230 คน 

 

คณะทํางานโครงการจุฬาลงกรณราชบรรณาลัยมีวัตถุประสงคจัดงานเสวนาวิชาการครั้งท่ี 2 ข้ึน 

เพ่ือเปนเกียรติยศและเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ดวยการรําลึกถึงประวัติศาสตรสยามในชวง

วิกฤติการณ ร.ศ. 112  (พ.ศ. 2436)  ความสําคัญของปอมพระจุลจอมเกลา  อนุสรณพระราชปณิธานใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และเรื่องราวความทรงจําครบ 100 ป ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวทรงประกาศใหสยามเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  22 กรกฎาคม 2460  กอใหเกิด 

การเผยแพรองคความรูผานเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรโดยผูทรงคุณวุฒิ  เปดพ้ืนท่ีทางความคิดแกผูคน

ในสังคมรวมสมัย ตลอดจน สนับสนุนใหอนุชนเกิดความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาคนควาในเรื่อง 

ความเปนไปและผลกระทบท่ีมีตอเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยใหมากข้ึนกอนท่ีจะเปนเพียงความทรงจํา 

ท่ีกําลังลืมเลือนไปในท่ีสุดโดยมีกําหนดการ ดังนี้ 

 

o ปาฐกถาพิเศษ “จากปากน้ําสูปากน้ํา : จาก “รบฝรั่งเศส” สู “ชวยฝรั่งเศสรบ” 

โดย  ศาสตราจารย ดร. สุรชาติ  บํารุงสุข 

ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ  คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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o เรื่องเลา “เครื่องเสวยทรงโปรดของรัชกาลท่ี 5” 

โดย  คุณสุวนิษฐ  นิติพรพิสิฐ   ทายาทเจาของรานหม่ีกรอบจีนหลี                                                

 

o เสวนารวมสมัย : สยามในสงครามโลกครั้งท่ี 1 

โดย  พันเอก ดร. สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ                                                                           

อาจารยกองวิชาประวัติศาสตร   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา                          
 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ภาวรรณ  เรืองศิลป 

ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

นายภัทรพล  สมเหมาะ 

นักศึกษาปริญญาโท  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ผูดําเนินการเสวนา  นายวสุ  แสงสิงแกว นิสิตเกาคณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                

 

o ภาคบาย :  นําชมจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย  

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาทิตย  ชีรวณิชยกุล 

ภาควิชาภาษาไทย  และผูชวยคณบดีคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

นอกจากนี้ ไดจัดพิธีมอบไฟลหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงสํานักงานวิทยทรัพยากรจัดทํา 

จากตนฉบับท่ีจัดพิมพข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  จํานวน  2 รายชื่อ  ใหแก

หนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

 

นิตยสารยุทธโกษ  :  กรมยุทธการทหารบก  และกรมยุทธศึกษาทหารบก   กระทรวงกลาโหม 

นิตยสารเทศาภิบาล :  บรรณาธิการนิตยสารเทศาภิบาล   และสถาบันดํารงราชานุภาพ  

กระทรวงมหาดไทย 
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รูปภาพกิจกรรมการเสวนาวิชาการ “ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ” ครั้งท่ี 2 
 

 

 

 
 



31 

OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

 

 
  

 

 การเสวนาวิชาการ “ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ” ครั้งท่ี 3 ตอน สยามในแผนท่ี  แผนท่ีในสยาม 

 

ประธานเปดงาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปมทอง  มาลากุล  ณ อยุธยา 

รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร    

 

วันเวลาจัดงาน 

วันอังคารท่ี 5 กันยายน 2560  เวลา 8.15–13.00 น.                                                                      

 

สถานท่ีจัดงาน 

หองประชุม  และหองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 7  สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

จัดโดย สํานักงานวิทยทรัพยากร   รวมกับ  หองปฏิบัติการแผนท่ีและเอกสารประวัติศาสตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย             

 

จํานวนผูรวมงาน 

228 คน 

ท้ังนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี ไดใหเกียรติมารวมฟงการเสวนาดวย 

 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนสมัยเริ่มแรกของการพัฒนาประเทศ 

อยางกวางขวางยิ่ง   เพ่ือใหทันกับความจําเปนของสถานการณท่ีกําลังคุกคามตอเอกราชของสยามในยุคนั้น    

จึงมีการต้ังกองทําแผนท่ีทดลอง   จัดตั้งโรงเรียนฝกสอนชาวสยามใหทําแผนท่ีข้ึน   เริ่มสํารวจจัดทําแผนท่ี 

ในกรุงเทพฯ เพ่ือตัดถนนเจริญกรุงและถนนอ่ืน ๆ   จัดทําแผนท่ีวางสายโทรเลขไปยังพระตะบอง  เปนตน  

เรื่องราวของสยามในแผนท่ีและแผนท่ีในสยาม  จึงเปนหลักฐานอางอิงสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตร 

การพัฒนาประเทศ  สถาปตยกรรมเมือง   คมนาคม  โทรคมนาคม   สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  สิ่งแวดลอม 

ยานการคาและชุมชน ฯลฯ ของสยามประเทศ   โดยสาระสําคัญของการเสวนาจะเอ้ือประโยชนแกหนวยงาน

ตาง ๆ ท่ีกอตั้งและสืบสานมาจากพระราชปณิธานของพระองคทาน  ท้ังในดานภารกิจปจจุบันและบทบาท 

ในดานประวัติศาสตรอันยาวนาน  เปนการเพ่ิมพูนความรูท่ีมีตอการพัฒนาเมืองยานนครหลวง ตลอดจน 

สรางคุณคาและความผูกพันตอชุมชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนโดยมีกําหนดการ ดังนี้ 
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o บรรยายพิเศษเรื่อง  แผนท่ีจารชนสงคราม : ธนบุรี – กรุงเทพฯ 

โดย รองศาสตราจารย  ดร. สุเนตร  ชุตินธรานนท 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

o เสวนาเรื่อง  “สยามในแผนท่ี” 

 การทําแผนท่ีในแผนดินสมเด็จพระพุทธเจาหลวง 

โดย  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พีรศรี   โพวาทอง 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 แผนท่ีประวัติศาสตรกับการศึกษาพัฒนาการทางกายภาพเมือง 

โดย  ศาสตราจารย  ดร. บัณฑิต   จุลาสัย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 แผนท่ีประวัติศาสตรในพิพิธภัณฑภักดีภูธร  กรมแผนท่ีทหาร 

โดย  พันตรีนิทัศน   ชิตโสภณ 

ภัณฑารักษ   แผนกหองสมุดและพิพิธภัณฑ   กรมแผนท่ีทหาร 

 

o เสวนาเรื่อง  “แผนท่ีในสยาม” 

 เปดหนาประวัติศาสตรสยาม  แผนท่ีกรุงเทพฯ  ธนบุรี 

โดย  นายธงชยั   ลิขิตพรสวรรค 

นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย 

 

 แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๘o  ของนายมิกิ  ซาคาเอะ 

โดย  ศาสตราจารยมูราชิมา  เออิจิ 

Graduate  School  of  Asia-Pacific  Studies,  Waseda  University 

 

 ความลับของแผนท่ีกรุงเทพฯ  ฉบับภาษาจีน 

โดย  นายสมชัย  กวางทองพาณิชย 

นักประวัติศาสตรชุมชน 
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“ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ”  จะกอเกิดประโยชนสัมฤทธิ์ผลสมดังเจตนารมณของโครงการเพียงใด

นั้น  ยังคงตองอาศัยการสนับสนุนอยางตอเนื่อง  ท้ังจากบุคคลและองคกร   จากผูบริหารมหาวิทยาลัย  นิสิต

เกา   นิสิตปจจุบัน  ประชาคมจุฬาฯ  ตลอดจน สาธารณชนท่ัวไป  จึงขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ ทุกยุคสมัย  และ

ผูสะสมเอกสารเกาหายากท้ังหลาย   ไดรวมเปนบุคคลสําคัญในการสรางคลังความรูเฉลิมพระเกียรตินี้    

สํานักงานฯ ยินดีรับมอบหรือขอยืมเอกสารทรงคุณคาในรัชสมัยของพระองคทาน  เพ่ือนํามาจัดทําเปนสื่อ

ดิจิทัล  และขอเชิญชมนิทรรศการคลังขอมูลเฉลิมพระเกียรติฯ  ซ่ึงจัดแสดงถึงวันท่ี 26 มีนาคม  2560 

วันจันทร – ศุกร  เวลา 9.00 – 17.00 น.  ณ ชั้น 7  สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

รูปภาพกิจกรรมการเสวนาวิชาการ “ จุฬาลงกรณราชบรรณาลัย ” ครั้งท่ี 3 
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ติดตามขอมูล ชมภาพกิจกรรม และฟงการเสวนายอนหลังไดท่ี 

o เว็บไซตจุฬาลงกรณราชบรรณาลัย  http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th 

o เว็บไซตสํานักงานวิทยทรัพยากร  http://www.car.chula.ac.th/ 

o Facebook https://www.facebook.com/ChulaLibrary/ 

o Facebook https://www.facebook.com/KingChulalongkornDigitalArchives/ 

 

http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/
http://www.car.chula.ac.th/
https://www.facebook.com/ChulaLibrary/
https://www.facebook.com/KingChulalongkornDigitalArchives/
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เม่ือวันอังคารท่ี  29  พฤศจิกายน  2559  ณ  หองหนังสือหายาก  ชั้น 6  สํานักงานวิทยทรัพยากร   

รองศาสตราจารย ดร. อมร  เพชรสม รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร ไดรับมอบคัมภีร 

ใบลานอักษรธรรมจํานวนมาก  จากอาจารยแมชีวิ มุตติยา  ประธานหอพระไตรปฎกนานาชาต ิ

คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนเอกสารโบราณท่ีไดรับการเก็บรักษาเปนอยางดี  สืบทอด

มาจากทายาทของ ดร.บุณย – ม.ร.ว. กัญจนากร  เจริญไชย   และรองศาสตราจารย ดร. สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ  

ภาควิชาประวัติศาสตร   คณะอักษรศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดมอบเอกสารสํา คัญ 

ทางประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย ไดแก  รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ระหวางป 

พ.ศ. 2476 – 2496  และหนังสือหายากอ่ืน ๆ   ใหแกสํานักงานวิทยทรัพยากร  พรอมท้ังเปดเวทีเสวนา

หนังสือเกาเลาเรื่อง โดย รองศาสตราจารย  ดร. สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ   และนายบุญพิสิฐ  ศรีหงส 

นักประวัติศาสตร  นิสิตเกาจุฬาฯ  ซ่ึงวิทยากรไดมอบความรูท่ีหาฟงไดยากยิ่งจากแหลงขอมูลท่ัวไป  และไดรับ

ฟงขอคิดเห็นจากผูเขารวมงานเก่ียวกับการจัดเก็บหนังสือใน Collection ตาง ๆ ซ่ึงจะเปนอีกหนึ่งกลยุทธ 

ในการพัฒนาความแข็งแกรงใหกับทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดตอไป 

 

 

 

สํานักงานวิทยทรัพยากร  รับมอบเอกสารทรงคุณคา 
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ชวงกอนสอบและชวงสอบ เปนเวลาท่ีนิสิตเขามาใชพ้ืนท่ีของสํานักงานวิทยทรัพยากรเพ่ือทองหนังสือ 

ติว เรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมตัวสอบเปนจํานวนมาก สํานักงานฯ จึงไดขยายเวลาเปดบริการเปนพิเศษ 

ในชวงดังกลาวตลอด 24 ชั่วโมง เฉพาะชั้น 1  ตั้งแต พ.ศ. 2560 ซ่ึงนิสิตไดใหการตอบรับเปนอยางดี 

ท้ังยังมีความตองการมากข้ึนกวาเดิมอีกดวย 

 

ดังนั้น สํานักงานฯ จึงไดพิจารณาใหมีการขยายพ้ืนท่ีบริการในชวงเปด 24 ชั่วโมงเพ่ิมข้ึน โดย 

เปดใหบริการพ้ืนท่ีชั้น 2 ในชวงสอบกลางภาคตนปของการศึกษา 2560 เม่ือเดือนตุลาคมท่ีผานมาเปนครั้งแรก 

ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดีเชนกัน 

 

 ท้ังนี้ กอนท่ีจะเปดใหบริการพ้ืนท่ีชั้น 2 ทางสํานักงานฯ จัดไดเตรียมการตาง ๆ ในเรื่องของพ้ืนท่ีและ

ครุภัณฑ กลาวคือ 

 

 
 

พ้ืนท่ีชั้น 2 แตเดิม  นอกจากจะประกอบดวยพ้ืนท่ีเรียนรูแลว ยังเปนท่ีเก็บวิทยานิพนธจํานวนมาก

รวมท้ังหนังสืออางอิงท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  แตดวยนโยบายของทานผูอํานวยการท่ีตองการเปลี่ยน

พ้ืนท่ีในชั้นนี้ใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับการเรียนรูอยางแทจริง จึงไดมีการยายวิทยานิพนธท้ังหมดไปอยูท่ีชั้น 2  

ของอาคารจามจุรี 10  และยายหนังสืออางอิงไปอยูตามชั้นตาง ๆ ตามสาขาวิชาของหนังสืออางอิงนั้น ๆ 

ทําใหพ้ืนท่ีในชั้นนี้เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเรียนรูท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานวิทยทรัพยากรเพ่ิมพ้ืนท่ี

