
 

บริบทและขอบเขตการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 

ประวัติความเปนมาของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

สํานักงานวิทยทรัพยากร  เปนหอสมุดกลางของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาตั้งแตครั้งแรกตั้ง

โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เม่ือป พ.ศ. 2453  ไดมีการจัดใหมี

หองสมุดสําหรับใหนักเรียนในโรงเรียนไดมีการใชในการศึกษาคนควาหาความรูควบคูกันไปดวย  ตอมาเม่ือ

โรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ  ไดรับการประดิษฐานเปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือป พ.ศ. 2459  

หองสมุดโรงเรียนขาราชการพลเรือน  จึงมีสถานะเปน หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยมีท่ีทําการ

เดิมอยูในหองเลขท่ี 27 และ 28 ในคณะอักษรศาสตร   

ในป พ.ศ. 2521 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือ

วันท่ี 31 พฤษภาคม โดยไดรวมหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกคณาจารยและนิสิตอีก         

2 หนวยงาน  เขาไวดวยกัน ไดแก หนวยโสตทัศนศึกษากลาง  ซ่ึงใหบริการดานเครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณ 

การผลิตสื่อประกอบการสอนมีพ้ืนท่ีใหบริการของศูนยฯ อยูในบริเวณคณะครุศาสตร  และศูนยเอกสาร

ประเทศไทย ซ่ึงเกิดข้ึนจากความรวมมือระหวางศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 

หนวยงานวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (RDC-T) และองคการวิจัยโครงการข้ันสูง (ARPA) กระทรวงกลาโหม 

สหรัฐอเมริกา เม่ือป พ.ศ. 2511 เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหขอมูลเก่ียวกับประเทศไทยโดยมุงเนนใน

เชิงพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตรและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใหบริการบริเวณคณะรัฐศาสตร     

การรวมหนวยงานท้ัง 3 หนวยงานจัดตั้งเปนสถาบันวิทยบริการ มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพ่ือการปรับปรุงและ

สงเสริมงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและตอมาสํานักงาน   

วิทยทรัพยากรไดถือเอาวันท่ี 31 พฤษภาคม  ของทุกปเปนวันคลายวันสถาปนาสํานักงานฯ มาจนถึงปจจุบัน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัดสรรพ้ืนท่ีในผังแมบทหลังอาคารสํานักงานอธิการบดีใหเปนท่ีตั้ง

ของอาคารสถาบันวิทยบริการ  โดยไดตั้งชื่ออาคารแหงนี้วา “อาคารมหาธีรราชานุสรณ” และไดดําเนินการ

ยายสํานักงานท้ังหมดจากท่ีทําการบริเวณคณะอักษรศาสตรมายังอาคารมหาธีรราชานุสรณและเริ่มเปดบริการ

ตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2525  และไดเปนอาคารท่ีทําการของสํานักงานวิทยทรัพยากรมาจนถึงปจจุบัน 

ตอมาในป พ.ศ. 2552  ไดมีประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องสวนงานของมหาวิทยาลัย  

โดยจัดสถาบันวิทยบริการเปนหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน โดยเปลี่ยน

ชื่อเรียกใหมเปน “ศูนยวิทยทรัพยากร”  และตอมาในป พ.ศ. 2556 ไดมีประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่องสวนงานของมหาวิทยาลัยอีกครั้งและไดเปลี่ยนชื่อศูนยวิทยทรัพยากร เปน “สํานักงานวิทยทรัพยากร” 

เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการจัดโครงสรางสวนงานของมหาวิทยาลัย  โดยมีฐานะเทียบเทาคณะ สํานักวิชา 

วิทยาลัย และสถาบัน มาจนทุกวันนี้ 

วิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

 วิสัยทัศน 



 

 เปนศูนยกลางการบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและวิจัย ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีมีพลวัต

ในการสงเสริมสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 พันธกิจ 

1. เปนสะพานเชื่อมคนกับความรูเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. บริหารจัดการและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

วิจัย   

3. รวบรวมและเผยแพรองคความรูท่ีไดจากการคนควาวิจัยของประชาคมจุฬาฯ สูสังคมไทยและ

สังคมโลก 

 

 จากวิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาว  สํานักงานวิทยทรัพยากรมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือสราง

ความเขมแข็งภายในและตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไปพรอมกับการพรอมกับการรณรงครักษา

สิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน  และลดการใชทรัพยากรเพ่ือใหเกิดการรักษาสิ่งแวดลอม  การอนุรักษ

พลังงานและการลดการใชทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน  ดังจะเห็นไดจากการประกาศการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ตั้งแตปพุทธศักราช 2542  การริเริ่มจัดเก็บและเผยแพรวิทยานิพนธในรูปแบบคลังขอมูลดิจิทัล (คลังปญญา

จุฬาฯ)  ตั้งแตปพุทธศักราช 2549  และรวมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย  ในการรับและเผยแพรวิทยานิพนธฉบับ