เรียนรูชั้น 2 ชวงเปดบริการ 24 ชั่วโมง 

การเตรียมการพ้ืนที่ 
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สํานักงานฯ ไดจัดซ้ือโตะ เกาอ้ี เพ่ิมข้ึนจํานวนมากเพ่ือนํามาจัดสรรลงในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนและเพ่ือให

เพียงพอกับจํานวนผูเขาใชบริการ โตะ เกาอ้ีเหลานี้มีรูปแบบตาง ๆ ท่ีพิจารณาแลววาจะสามารถตอบสนอง 

การใชงานของผูใชบริการไดดี ท้ังสามารถเคลื่อนยายไดงายซ่ึงเปนสิ่งจําเปนหากตองมีการปรับเปลี่ยน 

การจัดวาง นอกจากนั้นในชวงท่ีเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงซ่ึงมีผูใชมากเปนพิเศษ จะมีการจัดโตะ เกาอ้ีเพ่ิมข้ึน

จากปกติ ท้ังยังไดจัดเตรียมเกาอ้ีท่ีสามารถปรับเอนนอนไดไวสําหรับผูใชบริการท่ีตองการพักผอน ซ่ึงจะเปดให

หยิบมาใชไดเองไดตั้งแตเวลา 23.00 น. เปนตนไปท่ีชั้น 1 และ 2 ในชวงเปดบริการ 24 ชั่วโมงอีกดวย 

 

 สําหรับจํานวนและรูปแบบของครุภัณฑท่ีจัดซ้ือเพ่ิมสําหรับใหบริการในชั้น 2 และบางสวนในชั้น 1 

ดวยมีดังนี้ 

o โตะลอเลื่อน จํานวน 70 ตัว 

o โตะกลมใหญพับได มีลอเลื่อน 20 ตัว 

o เกาอ้ีลอเลื่อน จํานวน 140 ตัว 

o เกาอ้ีลอเลื่อนแบบมีแผนรองเขียน จํานวน 60 ตัว 

o เกาอ้ีปรับเอนนอนได จํานวน 100 ตัว (ไวท่ีชั้น 1 50 ตัว  ชั้น 2 50 ตัว) 

 

จํานวนผูใชบริการชั้น 2 และชั้น 1 ในชวงเปดบริการ 24 ชั่วโมง แตละชวงเวลาตั้งแต 18.00 น. 

ถึง 06.00 น.ระหวางวันท่ี 18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560  ซ่ึงเปนการเปดบริการชั้น 2 ในชวงบริการ 

24 ชั่วโมงเปนครั้งแรก 

 

ช้ัน 18.00 น 21.00 น. 24.00 น. 03.00 น. 06.00 น. 

1 866 3,645 3,174 1,988 1,068 

2 1,440 2,802 4,380 2,452 1,268 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการดานครุภัณฑ 
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 สํานักงานวิทยทรัพยากร ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผูใชบริการเปนสิ่งสําคัญนอกเหนือจาก 

โรงอาหารโดยรอบสํานักงานฯ ท่ีมหาวิทยามีใหบริการแลวสํานักงานฯ ยังไดจัดหาตูจําหนายอาหาร 

หยอดเหรียญอัตโนมัติ ตูจําหนายขนมปง ตูจําหนายเครื่องดื่มและนม มาใหบริการกับผูใชบริการเพ่ิมเติม 

เพ่ือเปนทางเลือกในการหาสถานท่ีทานอาหารในชวงท่ีโรงอาหาร และราน 7-11 ท่ีอยูดานหนาอาคาร 

ปดใหบริการใหสามารถมีอาหารไดรับประทานตลอดท่ีมาใชบริการ 

 

 
 

 

 

 

 

สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

สารพัดอาหารยามหิว 



39 

OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 สํานักงานวิทยทรัพยากร มีระบบการใหบริการท่ีทันสมัยพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีตอบสนอง

พฤติกรรมการเรียนรูใหแกผูใชบริการทุกกลุม โดยจัดใหมีบริการเครื่องพิมพ/ถาย/สแกนเอกสารดวยตนเอง 

ท่ีอาคารมหาธีรราชานุสรณ ชั้น 1 จํานวน 4 เครื่อง ชั้น 6 จํานวน 1 เครื่อง และสาขาอาคารจามจุรี 10 ชั้น 2 

จํานวน  1 เครื่อง ผูใชบริการสามารถใชบริการไดในราคาท่ีถูกกวารานคาภายนอก และสามารถสั่งพิมพงาน

จากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีมีใหบริการในสํานักงานฯ แลวไปรับงานยังจุดท่ีตั้งเครื่องใหบริการไดทุกจุด

ตามวัน-เวลาท่ีเปดใหบริการ 

 
 

บริการเคร่ืองพิมพ/ถาย/สแกนเอกสารดวยตนเอง 
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 นอกเหนือจากการใหบริการผูใชบริการท่ีเปนสมาชิกของสํานักงานวิทยทรัพยากร แลวสํานักงานฯ 

ยังใหบริการแกผูใชบริการประเภทบุคคลภายนอกดวยโดยจัดเก็บคาสมาชิกรายวันในอัตราวันละ 20.- บาท 

ตอวัน โดยในอดีตผูใชบริการจะตองติดตอซ้ือคูปองและนําบัตรประชาชนแลกบัตรผานเขา-ออก กับเจาหนาท่ี

ประจําเคานเตอรบริการจึงจะสามารถเขาใชบริการได เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สํานักงานฯ 

จึงไดจัดหาตูจําหนายบัตรอัตโนมัติมาใหบริการแทน โดยผูใชบริการสามารถหยอดเหรียญท่ีตูจําหนายบัตร

พรอมสแกนบัตรประชาชน เพ่ือรับสลิปบารโคดสําหรับผานเขา-ออกเพ่ือใชบริการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตูจําหนายบัตรอัตโนมัต ิ
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 จุฬาฯ Expo 2017 หรืองานจุฬาฯ วิชาการเปนกิจกรรมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีไดกําหนด 

ใหมีการจัดข้ึนทุก ๆ 3 ป โดยหัวขอหลักในการจัดงานจะแตกตางกันไปตามสภาวการณของสังคม 

ในแตละชวงเวลา สําหรับงาน จุฬาฯ Expo 2017 เปนงานจุฬาฯ วิชาการท่ีไดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 15 – 19 

มีนาคม 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แนวคิดหลัก 

ของการจัดงานคือ “จุฬาฯ 100 ป นวัตกรรม คิดทําเพ่ือสังคม” CU@100 toward greater innovation for 

society มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรองคความรู นวัตกรรม ความกาวหนาทางวิชาการ และผลงานวิจัย 

ของคณาจารย นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ท่ีครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา นําเสนอตอสาธารณชน 

 

 
 

 

 

Virtual Bicycle Tour 

(ในงาน จุฬาฯ Expo 2017) 
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 รูปแบบในการจัดงาน จุฬาฯ Expo 2017 ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๆ ไดแก 

 

 1. City of Innovation นิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมผานสื่อรูปแบบตาง ๆ ท้ังของคณาจารยและ

นิสิต แบงออกเปน 3 เมือง คือ Smart City, Health City และ Human City ณ บริเวณหนาลานพระบรม- 

ราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

 

 2. CU Talk การเสวนาภายใตแนวคิด Inform, Inspire และ Innovative ณ หอประชุมจุฬาฯ 

 

 3. นิทรรศการ จุฬาฯ ศตวรรษท่ี 2 และนวัตกรรมเพ่ือสังคม ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดง ณ ศาลาพระเก้ียว 

 

4. Art Gallery “กาวตามรัชกาลท่ี ๙: นวัตกรรมเพ่ือสังคมตามรอยพระราชดําริ” นิทรรศการ

ภาพถายและสื่อวีดิทัศน ณ ลานขางอาคารพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัย 

 

5. การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยวิทยากรจากประเทศตาง ๆ 

 

6. การแสดงนวัตกรรมจากคณะตาง ๆ 

 

 สํานักงานวิทยทรัพยากร โดยศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไดเขาไปมีสวนรวมในงาน 

จุฬาฯ Expo 2017 ในสวนการจัดนิทรรศการ จุฬาฯ ศตวรรษท่ี 2 และนวัตกรรมเพ่ือสังคม ท่ีจัดแสดง 

ณ ศาลาพระเก้ียว โดยเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการผลิต clip VDO ในการนําเสนอผลงานวิจัยเดนของ

หนวยงาน คณาจารย นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 58 ชิ้นงาน เพ่ือนําไปประกอบการแสดงในสวนท่ี

เรียกวา “Virtual Bicycle Tour” ผูท่ีเขามาชมงาน “จุฬาฯ Expo 2017”  จะไดสัมผัสกับนวัตกรรม เปน

สิ่งประดิษฐท่ีผูชมไดปนจักรยาน ในหองจัดแสดงนิทรรศการท่ีลอมรอบไปดวยจอภาพ ซ่ึงในขณะท่ีกําลังปน

จักรยานนั้น จอภาพจะแสดงผลเสมือนวากําลังปนจักรยานผานสถานท่ีตาง ๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จริง ๆ เม่ือปนไปถึงคณะตาง ๆ ก็จะมีคลิปวีดิทัศนแสดงผลงานและนวัตกรรมของคณะนั้น ๆ ใหไดเลือกชม 

คลิปวีดิ ทัศน ท่ี ไดจัดแสดง ณ ศาลาพระเ ก้ียวในงาน จุฬาฯ Expo 2017 นี้ เปนผลงานการผลิต 

ของสํานักงานวิทยทรัพยากร รวมกับสํานักบริหารวิชาการ 

 

 

 



43 

OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

 

 
  

 

 
 

 นอกจากนั้นสํานักงานวิทยทรัพยากร ยังมีสวนรวมในการบันทึก และถายทอดกิจกรรมการแสดง 

การเสวนา การอภิปรายในเวทีสําคัญ ๆ ของงานจุฬาฯ expo 2017 ณ 3 เวทีสําคัญ ๆ คือ 

 

1. City of Innovation ณ บริเวณหนาลานพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จ-

พระมหาธีรราชเจา 

 

2. CU Talk ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 

 

3. นิทรรศการ จุฬาฯ ศตวรรษท่ี 2 และนวัตกรรมเพ่ือสังคม ณ ศาลาพระเก้ียว 
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ในการทํางานครั้ งนี้  สํานักงานวิทยทรัพยากรได เขาไปมีสวนรวมในการทํางานครั้ งสํา คัญ 

ของประวัติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางเต็มรูปแบบ ไดปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการจัดงาน 

ดานขอมูลภาพและเสียงอยางสมบูรณแบบ เต็มกําลังความสามารถของบุคลากร และอุปกรณเครื่องมือ 

เปนโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต บุคลากร และหนวยงานตาง ๆ ของจุฬาฯ ไดเห็นศักยภาพประสิทธิภาพ

การทํางาน และไดรูจักสํานักงานวิทยทรัพยากรมากยิ่งข้ีน 

 

 
 

 สํานักงานวิทยบริการ ไดเปดบริการหองสตูดิโอบันทึกเสียงข้ึนมาอีกครั้ง หลังจากท่ีไดปดปรับปรุง 

ชั้น 3 ในการเปดบริการครั้ งนี้ รักษาการผู อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากรได กําหนดใหวันท่ี 

31 พฤษภาคม 2560  ซ่ึงเปนวันคลายวันสถาปนาสํานักงานวิทยทรัพยากรครบรอบ 39 ป เปนปฐมฤกษ 

ของการเปดใหบริการสตูดิโอบันทึกเสียงสําหรับประชาคมจุฬาฯ โดยไดมีการปรับปรุงระบบบันทึกเสียง 

และอุปกรณใหมท้ังหมดใหเปนระบบดิจิทัล ทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก สามารถไดไฟลงานทันที 

ท่ีเสร็จสิ้นการบันทึกเสียง นอกจากนี้ยังสามารถจัดรายการสื่อเสียงเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลน เชน 

Facebook Lives ทําใหสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สาระความรูไปกลุมเปาหมายไดสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

 

หองสตูดิโอบันทึกเสียง 
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 จากการปดปรับปรุงชั้น 3 ของสํานักงานวิทยทรัพยากร ทําใหหองสตูดิโอโทรทัศน ท่ีตั้งอยูชั้น 3 

ตองปดใหบริการไปดวยเชนกัน จนเม่ือการปรับปรุงชั้น 3 เสร็จเรียบรอย สํานักงานวิทยทรัพยากรไดจัดตั้ง

งบประมาณเพ่ือเปดใชหองสตูดิโอภาพและเสียงข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ไดมีการปรับปรุงใหเปนหองสตูดิโอ

เสมือน (Virtual Studio) เปดใหบริการแกประชาคมจุฬาฯ เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 หองสตูดิโอเสมือน 

(Virtual Studio) ประกอบไปดวยหองท่ีมีฉากดานหลังสีเขียว สามารถสรางไฟลภาพตาง ๆ นํามาใชเปนฉาก

ประกอบการผลิตรายการ  ทําใหประหยัดคาใชจาย ลดระยะเวลาในการสรางฉาก มีความสะดวกในการผลิต

สื่อการเรียนการสอน อาจารยผูสอนสามารถนําภาพสื่อ presentation ท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 

มาเปนฉากหลัง และอธิบายเนื้อหา ซ่ึงจะทําใหไดวีดิทัศนท่ีเสมือนกับวาอาจารยเปนสวนหนึ่งของภาพ 

presentation นั้นจริง ๆ สามารถชี้จุด อธิบายภาพ สรางความเขาใจในเนื้อหาใหกับผูเรียนไดมากยิ่งข้ึน 

 
 

 

 

 

 

หองสตูดิโอเสมือน 

(Virtual Studio) 
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 สํานักงานวิทยทรัพยากรไดเปดใหบริการระบบ Classroom Capture ระบบบันทึกการเรียนการสอน

ในหองเรียน เปนครั้งแรกเม่ือเดือน สิงหาคม 2560 ในวิชา Gen Chem 1 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

ใหผูเรียนสามารถดูทบทวนการเรียนการสอนยอนหลังไดทุกท่ี ทุกเวลา  เปนการอํานวยความสะดวกดานขอมูล

การเรียนการสอนใหกับผูเรียน การทํางานของระบบ Classroom Capture ในชวงแรกนี้จะเปนการใชงาน

รวมกับระบบ LMS (Learning Management Systems) ของมหาวิทยาลัย อาจารยผูสอนจะนําขอมูลภาพ

และเสียงท่ีไดจากการบันทึกไปใสไวในระบบ LMS เพ่ือใหผูเรียนใชทบทวนการเรียนการสอน ในอนาคต

สํานักงานวิทยทรัพยากรจะใชระบบ Classroom Capture รวมกับระบบ e-Lecture ใหผูเรียนสามารถเรียกดู

ขอมูลจากระบบของสํานักงานวิทยทรัพยากรไดโดยตรง 

 

 
 

 

Classroom Capture 
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 สํานักงานวิทยทรัพยากรเปดใหบริการ Learning & Sharing Arena เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ education 4.0 เปนแหลงเรียนรูรูปแบบใหม สําหรับนิสิต คณาจารย 

นักวิจัยและบุคลากรจุฬา ท่ีสามารถเชื่อมโยงองคความรูจากทุกท่ีท่ัวโลก ใหผูเรียนไดคนควา แบงปน ทํางาน

รวมกัน และนํามาบูรณาการเพ่ือสรางสรรคองคความรูใหม Learning & Sharing Arena เปนการจัดพ้ืนท่ี 

การทํางาน อํานวยความสะดวกดวยอุปกรณ และเทคโนโลยี รองรับการใชงานท่ีหลากหลายท้ังใชเพ่ือ 

การทบทวนกอนการเรียน (Pre Classroom) การทบทวนหลังการเรียนการสอน (Post Classroom) ใชเปน

พ้ืนท่ีประชุม หารือทํางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน(Collaborative Working Space) ผูรับบริการ

สามารถใชงานไดท่ีชั้น 1 และชั้น 3 ของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

 
 

 

Learning & Sharing Arena 
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 สํานักงานวิทยทรัพยากรไดมีการปรับปรุงหองประชุม 1 และหองประชุม 2 ชั้น 3 โดยปรับเปลี่ยน

ระบบภาพ ระบบเสียง และจัดสภาพแวดลอมของหองประชุมใหม ใหเปนหองประชุมแบบอเนกประสงค หรือ 

Smart Classroom และเปดใหบริการในป 2560 เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดทุกรูปแบบไมวาจะเปน

การเรียนการสอนแบบบรรยาย การเรียนแบบโครงงาน การทํากิจกรรมเปนกลุมยอย ติดตั้งอุปกรณและ

เทคโนโลยีอํานวยความสะดวกในการประชุม หารือ หรือทํางานรวมกันของกลุม สามารถนําเสนอขอมูล 

ของแตละคน หรือของกลุมข้ึนจอ ท้ังจอภาพกลางหองประชุม  หรือจอภาพของกลุมยอย เพ่ือใหเกิดทักษะ 

การเรียนรู  แบบ Active Learning หรือการทํางานแบบมีสวนรวมกันของผู เรียน ตอบสนองการเรียน 

แบบ Education 4.0 ตามนโยบายของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 
 

 

 

Smart Classroom 
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 ศูนยเอกสารประเทศไทยไดริเริ่มงานสรางคลังขอมูลสารสนเทศดิจิทัลแบบ Open Access โดยนํา

เอกสารเกาซ่ึงเคยอยูในไมโครฟลมและถูกแปลงใหกลายเปนดิจิทัลไฟลแลวมาบริหารจัดการ ทําใหประชาคม

จุฬาฯ สามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มไดท้ังทางเว็บไซต หรือผานฐานขอมูล TIC Database เพ่ือสงวนรักษา 

และกระตุนการใชงานขอมูลสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการคนควาวิจัยท้ังภายในประชาคมจุฬาฯ 

และสังคมโดยรวม ในปงบประมาณ 2560 ไดนําไฟลออกเผยแพรแลว 250 เรื่อง โดยผานกระบวนการคัดเลือก

เอกสาร ตรวจสอบคุณภาพไฟล รวบรวมรายการบรรณานุกรม และนําไฟลเขาสูระบบพรอมขอมูลสาระสังเขป

และหัวเรื่องสําหรับสืบคน นอกจากนี้จากการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศพบวา เอกสารท่ีเกาแกท่ีสุดในศูนย

เอกสารประเทศไทยสามารถยอนไปไดถึงชวงปท่ีพิมพ ค.ศ. 1893 (พ.ศ.2436) และป ค.ศ. 1898 (พ.ศ.2441) 

ซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับภาษาและชนกลุมนอย นับเปนขอมูลท่ีนาสนใจสําหรับผูคนควาและจะมีการแปลงเปน

ขอมูลดิจิทัลและเผยแพรตอไป 

 

 
 

 เปนขอมูลงานวิจัย สถิติ รายงานการประชุม บทความ คลิปขาว และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีการเผยแพร 

ในวงจํากัด 

 เนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคสงครามเย็น ลัทธิ

คอมมิวนิสต สภาพสังคม ประวัติศาสตร ชาติพันธุและชนกลุมนอย สวนใหญเปนขอมูลตั้งแต 

ปทศวรรษท่ี 1960’s (พ.ศ. 2500) เปนตนมา 

 เขาถึงเอกสารฉบับเต็มไดผานล็อกอินจุฬาฯ ท้ังทางเว็บไซต http://eresource.car.chula.ac.th และ

ผ านฐานขอ มูล  TIC Database (http://library.car.chula.ac.th:81/ )  หรื อ  ชมหน าตั วอย าง 

เม่ือเขาถึงจากภายนอกเครือขาย แสดงผลแบบ Web-based พรอมขอมูลบรรณานุกรมและเครื่องมือ

ชวยสืบคน 

 

 

 

 

TIC Microfilm Online Collection 

ลักษณะเดนของ TIC Microfilm Online 
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ศูนยเอกสารประเทศไทยมีแผนงานท่ีจะแปลงเอกสารทรงคุณคาใหอยูในรูปแบบดิจิทัลและนําขอมูล

เขาคลังขอมูลสารสนเทศดิจิทัล (http://eresource.car.chula.a.c.th) อยางตอเนื่องทุกป นอกจากนั้นยังมี 

การประชุมติดตามความคืบหนา และจัดทํา Process Flow สําหรับการใหบริการรองรับความตองการใชงาน

ในอนาคต 

 

 
 

 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดบริการโซนนิทรรศการ (Exhibition Zone) 

บริเวณ ชั้น 1 เพ่ือเปนแหลงและพ้ืนท่ีเรียนรูในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรม ใหกับประชาคมจุฬาฯ และ

สังคม นําเสนอนิทรรศการและกิจกรรมท้ังทางวิชาการและดานตาง ๆ ท่ีสงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน

สมัยใหมและการเรียนรู ดําเนินการจัดโดยสํานักงานวิทยทรัพยากร และประสานความรวมมือจัดรวมกับ

หนวยงานท้ังในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและหนวยงาน/องคกรภายนอก 

 

 นิทรรศการและกิจกรรมท่ีจัดใหบริการ ในปงบประมาณ 2560 

 

วัน เดือน ป นิทรรศการและกิจกรรม หนวยงานท่ีรวมจัดนิทรรศการ

และกิจกรรม 

20 มิถุนายน –  

5 กรกฎาคม 2560 

นิทรรศการ Canada Day 150 Years 

 

Canadian Museum of 

Immigration,  International 

Organization for Migration,  

สถานทูตแคนาดาประจําประเทศ

ไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และสํานักงานวิทยทรัพยากร 

นําเสนอความรูและสารสนเทศเพ่ือเปน

แหลงเรียนรูประวัติศาสตรของประเทศ

แคนาดา 

14 – 18 สิงหาคม 2560 กิจกรรมเสวนาวิชาการ พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวกับเทคโนโลยีทาง

ภาพและการพิมพ และนิทรรศการดาน

เทคโนโลยีการถายภาพและการพิมพ 

สํานักงานวิทยทรัพยากร รวมกับ

ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและ

การพิมพ คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Exhibition Zone 

พัฒนาและเพ่ิมคุณคาพ้ืนท่ีเรียนรู 
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วัน เดือน ป นิทรรศการและกิจกรรม หนวยงานท่ีรวมจัดนิทรรศการ

และกิจกรรม 

นําเสนอความรูและสารสนเทศ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับ

เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ รวมท้ัง

เทคโนโลยีการถายภาพและการพิมพผาน

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และ

นิทรรศการ และเพ่ือเทิดพระเกียรติพระ

บิดาวิทยาศาสตรไทย ในสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ 

29 สิงหาคม –             

5 พฤศจิกายน 2560 

นิทรรศการ จุฬาลิเน็ตรวมใจ รฤกในพระ

มหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระ

ปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สํานักงานวิทยทรัพยากร รวมกับ

หองสมุดเครือขายจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

นําเสนอทรัพยากรสารสนเทศและองค

ความรูเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในดาน 

ตาง ๆ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระองคท่ีมีตอจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและประเทศไทย 

14 กันยายน –  

15 ธนัวาคม 2560 

นิทรรศการ Coral Hospital ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใต

ความรวมมือทางวิชาการกับ 

National Museum of Marine 

Biology and Aquarium 

ประเทศไตหวัน และสํานักงาน

วิทยทรัพยากร 

นําเสนอความรูและสารสนเทศเพ่ือใหนิสิต

และบุคลากรจุฬาฯ รวมท้ังบุคคลท่ัวไปได

มีโอกาสสัมผัสถึงความสําคัญ ความ

ตระหนักในความดํารงอยูของทรัพยากร

ปะการัง เขาใจและเรียนรูประโยชนในการ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปะการังใหคง

อยูคูทองทะเลอยางยั่งยืน 
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 ดวยความมุงม่ันในการพัฒนาการใหบริการพ้ืนท่ีเรียนรู ใหเปนแหลงเรียนรูของประชาคมจุฬาฯ และ

สังคม สํานักงานวิทยทรัพยากรจึงไมอาจหยุดอยูกับท่ีได จะดําเนินการจัด จัดหา ประสานงานความรวมมือกับ

หนวยงานและแหลงความรูตาง ๆ เพ่ือนําเสนอนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรู 

ของผูรับบริการอยางตอเนื่อง 

 ชมภาพนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดใน Exhibition Zone ไดจาก www.car.chula.ac.th 

 ศึกษาเรียนรูกิจกรรมท่ีจัดใน Exhibition Zone และกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ ของสํานักงาน- 

วิทยทรัพยากรแบบถายทอดสดและยอนหลังผานทาง www.car.chula.ac.th หรือ 

https://www.facebook.com/ChulaLibrary/ 

 

 
 

นิทรรศการ Canada Day 150 Years 

20 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 

 

 
 

   
 

 

ภาพกิจกรรม Exhibition Zone 

http://www.car.chula.ac.th/
https://www.facebook.com/ChulaLibrary/
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กิจกรรมเสวนาวิชาการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ และ

นิทรรศการดานเทคโนโลยีการถายภาพและการพิมพ 

14 – 18 สิงหาคม 2560 
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นิทรรศการ  

จุฬาลิเน็ตรวมใจ รฤกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

29 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2560 
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  นิทรรศการ Coral Hospital 
14 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 
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เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยและประชาคมจุฬาฯ ศูนยเอกสารประเทศไทยไดรับความไววางใจ 

จากมูลนิธิสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงานวิทยทรัพยากร 

ใหมีสวนรวมนอมสงเสด็จพระองคสูสวรรคาลัย โดยจัดทําคลังความรูพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช (https://www.car.chula.ac.th/rama9/) ซ่ึงเปนแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับ

พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สําหรับหองนิทรรศการท่ี 3 Digital 

Library สืบสานพระราชกรณีย จัดแสดงท่ีหอนิทรรศการและศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยาน 100 

ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ศูนยเอกสารประเทศไทยไดบริหารจัดการขอมูลจากแหลงขอมูลออนไลน 

(Content Management) ตั้งแตออกแบบเนื้อหา วิเคราะหและจัดการ Metadata จัดโครงสรางขอมูล (Data 

Stratification) จัดระบบคลังคําสืบคน (Taxonomies/ Thesaurus) รวมถึงใหความเห็นวิธีการสืบคน 

และนําเสนอขอมูลของ Digital Library ท่ีสะดวกสาํหรับผูรับบริการ โดยใชประสบการณในฐานะบรรณารักษ/

นักเอกสารสารสนเทศ ทักษะการบริหารจัดการโครงการ และการติดตอประสานงาน เพ่ือใหสามารถสงมอบ

เนื้อหาสําหรับจัดทําคลังความรูนี้ไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

 ศูนยเอกสารประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเขารวมโครงการนี้อยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2560 โดยมีกําหนดสงมอบงานดานเนื้อหาภายใน 1 เดือน (31 สิงหาคม 2560) เพ่ือใหทีมผูพัฒนา

เว็บไซตนําขอมูลไปผลิตคลังขอมูลออนไลน เผยแพรในวันศุกรท่ี 29 กันยายน 2560 ซ่ึงสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน 100 ป จุฬาฯ และมีงานแถลงขาวเปดตัวนิทรรศการดังกลาว

อยางเปนทางการในวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 ศูนยเอกสารประเทศไทยมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Library: King Rama IX Digital Collection 

คลังความรูพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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 การนําเสนอ Concept และ Gimmick ท่ีจะใชใน หองนิทรรศการท่ี 3 Digital Library สืบสานพระ

ราชกรณีย โดยไดคนควาตัวอยางจากหองสมุดตางประเทศหลายแหง และนําเสนอการใช Interactive 

Wall หรือ Multi Touch Screen ขนาดใหญ (84 นิ้ว) ไวสําหรับแสดงขอมูล เปดอาน ebook  

ชมคลิปวิดีโอ เลือกฟงเพลง ดาวนโหลดหรือแชรขอมูลทาง QR Code 

 

 การบริหารจัดการขอมูล (Content Management) ประกอบดวย 

o กา ร จั ด โ ค ร ง ส ร า ง เ นื้ อ ห า  แบ ง เ นื้ อ ห าออก เป น  6 หมว ด ใหญ  30 หมว ดย อ ย 

พรอมวางโครงสรางระดับขอมูลใหนอยชั้นเพ่ือการเขาถึงขอมูลท่ีรวดเร็ว เนนการจัดกลุม

ขอมูลตามลักษณะเหตุการณท่ีคลายคลึงกันโดยไมยึดตาม timeline โดยดึงประเด็นเดน ๆ 

ท่ีประชาชนท่ัวไปจะนึกถึงในหลวงรัชกาลท่ี 9 

 

o งานรวบรวมและวิเคราะหเนื้อหา 

 กําหนดขอบเขตหลักเกณฑของขอมูล โดยพิจารณาจากความถูกตองเหมาะสมของ

เนื้อหา ครอบคลุมประเด็นท่ีมีการออกแบบขอบเขตเนื้อหาไวตั้งแตตน มีการอางอิง

ชัดเจน มาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได แบงประเภทของขอมูล ท้ัง e-books, 

multimedia, บทความและคลังภาพ 

 งานวิเคราะหขอมูลและจัดการ Metadata จัดกลุม และลําดับชั้นขอมูล ตรวจสอบ

ความครบถวนหรือซํ้าซอนของขอมูลในแตละหมวด ตลอดจนแหลงท่ีมาของขอมูล 

ทดสอบวาลิงคยังคงใชได และดึงขอมูลมาถูกตองตรงกับชื่อเรื่อง คัดกรองเว็บไซต 

ท่ีมี pop-up adds ออก 

 จัดระบบคลังคําสืบคน (Taxonomies/ Thesaurus) ควบคุมการให คําสําคัญ 

(controlled keywords) สําหรับการสืบคนในแตละลิงค และจัดทําตารางควบคุม

คําศัพท (Thesaurus) เพ่ือใหฐานขอมูลเปนระบบ โดยคําศัพทท่ีนํามาบรรจุไวมีท้ัง

คําศัพทท่ีคนธรรมดาสามารถสืบคนไดท่ัวไปบน google และคําสืบคนในฐานขอมูล

หองสมุด ระบบควบคุมคําศัพทนี้ยังมีประโยชนเม่ือนําไป implement บน website 

เพ่ือเปนตัวเลือก/ กรองขอมูล ไดอีกดวย 
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 การใช Cross-Functional Team ผสานความรวมมือระหวางทีมผลิต content ทีมจัดนิทรรศการ 

และทีมพัฒนา website ซ่ึงนําโดย ดร.เชิดวงศ หงษศรีจินดา จากศูนยเครือขายหองสมุดดิจิทัล จุฬาฯ 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหนาโครงการ ท้ังนี้ศูนยเอกสาร

ประเทศไทยไดรวมใหความเห็นวิธีการสืบคนและวิธีนําเสนอขอมูลของ Digital Library โดยใช

ประโยชนจากคลังคําศัพทควบคุม (controlled keywords) ตลอดจนชวยคนหาตัวอยางเว็บไซต 

(Site Reference) สําหรับดูรูปแบบการจัดวาง และหาภาพกราฟกสท่ีใชบนเว็บไซต ตลอดจนคัดเลือก 

E-book หรือ Multimedia ท่ีนาสนใจเพ่ือใชในการจัดแสดงแบบ Interactive และใชเปนตัวอยาง

หนังสือจัดแสดงในหองนิทรรศการใหผูเขาชมสแกน QR Code ดาวนโหลดกลับไปอาน รวมถึงจัดทํา

คูมือในการใช QR Code ดาวนโหลดเอกสารและวิธีการติดตั้งและใชงาน QR Reader บนอุปกรณมือ

ถือของผูเขาชมนิทรรศการ 
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 กิจกรรมนี้ ทางศูนยเอกสารประเทศไทยไดจัดใหแก นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. เปนอีกหนึ่ง

ความภาคภูมิใจท่ีศูนยเอกสารประเทศไทยไปใหบริการวิชาการแกประชาคมจุฬา โดยถายทอดความรูและ

ประสบการณจากการทํางานจริงใหแกนิสิต ไดทดลองลงมือทํา คิดตอยอด และเขาใจบริบทในโลกการทํางาน

จริง และดีใจท่ีเห็นนิสิตสนุกสนานพรอม ๆ กับไดรับประโยชนจากกิจกรรมนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Workshop หัวขอ 

“การจัดทําและการใหบริการสาระสังเขปและดรรชนี” 
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 สํานักพิมพ ProQuest จัดการประชุม ProQuest Asia Pacific Advisory Board – 2017 ระหวาง

วันท่ี 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2560 เปนเวลา 2 วัน ณ Renaissance Sanya Resort & Spa ในมณฑล

ไหหลํา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีตัวแทนจากหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศตาง ๆ เขารวมประชุม 

จํานวน 14 คน ดังนี้ ประเทศจีน (4 คน) ฮองกง (2 คน) อินเดีย (1 คน) ญี่ปุน (3 คน) มาเลเซีย (1 คน) 

สิงคโปร (2 คน) ไตหวัน (1 คน) และ ไทย (1 คน) และยังมีผูแทนของสํานักพิมพ ProQuest อีก 13 คน รวม

ท้ังสิ้น 28 คน วัตถุประสงคของการจัดการประชุมนี้ เพ่ือรับฟงยุทธศาสตรของสํานักพิมพ ผลิตภัณฑ 

การใหบริการ การสนับสนุนขอมูลจากสํานักพิมพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการหองสมุด

ตาง ๆ เพ่ือท่ีสํานักพิมพจะนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีได ไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและ 

การใหบริการใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงตามความตองการของผูใชในมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 
 

ProQuest Asia Pacific Advisory Board 
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กา รป ร ะชุ ม  OCLC Asia Pacific Regional Council Annual Conference (The 8th APRC 

Meeting 2016) หั ว ข อ  “Libraries at the Crossroads : Tracking Digitals Footprints” ณ โ ร ง แ ร ม

Harbour Grand Hong Kong เมือง North Point  เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เม่ือวันท่ี 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงดําเนินงานโดย OCLC (Online Computer Library Center) องคกร

ความรวมมือระหวางหองสมุดแบบไมแสวงหากําไร ซ่ึงปจจุบันมีสมาชิกเครือขายหองสมุดไมนอยกวา 76,000 

แหง  จาก 172 ประเทศท่ัวโลก โดยมีเจาภาพหลักของการประชุมครั้งนี้คือ University of Hong Kong 

การประชุมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกเครือขายหองสมุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไดแลกเปลี่ยนขอมูล 

ทําขอตกลงท่ีจะเปนประโยชนดานการบริการสารสนเทศและเรียนรูเทคโนโลยี เพ่ือการบริหารงานและพัฒนา

ระบบหองสมุดเครือขายรวมกันอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ไดจัดโปรแกรมเยี่ยมชมหองสมุดท่ีมีชื่อเสียง 

และมีมาตรฐานการใหบริการจํานวน 3 แหง ประกอบดวย Hong Kong Central Library, The University 

of Hong Kong Libraries และ Hong Kong Polytechnic University Library 

 

 

OCLC Asia Pacific Regional Council 

Annual Conference 2016 
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การประชุ ม  International Conference of Asian Special Libraries (The 5th IcoASL 2017) 

หั ว ข อ  “ Curation and Management of Cultural Heritage through Libraries: Challenges and 

Opportunities for the Digital Society” หรือ การคัดสรรและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมผานหองสมุด: 

ความทาทายและโอกาสของสังคมดิจิทัล สถานท่ีจัดท่ี Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga SUNAN 

KALIJAGA รัฐยอรคจารกาตาร ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 10-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

มีผูเขารวมประชุมประมาณ 200 คน จาก 15 ประเทศ ซ่ึงเจาภาพดําเนินงานจัดโดย Sunan Kalijaga State 

Islamic University (UIN) และThe Special Libraries Association (SLA) ผูสนับสนุนการเขารวมประชุม

ครั้ งนี้ คื อ  สถาบัน เกอเธ ฯ  ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand) การประชุม มีวั ต ถุประสงค 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู  ทักษะการทํางานรวมกันและสงเสริมภาพลักษณของวงการหองสมุดในวงวิชาชีพ

สารสนเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึนในอนาคต มีรูปแบบการจัดบรรยาย

พิเศษ (Keynote speakers) และการนําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร (Parallel Session) พรอมไดจัด

โปรแกรมการเยี่ยมชมหองสมุดประชาชน Grahatama BPAD Yogyakarta และเยี่ยมชมพระราชวัง 

และพิพิธภัณฑในรูปแบบ Cultural visit ใน Yogyakarta 

 

 
 

 

 

 

5th International Conference of 

Asian Special Libraries 2017 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้ง ท่ี 7 (The 7th PULINET National Conference) 

สํานักงานวิทยทรัพยากร ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางนวัตกรรมใหมดานการใหบริการ การสงเสริม

และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและประสบการณตลอดจนเกิดเครือขายความรวมมือในการพัฒนา 

งานหองสมุดระหวางกันท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จึงไดสนับสนุนใหบุคลากรไปนําเสนอผลงาน ในการ

ประชุ ม วิ ช ากา ร ระดั บช า ติ  PULINET ครั้ ง ท่ี  7 ภาย ใต หั ว ข อ  Service Excellence ระหว า ง วั น ท่ี 

11-12 มกราคม พ.ศ.  2560  ณ ศูนยประชุมนานาชาติ เ อ็มเพรส อํา เภอเ มือง จั งหวัด เชียงใหม  

(http://pulinet2017.cmu.ac.th)  ซ่ึงครั้งนี้มีบุคลากรรวมนําเสนอผลงานดวยวาจา 3 รายการ แบงตามกลุม

ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 :  การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 

ผลงานท่ีรวมนําเสนอคือเรื่อง “ระบบบริหารจัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศเรงดวน” 

โดย นางวราวรรณ วีรวรวงศ และนางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท 

(ชมภาพวีดีทัศนการนําเสนอผลงานไดท่ี http://goo.gl/k9WfYL) 

 

 กลุมท่ี 2 :  การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ  

ผลงานท่ีรวมนําเสนอคือเรื่อง “การรับรูและความตองการของประชาคมจุฬาฯ ท่ีมีบริการ 

Subject Librarian สํานักงานวิทยทรัพยากร” 

โดย นางระเบียบ แสงจันทร และนางศุภกร เมาลานนท 

และผลงานนี้ ไดรับรางวัลระดับดีเดน จากการนําเสนอผลงานดวยวาจา ในกลุมท่ี 2 นี้ดวย 

 

 กลุมท่ี 3 :  การบริหารองคกร การจัดการความรู  

ผลงานท่ีรวมนําเสนอคือเรื่อง “อยูเปนสุข สนุกกับ 5ส” 

โดย นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร 

(ชมภาพวีดีทัศนการนําเสนอผลงานไดท่ี http://goo.gl/A7aE1s) 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 7 

http://goo.gl/k9WfYL
http://goo.gl/A7aE1s
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ท้ังนี้ผลงานท่ีไดรวมนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครัง้ท่ี 7 นี้ จะไดรับการ

ตีพิมพผลงานลงใน PULINET Journal ตอไป สามารถดูรายละเอียดของวารสารและบทความในท่ีจะลงตีพิมพ

ในอนาคตไดท่ี http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal 

 

 

 
กลุมท่ี 1 :  การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม   

ผลงานท่ีรวมนําเสนอคือเรื่อง “ระบบบริหารจัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศเรงดวน”  

โดย นางวราวรรณ วีรวรวงศ และนางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท 

 

http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal
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กลุมท่ี 2 :  การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)  

ไดรับรางวัลระดับดีเดน จากการนําเสนอดวยวาจา  

เจาของผลงาน : นางระเบียบ แสงจันทร และนางศุภกร เมาลานนท  

ชื่อผลงาน : การรับรูและความตองการของประชาคมจุฬาฯ ท่ีมีตอบริการ Subject Librarian  

 

 



74 

OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

 

 
  

 

 

 
กลุมท่ี 3 :  การบริหารองคกร การจัดการความรู 

ผลงานท่ีรวมนําเสนอคือเรื่อง “อยูเปนสุข สนุกกับ 5ส” โดย นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร 
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เครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Library 

Information Network - Chulalinet) เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาระบบขายงานหองสมุดจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคท่ีจะทําใหหองสมุดทุกแหงในมหาวิทยาลัยเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอ

กันและกันได ดวยระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือชวยใหนิสิต อาจารยนักวิชาการสามารถ

เขาถึงสารสนเทศ ท่ีมีอยูในหองสมุดทุกแหงไดอยางรวดเร็ว โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี Chulalinet คือ

ตนแบบระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีสมบูรณแบบเปนแหงแรกของประเทศไทย มีสมาชิก ในเครือขาย 38 

ห อ งส มุด  มี ฐ านข อ มู ลทรั พย ากรส ารสน เทศกว า  1,582,900 ระ เบี ยน  ให บ ริ ก า ร  24 ชั่ ว โ ม ง 

ทุกวัน โดยผูใชสามารถตอเขาพรอม ๆ กันไดไมจํากัดจํานวนการสบืคน (unlimited users) วันท่ี 30 สิงหาคม 

2559 งานวันเครือขายสารสนเทศหองสมุดในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7 ประจําป 2559 (Chulalinet Fair 2016) 

ณ บริเวณโถงชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 
 

 

 

 

เครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ในปงบประมาณ 2560 ศูนยการเรียนรูทางไกลในเครือขายการเรียนรู ท่ัวโลก (Chulalongkorn 

University-Global Development Learning Network – CU-GDLN) จั ด กิ จ ก ร รม ท้ั งห ม ด  17 ครั้ ง  

มีผูเขารวมประชุมสัมมนาจากภาครัฐ เอกชน และองคการระหวางประเทศ รวม 78 คน กิจกรรมดังกลาว

ประกอบดวย การอบรม (Training courses) และการประชุมสัมมนา (Seminars) ซ่ึงแบงออกเปน 

หัวขอตาง ๆ 9 หัวขอ ดังนี้ 

 

ลําดับ วันเดือนป รายการ จัดโดย 

จํานวน

ผูเขารวม 

(คน) 

1 25-28 ต.ค. 59 APO e-Learning Course on 

Innovative Approaches in Marketing 

of Agrifood Products 

Asian Productivity Organization 

(APO) ประเทศญี่ปุน รวมกับสถาบัน

เพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ประเทศไทย 

10 

2 9 มี.ค. 60 Control and Elimination of Vector 

Aedes. Preventing Zika Virus: 

Understanding and Controlling 

GDLN America Foundation รวมกับ 

Autonomous University of 

Guadalajara ประเทศเม็กซโิก 

6 

3 11 พ.ค. 60 Webinar: Publishing Clinic: Write 

your next paper with success 

Wiley ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 

4 18 พ.ค. 60 

5 ก.ค. 60 

26 ก.ย. 60 

2017 AFDI-GDLN Global Learning 

Program: Financial Globalization: 

Openness, Connectivity and 

Innovation 

Asia-pacific Finance and 

Development Institute (AFDI) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

12 

5 2 มิ.ย. 60 การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 

Engagement Thailand  ครั้งท่ี 1/2560 

สํานักบริหารยุทธศาสตรและ

การงบประมาณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

17 

6 8, 15, 29 มิ.ย. 60 

13 ก.ค. 60 

3 ส.ค. 60 

7, 21 ก.ย. 60 

2017 GDLN Blended Learning 

Series: Korea’s E-Government 

KDI School of Public Policy and 

Management สาธารณรัฐเกาหล ี

17 

7 14-15 มิ.ย. 60 Economics for Non-Economists Blended Learning International 

ประเทศออสเตรเลยี 

2 

หนวยเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ัวโลก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ วันเดือนป รายการ จัดโดย 

จํานวน

ผูเขารวม 

(คน) 

8 16 มิ.ย. 60 Actions that guarantee the 

reduction of Zika without pesticides 

Autonomous University of 

Guadalajara ประเทศเม็กซโิก 

3 

9 30 มิ.ย. 60 การสอบปองกันวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง 

แบบจําลองเชิงบูรณาการดานนิเวศวิทยา 

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือจัดการท่ีดิน

เกษตรกรรมอยางมสีวนรวมในเขตภเูกา 

อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา จงัหวัด

หนองบัวลําภ ู

หลักสตูรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 

 

 

ตัวอยาง 

การจัดหลักสูตรการเรียนรูทางไกล (Distance Learning 

Courses) และการสัมมนา (Seminars) โดยรวมนั้น

เปนการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการประชุมทางไกล

สื่ อ ผสมแบบปฏิ สั ม พั นธ  ( Two-way Multimedia 

Videoconference) รวมกับสื่อสิ่ งพิมพ ซีดีรอม  

การติดตอสื่อสารกันผานทางเว็บไซด หรือการฝกอบรม

แบบพบปะกัน (Face-to-face Tutorials) 

 

 

 

ตัวอยาง 

การจัดหลักสูตรท่ีใชเว็บไซตเปนสื่อกลาง (Web-based 

Program) เปนกิจกรรมการเรียนรูผานเว็บไซตท่ีกําหนดให

ผูเรียนทุกคนเขาใชเว็บไซตเพ่ือการเรียนรูในเวลาเดียวกัน 

(Synchronous) หรือตางเวลากัน (Asynchronous) ได 
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หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

  

วัน เดือน ป 
 

ช่ือมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร 

 

วัตถุประสงค 
จํานวน 

(คน) 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

14 ธนัวาคม 2559 หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย 

เยี่ยมชมระบบการดําเนินงานของ

สํานักงานวิทยทรัพยากร 

7 

8 พฤษภาคม 2560 หลักสูตร (ศศ.บ.) สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป (นานาชาติ) 

ปฐมนิเทศการใชหองสมุด 42 

5 มิถุนายน 2560 ภาควิชาประวัติศาสตร  

คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 6 

3 กรกฎาคม 2560 คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ศึกษาดูงานผลิตสื่อวีดิทัศน 20 

6 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร จุฬาฯ เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 300 

6 กรกฎาคม 2560 ศูนยติดตามการดื้อยาฯ  

คณะสัตวแพทยศาสตร 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 20 

27 กรกฎาคม 2560 คณะครุศาสตร จุฬาฯ เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 51 

4 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 2 

18 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ เยีย่มชมนิทรรศการจุฬาลงกรณ

ราชบรรณาลัย 

60 

 

 

 

 

 

การใหบริการทางวิชาการ 

การตอนรับนําชม 
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หนวยงานภายนอกมหาวทิยาลัย 
 

  

วัน เดือน ป 
 

ช่ือมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร 

 

วัตถุประสงค 
จํานวน 

(คน) 

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

13 ตลุาคม 2559 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร สารสนเทศ

ศาสตรและนิเทศศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

บริการสารสนเทศ 

18 

19 ตลุาคม 2559 วิทยาลัยชุมชนเมืองแหง

กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 35 

27 ตลุาคม 2559 โรงเรียนวัดรองแซง (กุลไพศาลวิทยา) 

สระบุรี 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 40 

14 ธนัวาคม 2559 หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย 

เยี่ยมชมระบบการดําเนินงานของ

สํานักงานวิทยทรัพยากร 

7 

3 กุมภาพันธ 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 32 

7 กุมภาพันธ 2560 สํานกังานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาดูงานการบริหารงาน 5 

9 กุมภาพันธ 2560 วัดญาณเวศกวัน ศึกษาดูงานและหารือแนวทางใน

การดําเนินงานโครงการทําความ

รวมมือกับสํานักงานวิทย-

ทรัพยากร 

4 

9 มีนาคม 2560 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศึกษาดูงานการดําเนินงานคลงั

ปญญาจุฬาฯ 

4 

10 มีนาคม 2560 สถาบันกันตนา เยี่ยมชมหองสมุดและศึกษาการ

ใชฐานขอมูลหองสมุด 

7 
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วัน เดือน ป 
 

ช่ือมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร 

 

วัตถุประสงค 
จํานวน 

(คน) 

26 เมษายน 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและ

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

ศึกษาดูงานการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

70 

16 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงานดานการออกแบบและ

การจัดพ้ืนท่ีสําหรับงานหองสมุด

ท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอน

ในยุคปจจุบัน 

5 

26 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 7 

20 กรกฎาคม 2560 สํานักงานศาลปกครอง สํานักหอสมุด

กฎหมายมหาชน 

เยี่ยมชมจุฬาลงกรณ 

ราชบรรณาลัย 

15 

4 สิงหาคม 2560 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

24 

8 สิงหาคม 2560 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

ราชนครนิทร 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 11 

16 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

20 

7-8 กันยายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโนโลยีการโทรทัศนและ

วิทยุกระจาย ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสาร

และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

ศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอน การผลิต

สื่อการศึกษาและ Classroom 

Capture 

97 

18 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาการใหบริการและคนควา

เอกสารงานวิจัย 

25 
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หนวยงานตางประเทศ-นานาชาติ 
 

วัน เดือน ป ช่ือมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร วัตถุประสงค 
จํานวน 

(คน) 

หนวยงานตางประเทศ นานาชาติ 

3 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน  

ผาน ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู จุฬาฯ 

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทย-

ทรัพยากร 

22 

30 พฤศจิกายน 2559 Universitas Tadulako ผาน คณะ

วิทยาศาสตร จุฬาฯ 

เยี่ยมชมการใหบริการของ

สํานักงานวิทยทรัพยากร 

12 

20 ธนัวาคม 2559 Tzu Chi University of Science and 

Technology ผาน คณะพยาบาล-

ศาสตร จุฬาฯ 

ศึกษาดูงานสํานักงานวิทย-

ทรัพยากร 

12 

9 มกราคม 2560 นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลี 

อินโดนีเซีย เวียดนาม ผานวิทยาลัย

ปโตรเลียมและปโตรเคมี 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 12 

3 มีนาคม 2560 Universitas Muhammadiyah 

Semarang 

เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 10 

19 มิถุนายน 2560 โรงเรียน Bangkok International 

Preparatory and Secondary 

School (Bangkok Prep) 

ศึกษาดูงานดานทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ือเตรียมความพรอม

ในการศึกษาตอ 

52 

4 สิงหาคม 2560 ATPAC สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 8 

8 กันยายน 2560 สํานักพิมพ Elesevier เยี่ยมชมสํานักงานวิทยทรัพยากร 50 

25 กันยายน 2560 โรงเรียนการจัดการกรุงเทพ (Bangkok 

School of Management) 

ศึกษาดูงาน ดาน Library 

Management 

3 
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ประเภทกิจกรรมตาง ๆ ทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากรไดมีสวนรวมและ

ดําเนินการจัดงานเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย และกิจกรรมเพ่ือสังคม ในปงบประมาณ 

2560 ดังนี้ 

 

 

ประเภทกิจกรรม 

จํานวน

กิจกรรม 

(ครั้ง) 

 

ผูเขารวมกิจกรรม 

กิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากรเขารวม 

1. กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณ ี 2 ประชาคมจุฬาฯ 

2. กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลัย 15 ประชาคมจุฬาฯ 

กิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากรเปนผูจัด 

1. กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณ ี 2 ประชาคมสํานักงานฯ และแขกผูมีเกียรติ 

2. กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลัย 2 ประชาคมสํานักงานฯ 

กิจกรรมจัดงานแสดงนิทรรศการ 2 ประชาคมจุฬาฯ 

 

ตัวอยาง กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี 

 

 1. รวมงานตักบาตรเนื่องในโอกาสข้ึนพุทธศักราชใหม 2560 วันท่ี 11 มกราคม 2560 จัดโดย 

ศูนยบริหารกลาง 

 2. รวมงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2560 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 

20 ตุลาคม 2560 ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดชลบุรี จัดโดย ศูนย- 

บริหารกลาง 

 3. จัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต วันท่ี 7 เมษายน 2560 

 4. จัดพิธีทําบุญครบรอบ 39 ป แหงการสถาปนาสํานักงานวิทยทรัพยากร วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

การทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวอยาง กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสําคัญในมหาวิทยาลัย 

 

           1. จัดพิธีถวายสักการะและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 

2. จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวาระวันคลายวันสวรรคต 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

  3. รวมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวารนับแตวันสวรรคตถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช วันท่ี 20 มกราคม 2560 จัดโดย ศูนยบริหารกลาง  

  4. รวมงานครบรอบ 100 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 26 มีนาคม 2560  

 จัดโดย ศูนยบริหารกลาง 

 5. รวมประดิษฐดอกไมจันทนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 3,000 ดอก เพ่ือมอบใหกับกรุงเทพมหานครนําไปใชในพระราชพิธีพระเพลิง 

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนพฤษภาคม 2560 จัดโดย สํานักบริหาร

กิจการนิสิต 

6. รวมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนยบริหารกลาง 

7. รวมพิธีบําเพ็ญกุลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระท่ีนั่ง 

ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จัดโดย ศูนยบริหารกลาง 

8. รวมพิธีตักบาตรและพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ในวาระครบ 1 ป นับแตสวรรคต วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 จัดโดย ศูนยบริหารกลาง 

9. รวมปฏิบัติหนาท่ีในพิธีถวายดอกไมจันทนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ     

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 จัดโดย ศูนยบริหารกลาง 

 10. รวมงานครบรอบแหงการสถาปนาคณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย สํานัก 
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ตัวอยาง กิจกรรมจัดงานแสดงนิทรรศการ 

 

1. งานแสดงนิทรรศการ Canada Day 150 Years โดย Ms. Ayesha Rekhi, Charge D Affaires 

สถานทูตแคนาดา ประจําประเทศไทย และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี กํากับดูแล

ดานสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล เปนประธานเปดงาน วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 

2. งานแสดงนิทรรศการ "Coral Hospital" เก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปะการัง ภายใตความ    

รวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Nation Museum of Marine Biology and Aquarium 

(NMMBA) วันท่ี 15 กันยายน 2560 
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คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการและ

ลูกจางประจํา เพ่ือเสนอชื่อไปยังคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช 

2559 และ นายนพรัตน กันปาน ลูกจางประจํา สังกัด สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

และประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2559 (ประกาศผล ณ เดือนมีนาคม 

2560) 

 

 
 

 
 

คณะกรรมการประสานงานระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการใหรางวัลยกยองเชิดชู

เกียรติบุคลากรหองสมุดดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนการยกยอง เปนขวัญและกําลังใจ แกบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากร ผูไดรับรางวัลยกยอง

เชิดชูเกียรติดังกลาวไดแก 

 

ความภูมิใจ 

ขาราชการพลเรือนดีเดน 

บุคลากรหองสมุดดีเดน 
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 กลุมวิชาชีพ ประเภทผูปฏิบัติงานในตําแหนงบรรณารักษ 

  นายธนัช บุญจันทร 

 

 
  

กลุมปฏิบัติการ ประเภทผูปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ  

  นางสาวกรรณิการ สุวรรณนิตย 
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 สํานักงานวิทยทรัพยากร ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ตระหนักในความสําคัญของคุณภาพ 

และมาตรฐานในการใหบริการทางวิชาการ อันเปนหนาท่ีหลักของสํานักงานฯ เพ่ือประกันวาคุณภาพ 

บริการของสํานักงานฯ จะเปนไปตามท่ีผูรับบริการตองการและไดรับความพึงพอใจ โดยใชมาตรฐานประกัน

คุณภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําหรับหนวยงานดานบริหารและสนับสนุน หรือ CU-QA 84.3 

 นโยบายคุณภาพของสํานักงานวิทยทรัพยากร คือ พัฒนาระบบบริหารและบริการเพ่ือมุงใหเกิด 

ความพึงพอใจแกผูรับบริการทุกระดับ ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรโดยมีเกณฑท่ีชัดเจนโปรงใสตรวจสอบได 

และมีพัฒนาการเพ่ือใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 ระบบประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยทรัพยากร ดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินการประกัน

คุณภาพ ซ่ึงดําเนินการรวมกับคณะกรรมการอีก 3 ชุด ซ่ึงประธานของคณะกรรมการแตละชุดเปนกรรมการ

ดําเนินการประกันคุณภาพโดยตําแหนง ไดแก (1) คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (2) คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (3) คณะกรรมการจัดการความรู 

 

 
 

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 

สํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปงบประมาณ 2560 

 

1. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร ท่ีปรึกษา 

2. ผูจัดการระบบคุณภาพ ประธานกรรมการ 

(นางวราวรรณ  วีรวรวงศ) 

3. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน รองประธานกรรมการ 

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน กรรมการ 

(นางสาวสายฝน  เตาแกว) 

5. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม กรรมการ 

5ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (นายธนัช  บุญจันทร) 

ระบบประกันคุณภาพ 

การดําเนินการประกันคุณภาพ 
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6. ประธานคณะกรรมการจัดการความรู กรรมการ 

(นายนราพงค  เกิดบัวเพชร)  

7. นางสาววาสนา  เหลาชินชาต ิ กรรมการ 

8. นางรุงฤดี  นิลวิเชียร กรรมการ 

9. นางสุรีย  ทรัพยสงา กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพทําหนาท่ีดําเนินการประกันคุณภาพ และการพัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในของสํานักงานวิทยทรัพยากร เปนไปตามนโยบายคุณภาพ 

ของสํานักงานฯ ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ในรอบปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการดําเนินการ

ประกันคุณภาพ ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี ้

 

 พัฒนาเว็บไซตระบบประกันคุณภาพ http://www.car.chula.ac.th/qaweb/  ใหสามารถเขาถึงได

งายข้ึน พรอมนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยทรัพยากรไดครบถวน 

 จัดทําแผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม

ภายใน สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สรุปความคิดเห็นของผูรับบริการจากชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต อีเมล โทรศัพท กลองรับ- 

ความคิดเห็น ฯลฯ 

 สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการในการเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง เปนครั้งแรกของสํานักงาน- 

วิทยทรัพยากร  วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 
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1. นายนราพงค เกิดบัวเพชร            ประธาน 

2. นางสาวจันทรงาม ชูตระกูล               รองประธาน 

3. นางสาวปญชลี เวียงยิ่ง   กรรมการ 

4. นางสาวไขมุกข พบถาวร  กรรมการ 

5. นางเสาวนีย เฉลิมเทวี   กรรมการ 

6. นางสุธิดา สวัสดิ์นที   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

การจัดการความรู 

คณะทํางานการจัดการความรู 
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1. ประชุมคณะกรรมการฯ จํานวน 5 ครั้ง 

จากการดําเนินการของคณะกรรมการจัดการความรูไดมีการจัดการประชุมจํานวน 5 ครั้ง และไดมี

การพูดคุยผาน Line ในการปรึกษาหารือเรื่องตาง ๆ 

 

ครั้งท่ี 1/2559 วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ หองประชุมทางไกลชั้น 3 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ครั้งท่ี 2/2559 วันจันทรท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-10.00 น. 

ณ หองประชุม 2 ชั้นลาง สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ครั้งท่ี 3/2559 วันพุธท่ี 25 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. 

ณ หองประชุม 2 ชั้นลาง สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

ครั้งท่ี 4/2560 วันศุกรท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ หองประชุมทางไกลชั้น 3 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ครั้งท่ี 5/2560 วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ หองประชุม 2 ชั้น 3 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 2. สรางและ/หรือปรับปรุงขอมูลเว็บ KM 

 มีการสรางและ/หรือปรับปรุงขอมูลเว็บ KM รวม 29 ครั้ง ดังนี้ 

  Update Home page    7 ครั้ง 

Update Media     2 ครั้ง 

Update Calendar    8 ครั้ง 

เขียน Page ใหม   12 ครั้ง 

 

 

แผนกิจกรรม 



91 

OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

 

 
  

 

 3. จัดกิจกรรมอาศรมวิทยทรัพยากร/กิจกรรม Expert Talk จํานวน 3 ครั้ง 

 

ครั้งท่ี 1 วันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

o OCLC : Asia pacific Regional Council Meeting 2016 

โดย นางสาวสมร ไพรศรี 

o การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 7 และการนําเสนอผลงานวิชาการ

โดย นางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท  นางวราวรรณ วีรวรวงศ  

นางระเบียบ แสงจันทร และ นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร 

 

  ครั้งท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

o บทบาทสถาบันการศึกษาเพ่ือประเทศไทยสูสังคมดิจิทัล 

โดย นางสาววิภา จารวีงศไพบูลย 

o งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดําเนินกิจกรรมระบบเครือขายสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 34 (34th WUNCA) 

โดย นางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท และ นางสาววาสนา เหลาชินชาต ิ

o สัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 32 

โดย ดร. บรรพต สรอยศรี  นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน  และ 

นายวสันต สุขสุทธิ 

o Cambridge Asia Library Advisory Board (CALAB) Meeting 

โดย นางสาวจันทรงาม ชูตระกูล 

 

  ครั้งท่ี 3 วันพฤหัสบดีท่ี 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. 

o พรบ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ 

โดย นางอังคณา บุญเลิศ  นางเสาวนีย เฉลิมเทว ี นางสาวรัตนา โฉมจันทร 

นางวิฑิตา ลักษณเทียมจิตร และ นายอธิป พิมพันดี 

o ประเทศไทย 4.0 กับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Thailand 4.0 and Academic 

Libraries) 

โดย นางสาวปรางทิพย อิศรางกูร ณ อยธุยา  นางสาวปยธิดา หอประทุม 

นางสาววิภา จารีวงศไพบูลย  นางศุภกร เมาลานนท และ นางสาวสมร ไพรศรี 

o ProQuest Asia Pacific Advisory Board – 2017 

โดย นางสาวกัลยา ยังสุขยิ่ง 
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o The 15th Annual Library Leadership Institute Libraries at the 

Crossroads: Challenges for Leadership 

โดย นางสาวสายฝน เตาแกว 

 

 4. กิจกรรม Morning Talk with KM (กิจกรรมเปดเชา เมาทมันส) จํานวน 7 ครั้ง 

เปดเชา เมาทมันส ป 2 Take 1 : “บริการใหมในหองสมุด” โดย นางสาวปรางทิพย อิศราง

กูร ณ อยุธยา และ นางสาวสมรไพรศรี วันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559 เวลา 07.45-08.15 น. ณ 

โถงชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

เปดเชา เมาทมันส ป 2 Take 2 : “HD” กาวใหม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา 2558 โดย ทีมงานศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤศจิกายน 

2559 เวลา 07.45-08.15 น. ณ โถงชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

เปดเชา เมาทมันส ป 2 Take 3 : “CU LIBRARY 24/7” โดย รองศาสตราจารย ดร.อมร 

เพชรสม วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 2559 เวลา 07.45-08.15 น. ณ โถงชั้น 1 สํานักงานวิทย

ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

เปดเชา เมาทมันส ป 2 Take 4 : “เปดบานวิทยทรัพยากร ณ จามจุรี 10” โดย ธนัช บุญ

จันทร และนางสาวปรางทิพย อิศรางกูร ณ อยุธยา วันอังคารท่ี 31 มกราคม 2560 เวลา 07.45-

08.15 น. ณ โถงชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

เปดเชา เมาทมันส ป 2 Take 5 : “เคลียรชัด ปฏิบัติการ MOU” โดย รศ.ดร.อมร เพชรสม 

และนายธนัช บุญจันทร วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2560  เวลา 07.45 – 08.15 น.ณ โถงชั้น 1 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

เปดเชา เมาทมันส ป 2 Take 6 : “เปดกลอง สองเว็บ OAR” โดย รศ.ดร.อมร เพชรสม วัน

พุธท่ี 14 มิถุนายน 2560  เวลา 07.45 – 08.15 น. ณ โถงชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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เปดเชา เมาทมันส ป 2 Take 7 : “สงตอสาระนารู รับรองไมตกเทรนด” โดย นางสาวพร

ทิพย เอ้ืออภัยกุล และ ดร.บรรพต สรอยศรี วันพุธท่ี 16 มิถุนายน 2560  เวลา 07.45 – 08.15 น. ณ 

โถงชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 5. ประมวลภาพกิจกรรม 
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สํานักงานวิทยทรัพยากร  ไดดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบคณะกรรมการ  โดยมีประธาน

กรรมการประชาสัมพันธและคณะกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจากศูนย/ฝายตาง ๆ มีกําหนดวาระการปฏิบัติงาน

คราวละ 1 ป 

 

 
 

 
 

1. รักษาการแทนผูอํานวยการ สํานักงานวิทยทรัพยากร ท่ีปรึกษา 

2. นางสาวสมร ไพรศรี     ประธาน 

3. นายธนัช บุญจันทร     รองประธาน 

4. นางปยวรรณ ตระกูลฤทธิ์    กรรมการ 

5. นางสาวไขมุก พบถาวร     กรรมการ 

6. นายธนากร ปญญาฤดีพร    กรรมการ 

7. นางสาวจารุวรรณ ชูติสินธ ุ    กรรมการ 

8. นางสาวนัทชาพัฒน ฐาศิริทรัพย    กรรมการ 

9. นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง     กรรมการและเลขานุการ 

 

การดาํเนินงานประชาสัมพันธ 

คณะดําเนินงานประชาสัมพันธ 
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1. ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักงานวิทยทรัพยากร หรือ กิจกรรมท่ีศูนย/ฝายตาง ๆ 

จัดข้ึน โดยดําเนินการประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ อาทิ Website, Facebook, Youtube เปนตน 

2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในสํานักงานฯ และภายนอกสํานักงานฯ เพ่ือ 

การประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร อาทิ ศูนยสื่อสารองคกร จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย และสื่อหนังสือพิมพ เปนตน 

3. ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการสื่อสารภายในองคกร แจงขอมูลขาวสารท่ีสําคัญแกบุคลากร เพ่ือให

บุคลากรทราบถึงกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนรวมจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดี 

ของบุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากรข้ึน โดยดําเนินการประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ อาทิ กิจกรรม

สัมมนาประจําป, Email, Line เปนตน 

4. ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร ใหผูรับบริการ 

ไดเขาใจและรูจักสํานักงานวิทยทรัพยากรไดดียิ่งข้ึน 

 

 
 

 ผู ท่ี ต อ ง ก า รป ร ะช าสั ม พั น ธ ข า ว ส า รต า ง  ๆ  ส าม า ร ถกรอกแบบ ฟ อร ม ไ ด ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต  

https://goo.gl/Ixj8QZ 

 

 ชองทางการประชาสัมพันธตาง ๆ มีดังนี้ 
  

ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic) 

1 Digital signage 

2 Facebook - Chulalibrary 

3 Instagram - IG - ไอจ ี

4 LED Display - CICC หนามหาวิทยาลัย 

5 LED Moving Message Sign - ปายไฟหนาตึก  

6 Line - OAR 

7 Line - CU library 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

ชองทางการประชาสัมพันธของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

https://goo.gl/Ixj8QZ
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic) 

8 Mobile application - มือถือ 

9 Television - โทรทัศนมหาวิทยาลัย 

10 Television - ชอง 3 5 7 9 11 ผานศูนยสื่อสารองคกร 

11 Web - เว็บ OAR 

12 Web - เว็บ  CU 

13 Youtube  

 
 

ส่ิงพิมพ - ขอความ (Poster - Text) 

14 Cut out - ปายผา มหาวิทยาลัย 

15 Faculty - ภาควิชา/คณะ/สถาบัน ภายในจุฬาฯ 

16 Faculty - ภาควิชา/คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ภายนอก 

17 Newspapers - หนังสือพิมพ ผานศูนยสื่อสารองคกร 

18 Radio - วิทยุจุฬาฯ 

19 Vinyl - ปายไวนิล 

20 จุฬาสัมพันธ 

21 ปายภายในสํานักงาน / ในลิฟท 

22 รถปอบมหาวิทยาลัย 

23 เสียงตามสาย 

 

 

 
 

1. สงเสริมและประชาสัมพันธการเขาเปนสมาชิกสื่อสังคมออนไลนของสํานักงานวิทยทรัพยากร

คณะกรรมการประชาสัมพันธ ไดริเริ่มการสรางสื่อสังคมออนไลนในรูปแบบ Facebookและ Youtube ใหกับ

สํานักงานวิทยทรัพยากร เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

 

 

 

 

ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินงานประชาสัมพันธในรอบปงบประมาณ 2560 
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 2. จัดทําบทวิทยุรายการ “สารสนเทศจากสํานักงานวิทยทรัพยากร” ออกอากาศทางสถานีวิทย ุ

จุฬาฯ เพ่ือเปนชองทางในการประชาสัมพันธและนําเสนอสาระความรูของสํานักงานวิทยทรัพยากรสูสังคม 

สามารถรับฟงผานวิทยุออนไลน CURadio 

 
 

 

 

 

 

Facebook@Chula library Youtube@Chula library 
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 3. ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมแนะนําบริการใหม ของสํานักงานวิทยทรัพยากร 
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ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ 
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ดวยตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

สํานักงานฯ จึงเปดโอกาสใหบุคลากรระดับวิชาชีพ และระดับปฎิบัติการ รวม 99 คน บุคลากรระดับวิชาชีพ 

57 คน บุคลากรระดับปฏิบัติการ  42 คน ไดรับการฝกอบรมพัฒนาในปงบประมาณ 2560 รวมเวลาท้ังสิ้น 

1,140 ชั่วโมง เฉลี่ยนคนละ 11.52 ชั่วโมง 

 

 
 

 

ประเภทกิจกรรม 

 

 

จํานวน 

(ครั้ง) 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม

กิจกรรม (คน) 

ระดับ

วิชาชีพ 

ระดับ

ปฏิบัติการ 

การสัมมนาบุคลากร  1 95 

การแลกเปล่ียนเรียนรู ในสํานักงาน  3 44 9 

การฝกอบรม ศึกษาดูงาน ตางประเทศ  4 4 0 

การประชุม ฟงบรรยาย อบรม สัมมนาทางวิชาการ ในประเทศ 58 53 37 

การฝกอบรมทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  65 56 30 

 

 
 

1.  Asia Pacific Regional Council Meeting 2016 ณ University of Hong Kong Libraries 

2. ProQuest Information and Learning Beijing Representative Office ณ สาธารณรัฐ- 

ประชาชนจีน 

3. Cambridge Asia Library Advisory Board (CALAB) Meeting ณ Jakarta, Indonesia 

 

 

การพัฒนาบคุลากร 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

ตัวอยาง การฝกอบรม ศึกษาดูงาน ตางประเทศ 
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4. ศึกษาดูงานการแสดงเทคโนโลยีและนิทรรศการรวบรวมการนําเสนออุปกรณและเทคโนโลยี 

กาวหนาดาน Congregate and Network with professionals from Broadcast ณ ประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปร 

 

 
 

1. การประชุม OCLC กับความกาวหนาในระบบหองสมุดอัตโนมัติ WMS และระบบสืบคน WCD 

จัดโดย OCLC The world's Libraries Connected ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการสราง Access Points และ Authority Control ตามมาตรฐาน 

RDA จัดโดย สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  

 3. หลักสูตร Enhancing Your Classroom with Google for Education จัดโดย ศูนยนวัตกรรม

การเรียนรู จุฬาฯ 

 

 
 

1. การเกษียนหนังสือ ตรวจ/ทาน และลงนามเอกสารในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จัดโดย 

คณะกรรมการเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพสารบรรณ 

2. Acquisitions Function และ Serials Function จัดโดย คณะกรรมการเครือขายแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพหองสมุด 

3. การใช Drone เพ่ือผลิตสื่อวีดิทัศน จัดโดย คณะกรรมการเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพ สาย

ปฏิบัติการ วิชาชีพโสตทัศนศึกษา 

4. การปฏิบัติงานดวยระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) จัดโดย คณะกรรมการเครือขายแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพพัสดุ 

5. การปรับเปลี่ยนระบบทดสอบกลาง e-Exam เพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จัดโดย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6. การใชงาน Office 365 จัดโดย สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7. การจัดการ Mailbox จัดโดย ศูนยเครือขายหองสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

ตัวอยาง การประชุม ฟงบรรยาย อบรม สัมมนาทางวิชาการ ในประเทศ 

ตัวอยาง การฝกอบรมทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพกจิกรรม 

17 ตลุาคม 2559 พิธีถวายสักการะและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ของบุคลากร ณ โถงชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร 
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14 พฤศจิกายน 2559 เปดบริการ 24 ช่ัวโมงเปนครั้งแรก  
ซึ่ ง ไดรับการสนับสนุนจากสํานักบริหารกิจการนิสิต 

โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย  รอง
อธิการบดี กํากับดูแลดานการพัฒนานิสิต และนิสิตเกา
สัมพันธ จุฬาฯ เปนประธานเปดงาน รวมกับ รศ.ดร.อมร 
เพชรสม  รั กษาการแทน ผู อํ านวยการสํ า นัก งาน 

วิทยทรัพยากร 

18 พฤศจิกายน 2559 เครือขายวิชาชีพหองสมุด โดย
คณะกรรมการประสานงานระหวางหองสมุดจุฬาลงกรณ
มหา วิทยาลั ย  ได จั ดการบรรยายในหั วข อ  iThesis 
กับงานหองสมุด เพ่ือใหสมาชิกเครือขายไดรับความรูความ
เข า ใจและพรอมใหบริการ  iThesis แกผู รั บบริการ 
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

25 พฤศจิกายน 2559 เน่ืองในวาระวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว วันมหาธีรราชา
นุสรณ 2559 บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากรรวมถวาย
สั ก ก า ร ะ พ ร ะ บ ร มรู ป ฯ  ณ  โ ถ ง ช้ั น  1  สํ า นั ก ง า น 
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



105 

OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2559 สํารวจความคิดเห็นของผูรับบรกิาร
ในชวง ท่ีสํา นักงานวิทยทรัพยากรเปดบริการ 24/7 
เ ป น ค รั้ ง แ ร ก  เ พ่ื อ ท ร า บ ถึ ง ร ะดั บค ว า ม พึ งพอ ใจ 
ของผูรับบริการตอบริการตาง ๆ ของสํานักงานฯ และใช
เปนข อมู ล ในการปรับปรุ งบริ การให สอดคลอง กับ 
ความตองการของผูรับบริการมากยิ่งข้ึน 

29 พฤศจิกายน 2559 รับมอบเอกสารทรงคุณคาจาก
อาจารยแมชีวิมุตติยา และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 
พรอมท้ังจัดเสวนา “หนังสือเกา เลา เรื่อง” จากใจ 
ของผูมอบ  ณ หองหนังสือหายาก ช้ัน 6 สํานักงาน 
วิทยทรัพยากร 

15 ธันวาคม 2559 กิจกรรม เปดเชา เมาทมันส" ป 2 
Take 3 หัวขอ “CU LIBRARY 24/7” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
กิจกรรมจัดการความรู ท่ีคณะกรรมการจัดการความรู 
ไดจัดข้ึนเพ่ือเปนการบอกกลาวเลาเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางบุคลากรของสํานักงานฯ ตลอดปงบประมาณ 
2560 

28 พฤศจิกายน 2559 ผูอํานวยการและบุคลกรสํานักงาน
วิทยทรัพยากร เยี่ยมชมสถาบันเกอเธฯ ใหการตอนรับและ
นําชมโดยพรอมหัวหนาศูนยสารสนเทศและหองสมุด 
พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานหองสมุด และแนวโนม
เทคโนโลยีและบริการใหม ๆ 
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15 ธันวาคม 2559 ซอมหนีไฟ ประจําป 2559 สํานักงาน
วิทยทรัพยากร ไดจัดกิจกรรมซอมหนีไฟเพ่ือเตรียมความ
พรอมใหแกบุคลากร และผูใชบริการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

16 ธันวาคม 2559 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับ ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา 
(ชบอ.) สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุม
วิ ช า ก า ร ป ร ะ จํ า ป  2559 ข อ ง ช ม ร ม บ ร ร ณ า รั ก ษ
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 
เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 กับหองสมุด สถาบันอุดมศึกษา 
(Thailand 4.0 and Academic Libraries)” 

11 มกราคม 2560 พิ ธีตักบาตรปใหม  จุฬาฯ 2560 
บุคลากรสํานักงานวิทยทรัพยากรรวมทําบุญตักบาตรปใหม
ร ว ม กับ บุ คล ากรหน ว ย ง าน อ่ื นๆ  ในจุ ฬ าล งกร ณ
มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ อธิการบดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนประธานในพิธี 

27  มี น าคม  2560  พิ ธี เ ป ดห อ งสมุ ด  สํ า นั ก ง าน 
วิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ณ ช้ัน M1 
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  
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28 มีนาคม 2560 พิธีเปดตัวคลังขอมูลดิจิทัลและนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ และการเสวนาวิชาการ “จุฬาลงกรณราช
บรรณาลัย” ครั้งท่ี 1 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ป แหงการ
ประดิษฐานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือใหประชาคมจุฬาฯ 
และคนไทยท้ังหลายไดรวมกันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสม เ ด็ จพระจุ ล จอม เกล า เ จ า อ ยู หั ว  ท่ี ท ร ง มี 
ตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ดวยการเผยแพร
องคความรูทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญยิ่ง 

28 เมษายน 2560 ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร 

และผูแทนบุคลากรจากสํานักงานวิทยทรัพยากร มอบเงิน

จากกิจกรรมงดคาปรับเปนบริจาคเงินเ พ่ือการกุศล 

ประจํ าป งบประมาณ  2560 พร อมด วย เ งินสมทบ 

จากผูมีจิตศรัทธา และรายไดจากการจัดกิจกรรมขวด 

และกระดาษน้ีเพ่ือนองโรคหัวใจของคณะกรรมการ 5ส  

จํานวน 95,100 บาท ใหแกมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 

25 เมษายน 2560 พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ
การใหบริการสารสนเทศระหวางหองสมุดจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จํานวน 14 แหง เพ่ือเปนการใหบริการและเปดโอกาสใน
การ เข า ถึ งทรัพยากรสารสน เทศของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

26 เมษายน 2560 คณะทํางานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดการเสวนาเรื่อง 
“ Professional Development : ฐ า น ข อ มู ล ด ร ร ช นี
บทความวารสารภาษาไทย TJI, TCI, สกอ. รวมมือกันได
อยางไรดี” โดยมีรองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม 
รักษาการแทนผู อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน 
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5 พฤษภาคม 2560  สํานักงานวิทยทรัพยากรไดรวม 

ล ง น า ม ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร กั บ ห อ ง ส มุ ด

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ิมเติม อีก 2 แหง อันแสดงใหเห็นถึง

ความรวมมือทางวิชาการและไดแบ งปนทรัพยากร

สารสนเทศ ซึ่ งการเขา ถึงทรัพยากรท่ีหลากหลายน้ี 

จะมีสวนชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติให

พรอมกาวเขาสู Thailand 4.0 ไปพรอมกัน 

19 มิถุนายน 2560 9 พิ ธี เปด ใหบริการ Learning & 

Sharing Arena เพ่ือเปนแหลงเรียนรูในรูปแบบใหม และ

เตรียมความพรอมสําหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ สําหรับ

การเรียนการสอนในรูปแบบ Smart Classroom รองรับ

ก า ร ใ ช ง าน ท่ีหล ากหล าย ท้ั ง  Pre Classroom, Post 

Classroom, Collaborative Working Space แ ล ะ 

Personal Learning Community  

24 พฤษภาคม 2560  ดวยความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ สํานักงานวิทยทรัพยากรไดตั้งโตะจัดอุปกรณ
และจัดสอนการประดิษฐดอกไมจันทน เพ่ือใหบุคลากรและ
ผูรับบริการไดรวมประดิษฐดอกไมจันทน เพ่ือใชในพระราช
พิ ธี ถ ว า ย พ ระ เพ ลิ ง พ ร ะบรมศ พพ ระบาทสม เ ด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

31 พฤษภาคม 2560 เ น่ืองในวาระครบรอบแหงการ
สถาปนาสํานักงานวิทยทรัพยากร 39 ป  สํา นักงาน 
วิทยทรัพยากรไดจัด พิ ธีถวายสักการะพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พรอมประกอบ
พิธีทางศาสนา และถวายสังฆทานเพ่ือความเปนสิริมงคลใน
โอกาสน้ีดวย 
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3-4 สิงหาคม 2559 เครือขายหองสมุดในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (Chulalinet) จัดโครงการพ่ีสอนนอง เรื่อง 
การลงรายการแบบ RDA และ การลงรายการ Tag 008 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบรรณารักษและบุคลากร
หองสมุดในจุฬาฯ ในดานการลงรายการ การวิเคราะหและ
จัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 

19-21 กรกฎาคม 2560 สํานักงานวิทยทรัพยากรไดรวม
ออกบูธ CU Library ในงาน WUNCA#35 "การประชุมเชิง
ปฏิ บัติการ  การดํ า เ นินกิจกรรมบนระบบเครือขาย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 35" ณ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี 

15 สิงหาคม 2560 สํานักงานวิทยทรัพยากร รวมกับ 
พิพิธภัณฑ เทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง 
"พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับเทคโนโลยีการ
ถายภาพและการพิมพ" ณ หองโถงช้ัน 1 สํานักงาน 
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

20 มิถุนายน 2560 พิธีเปดงานนิทรรศการ Canada Day 
150 Years โดย Ms. Ayesha Rekhi, Charge D’Affaires 
ส ถ า น ทู ต แ ค น า ด า  ป ร ะ จํ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี
กํากับดูแลดานสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล 
เปนประธานเปดงาน ณ ช้ัน 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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29 สิงหาคม 2559 พิธีเปดนิทรรศการ “จุฬาลิเน็ตรวมใจ รฦกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ โถงชั้น 1 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัดแสดงระหวางวันท่ี 29 สิงหาคม–6 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือใหประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดรวมกันรฦกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

29 สิงหาคม 2560 กิจกรรม "วันเครือขายสารสนเทศ
หองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) 
ครั้งท่ี 8" และสัมมนาสมาชิกเครือขายวิชาชีพหองสมุด 
ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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1 กันยายน 2560 สํานักงานวิทยทรัพยากร เปนเจาภาพจัดการประชุมผูบริหารหองสมุด เรื่อง การสราง
ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผูบริหารจากมหาวิทยาลัย
ท่ัวประเทศไทยเขารวมประชุม กวา 40 แหง อันเปนหัวใจสําคัญเพ่ือนําไปจัดประชุมสัมมนาความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้ ง ท่ี  33 ระหวาง วัน ท่ี  1–2 พฤศจิกายน 2560 ในหัวขอ  
“พลิกโฉมหองสมุด: สรรคสรางอนาคตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงการเรียนรู” 
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      (ณ 30 กันยายน 2560) 

 

ฝายบริหาร 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นาง อังคณา  บุญเลิศ เจาหนาท่ีสํานักงาน 

2 นาง ปยวรรณ  ตระกูลฤทธิ์ เจาหนาท่ีสํานักงาน  

3 นาง สุรีย  ทรัพยสงา เจาหนาท่ีวิเคราะห 

4 นาง อุษณีย  ศุขแพทย เจาหนาท่ีสํานักงาน 

5 นาย ธีระ  ทรัพยไพศาลกิจ เจาหนาท่ีสํานักงาน 

6 นาง วิฑิตา  ลักษณเทียมจิตร เจาหนาท่ีสํานักงาน 

7 นางสาว ทิวาภร  ดุลสูงเนิน เจาหนาท่ีสํานักงาน 

8 นาง สมใจ  ภิริยะกากูล เจาหนาท่ีสํานักงาน 

9 นาง เสาวนีย  เฉลิมเทว ี เจาหนาท่ีสํานักงาน   

10 นาง สุวรรณา บุญเสริม เจาหนาท่ีสํานักงาน   

11 นาย อธิป พิมพพันดี เจาหนาท่ีสํานักงาน   

12 นางสาว จุฑามณี  เกตุแจม เจาหนาท่ีสํานักงาน   

13 นาย สมศักดิ ์ คชไกร เจาหนาท่ีบริการท่ัวไป  

14 นาง จุรีย  คชไกร                       เจาหนาท่ีบริการท่ัวไป  

15 นางสาว พิมพ  คงมา เจาหนาท่ีสํานักงาน 

16 นาย สมชาย  ยอดพิกุล เจาหนาท่ีบริการท่ัวไป  

17 นางสาว รัตนา  โฉมจันทร เจาหนาท่ีสํานักงาน 

18 นางสาว จารุวรรณ  ชูติสินธ ุ เจาหนาท่ีสํานักงาน 

ทําเนียบบคุลากร 
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ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

19 นาย ไพทูล  ประทุมพันธ พนักงานสถานท่ี 

20 นาย นพรัตน กันปาน พนักงานสถานท่ี 

21 นาย สกล  แหวนทองคํา  พนักงานสถานท่ี 

 

ศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาว สายฝน เตาแกว  บรรณารักษ 

2 นางสาว ชนิดา  จริยาพรพงศ   บรรณารักษ (ชํานาญการ) 

3 นาย ธนัช  บุญจันทร  บรรณารักษ 

4 นางสาว จันทรงาม  ชูตระกูล  บรรณารักษ 

5 นาง สมัญญา    ไตรทิพยพิทักษ บรรณารักษ   

6 นาง วราวรรณ  วีรวรวงศ บรรณารักษ 

7 นางสาว สราลี  สงคจําเริญ บรรณารักษ 

8 นาย อภิวัฒน แกวหะวงษ บรรณารักษ 

9 นาย รัฐธีร ปภัสสุรียโชต ิ บรรณารักษ 

10 นางสาว ศิริพร   คํายาด บรรณารักษ 

11 นาง ภิญญดา  นนทปรัชญากุล  เจาหนาท่ีสํานักงาน  

12 นางสาว มณฑา  ชลาลัยศิริกุล  ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

13 นาง วรรณภา  รักหลวง  เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

14 นาง สมลักษณ  ม่ิงขวัญ   เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

15 นาง สุจิตรา  ดาโรจน   เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

16 นาง กาญดา  วนิชดํารงคศักดิ ์  เจาหนาท่ีสํานักงาน  

17 นางสาว กันตา    วังกอเพชร เจาหนาท่ีสํานักงาน  



114 

OAR 2017 
Office of Academic Resources 

www.car.chula.ac.th 

 

 

 
  

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

18 นาย วสันต     สุขสุทธิ เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

19 นาง สุภาณี  หวังวีระ   ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

 

ศูนยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาว กัลยาณี  ศศิธร ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

2 นางสาว ศิริวรรณ  อินทวิมล ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

3 นางสาว ชนาธิป  หลาบมาลา  เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

4 นาง ธมลวรรณ  นาคตระกูล เจาหนาท่ีสํานักงาน  

5 นาง บังอร  พงษทอง เจาหนาท่ีสํานักงาน  

6 นาย กฤษ  กําจร เจาหนาท่ีสํานักงาน  

7 นางสาว มุจรินทร  ศิริกิจ เจาหนาท่ีสํานักงาน  

8 นาย สุวิทย  มานะทัต  เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  
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ศูนยบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและวิจัย 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาว ปรางทิพย  อิศรางกูร ณ อยุธยา บรรณารักษ 

2 นางสาว กัลยา  ยังสุขยิ่ง   นักเอกสารสนเทศชํานาญการพิเศษ 

3 นาง ระเบียบ แสงจันทร บรรณารักษ (ชํานาญการ) 

4 นาง ศุภกร  เมาลานนท เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

5 นางสาว กนกกร  กมลเพ็ชร บรรณารักษ 

6 นางสาว สมร  ไพรศรี บรรณารักษ 

7 นาง หรรษา พิสุทธิวงษ เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

8 นาย ประจวบ  หมากเลย เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

9 นาง ศิริพร  ไชยชาติ เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

10 นางสาว กรรณิการ  สุวรรณนิตย เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

11 นาง สุภา บุญศรี เจาหนาท่ีสํานักงาน  

12 นางสาว ภัทรนฤน จินตะนา เจาหนาท่ีสํานักงาน  

13 นางสาว ปติมาต สิริธนภัคกุล เจาหนาท่ีสํานักงาน  

14 นางสาว ปยธิดา หอประทุม  เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

15 นางสาว นัทชาพัฒน ฐาศิริทรัพย เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

16 นางสาว ชาดา วิจิตรโสภาพันธ เจาหนาท่ีสํานักงาน  
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ศูนยมรดกภูมิปญญาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นาง เบญจา รุงเรืองศิลป บรรณารักษ 

2 นางสาว วิภา จารีวงศไพบูลย   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

3 นาง อนุรักษ ม่ังมี เจาหนาท่ีสํานักงาน  

 

 

ศูนยเครือขายหองสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาว อมรรัตน  ศรีสุรภานนท บรรณารักษ 

2 นาย เชิดวงศ  หงษศรีจินดา นักเอกสารสนเทศชํานาญการ 

3 นางสาว วาสนา  เหลาชินชาต ิ เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

4 นาง ฉัตรวรุณ  สุดใจประภารัตน บรรณารักษ 

5 นางสาว ไขมุกข  พบถาวร เจาหนาท่ีวิเคราะห 

6 นาย ชัยวิทย รติมงคลรักษ เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

7 นางสาว สุมาลย  เชื้อสระคู เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  
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ศูนยพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 ดร. บรรพต สรอยศรี เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  

2 นาย ชัชวาล ศรีสละ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ 

3 นาย พิพัฒน  ศรีเท่ียง ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน 

4 นาย วรัช  แกวบุญเพ่ิม ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน 

5 นาง ศิริลักษณ  สุตันไชยนนท เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  

6 นาย นราพงค  เกิดบัวเพชร เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  

7 ม.ล. กิจจาริณี  บํารุงตระกูล เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  

8 นาย ธีรวัฒน  บุตรนุช เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  

9 นาย วิโรจน  ลาภทรัพยทว ี เจาหนาท่ีบริการงานชาง 

10 นาย อภิชัย ทะนัน                       เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  

11 นาย ธนากร ปญญาฤดีพร เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  

12 นางสาว นัยนปพร  จารุเกษตรวิทย เจาหนาท่ีบรกิารการศึกษา  

13 นางสาว อัมพร  พรหมสมบัติ เจาหนาท่ีสํานักงาน 

14 นาย สุชิน แควนอย เจาหนาท่ีบริการท่ัวไป  
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ศูนยเอกสารประเทศไทย 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาว ฐิตยารัตน  อินทวงศ บรรณารักษชํานาญการ 

2 นาง รุงฤดี  นิลวิเชียร เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

3 นางสาว วิชสรา  อินทรัตน เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

4 นาง สุธิดา  สวัสดิ์นที เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

5 นางสาว พิมพนภา  อมฤตวรชัย เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

6 นางสาว กชกร สัจภาพพิชิต เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  

7 นางสาว นิพา  แซอ่ึง เจาหนาท่ีสํานักงาน  

8 นาย ธํารงค  มะลิออง เจาหนาท่ีสํานักงาน  

 

ศูนยสารสนเทศนานาชาติ 
 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

นาม 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาว พรทิพย  เอ้ืออภัยกุล บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

2 นาง วิไล  อติชาติธเนศวร  เจาหนาท่ีสํานักงาน  

3 นางสาว สุนิสา  ชูยิ่ง บรรณารักษ 
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 รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร (รศ.ดร.อมร เพชรสม) 

 ผูอํานวยการฝายบริหาร (นางอังคณา บุญเลิศ) 

 ผูจัดการศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวสายฝน เตาแกว) 

 ผูจัดการศูนยบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและวิจัย (นางสาวปรางทิพย อิศรางกูร ณ อยุธยา) 

 ผูจัดการศูนยมรดกภูมิปญญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (นางเบญจา รุงเรืองศิลป) 

 ผูจัดการศูนยเครือขายหองสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (นางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท) 

 ผูจัดการศูนยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ดร.บรรพต สรอยศรี) 

 ผูจัดการศูนยเอกสารประเทศไทย (นางสาวฐิตยารัตน อินทวงศ) 

 ผูจัดการศูนยสารสนเทศนานาชาติ (นางสาวพรทิพย เอ้ืออภัยกุล) 

 

 
 

 คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  วราวรรณ วีรวรวงศ 

  พิมพนภา อมฤตวรชัย 

  สุนิสา ชูยิ่ง 

  ปรางทิพย อิศรางกูร ณ อยุธยา 

  วสันต สุขสุทธิ 

  รัฐธีร ปภัสสุรียโชติ 

  กชกร สัจภาพพิชิต 

  หรรษา พิสุทธิวงษ 

  วาสนา เหลาชินชาติ 

  นราพงค เกิดบัวเพชร 

  สุรีย ทรัพยสงา 
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