ดิจิทัลโดยสมบูรณ  ตั้งแตปการศึกษา 2556  เพ่ือเปนการลดการใชกระดาษและพ้ืนท่ีจัดเก็บทรัพยากร

สารสนเทศ  การเขารวมเปนสมาชิกเครือขายหองสมุดสีเขียว  การเขารวมโครงการ BEAT2000 รวมถึงการ

ปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารเพ่ือการควบคุมการใชระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบไฟฟาภายใน

อาคาร  ระบบปรบัอากาศ  เปนตน   

 

 นอกจากนี้สํานักงานวิทยทรัพยากรยังมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง  ลดการจัดซ้ือจัดหาหนังสือในรูปแบบตัวเลม  เพ่ือเปนการลดการใชกระดาษและ

ลดการใชทรัพยากรเพ่ือการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ซ่ึง

สะทอนใหเห็นถึงความเอาใจใส  และตระหนักในปญหาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  รวมถึงความพยายามท่ี

จะสรางความยั่งยืนในการดําเนินงานเพ่ือความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักรูและความรู

ดานสิ่งแวดลอมและพลังงานแกบุคลากร  ผูรับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเพ่ือการดําเนินงาน

ท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

 

 



 

โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

สํานักงานวิทยทรัพยากร มีการจัดโครงสรางและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนเหมาะสมลักษณะ

การดําเนินงานมีโครงสรางองคกรแบบแบนราบ (Flat Organization) เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานชวยใหเกิด

การสื่อสารและการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว คลองตัวในการดําเนินงาน และชวยใหองคกรปรับตัวและดําเนินงานได

อยางรวดเร็ว มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของงานแตละตําแหนง (Job Description) มีการ

มอบหมายงาน (Job Assignment) เปนรายบุคคลอยางชัดเจน เหมาะสมเปนลายลักษณอักษร และเปน

ปจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการกําหนดตัวชี้วัด KPI (Key Performance Indicator) ของงานและตัวชี้วัด

รายบุคคลมีระดับคาคะแนนในการประเมินผลอยางชัดเจน จากการสัมภาษณพบวาทุกคนรับทราบหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจนจาก ขอตกลงภาระงาน (Assignment Sheet)  โดยจะปฏิบัติงานตาม

หนาท่ีท่ีไดรับการมอบหมาย  

สําหรับการมอบอํานาจของผูบริหารมีการมอบอํานาจและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจใหกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีการกําหนดระดับอํานาจท้ังในระดับ นโยบาย 

กระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ซ่ึงจะมีการออกคําสั่งมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรตาม

ความจําเปนในการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาท่ีใหกับบุคคลหรือผูรับผิดชอบไดอยาง

ชัดเจนและแจงใหบุคลากรทุกคนทราบอยางท่ัวถึง สําหรับผังโครงสรางองคกร ของสํานักงานวิทยทรัพยากร  มี

ดังนี้ 

 

 

 

  

  



 

สํานักงานวิทยทรัพยากร มีการบริหารจัดการภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารท่ีเปน

ผูจัดทํานโยบาย เปาหมาย และแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรวมถึงการกําหนดแนว

ทางการบริหารการเงินและการงบประมาณของหองสมุด  โดยมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ

งานดังกลาว การจัดโครงสรางองคกรแบงตามหนาท่ีการทํางาน ดังนี้ 

1. ฝายบริหาร (Administrative Division) มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบและสนับสนุนงาน

บริหารดานยุทธศาสตรงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคคล สารบรรณ อาคารสถานท่ี ประกันคุณภาพ การ

สื่อสารองคกร และงานบริหารอ่ืนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงานฯ รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ี

ไดรับมอบหมายจากสํานักงานฯ ประกอบดวยกลุมภารกิจดังนี้ 

• กลุมภารกิจบริหารแผนและการคลัง ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรสํานักงานฯ แผนปฏิบัติงานและการจัดทํางบประมาณประจําป การประกันคุณภาพ การ

บริหารจัดการงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

• กลุมภารกิจบริหารท่ัวไป ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานดานงานธุรการ 

งานทรัพยากรบุคคล งานระบบกายภาพ ตลอดจนทําหนาท่ีสื่อสารนโยบายของผูบริหาร โครงการและกิจกรรม

ตาง ๆ สูประชาคมจุฬาฯ และสังคมภายนอก 

2. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด (Library Information Technology Division) 

มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบในการวิเคราะห วางแผน จัดหา ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

นํามาใชในหองสมุด การใหบริการตลอดจนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยกลุมภารกิจ

ดังนี้ 

• กลุมภารกิจระบบโครงสรางพ้ืนฐานและฮารดแวร มีภาระหนาท่ีดูแลจัดเตรียม

โครงสรางดานเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงาน เครื่องแมขาย คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ

คอมพิวเตอร 

• กลุมภารกิจพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรม มีภาระหนาท่ีดูแลจัดหาพัฒนา 

บริหารจัดการและบํารุงรักษาโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการของสํานักงานฯและหองสมุดในเครือขายสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. ฝายบริการขอมูลสารสนเทศ (Multimedia Information Service Division) มี

ภาระหนาท่ีรับผิดชอบการบริหาร การดําเนินงาน การจัดหา จัดการ จัดเก็บ และเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 

ทางดานภาพ เสียง มัลติมีเดีย และสื่อใหมของการเรียนการสอน การเรียนรู และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการ

จัดข้ึนโดยสวนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ท้ังในระบบเปดและระบบปด ประกอบดวยกลุมภารกิจดังนี้ 

• กลุมภารกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานเก่ียวกับการ

ผลิตสื่อ  วีดิทัศน สื่อเสียง กราฟก ภาพถาย ตกแตงภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกสและสื่อใหม การถายทอดสด

ผานระบบเครือขาย การถายทําและบันทึกขอมูลการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ การประชุมสัมมนา 

การปรับเปลี่ยนแปลงสื่อประเภทตาง ๆ การเก็บขอมูลทางดานภาพและเสียงลงคลังขอมูล 



 

• กลุมภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน

เก่ียวกับการจัดหา การเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาการบริการสื่อการบริการอุปกรณสื่อ

โสตทัศน การจัดการพ้ืนท่ีหองแบบมีปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ และพ้ืนท่ีการเรียนรู การประชุมทางไกลการ

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธมัลติมีเดียผานจอภาพ การจัดอบรมการผลิตสื่อเพ่ือการพัฒนาดานวิชาชีพและ

บริการวิชาการกับสังคมรวมท้ังการทําคลังขอมูลสื่อมัลติมีเดียสําหรับบริการ และการอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมาย

จากสํานักงานฯ 

 

 

 

4. ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ (Library Information Management Division) มี

ภาระหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ การแปลงสารสนเทศเขาสูรูปแบบดิจิทัล การจัดเก็บ 

จัดเตรียม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหบริการท่ีตองใชความเชี่ยวชาญในงาน

สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมท้ังรับผิดชอบงานอ่ืนใด

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานฯ ประกอบดวยกลุมภารกิจดังนี้ 

• กลุมภารกิจงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหเนื้อหา จัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยมาตรฐานและใหบริการทรัพยากร

สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังดําเนินการแปลงและจัดการทรัพยากรสารสนเทศใหเปนสื่อดิจิทัล เพ่ือสามารถ

เขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

• กลุมภารกิจสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบแนะนํา

และสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบดวยสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังสามารถใหคําแนะนํา 

สืบคนขอมูลเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแตกระบวนการ

เริ่มตนการทําวิจัย จนกระท่ังเผยแพรผลงาน 

5. ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN 

Information Center) มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการเชิงบูรณาการสารสนเทศดานสังคมศาสตร

เก่ียวกับประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใตและประชาคมอาเซียน จัดหา วิเคราะห บริการสารสนเทศ จัดทํา

สาระสังเขปและดรรชนีภาษาอังกฤษ ประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป อนุรักษหนังสือหายากและเอกสาร

ทรงคุณคาของจุฬาฯ สงเสริมการใชและเผยแพรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล สนับสนุนและปรับปรุงคลังความรู

และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระมหากษัตริยในราชวงศจักรี โดยเฉพาะรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 9 

ประกอบดวยกลุมภารกิจดังนี้ 

• กลุมภารกิจสารสนเทศประเทศไทย มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบจัดการสารสนเทศ

เก่ียวกับประเทศไทยดานสังคมศาสตรจัดหา วิเคราะห บริการสารสนเทศ ใหคําปรึกษารายบุคคล จัดทํา



 

สาระสังเขปและดรรชนีภาษาอังกฤษ สแกนเอกสารตนฉบับ สงวนรักษาและใหบริการหนังสือหายากคลัง

ความรูเฉลิมพระเกียรติกษัตริยในราชวงศจักรีรวมถึงเอกสารทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย เผยแพรสารสนเทศ

ในรูปแบบดิจิทัล 

 

• กลุมภารกิจสารสนเทศประชาคมอาเซียน มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบจัดการ

สารสนเทศเก่ียวกับประชาคมอาเซียน แสวงหาวิเคราะห บริการสารสนเทศ ใหคําปรึกษารายบุคคล จัดทํา

สาระสังเขปและดรรชนีภาษาอังกฤษ ประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป พัฒนาคลังขอมูลดิจิทัล เผยแพร

สารสนเทศสูสังคม 

 

ขอบเขตการจัดการดานส่ิงแวดลอมในสํานักงาน 

 สํานักงานวิทยทรัพยากร  เปนหนวยงานท่ีใหบริการสารสนเทศท้ังในสวนท่ีเปนทรัพยากรสารสนเทศ  

การผลิตสื่อการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมอบรม  สัมมนารวมท้ังเปนพ้ืนท่ีในการจัดประชุม  อบรม  

สัมมนา  ท้ังแกผูรับบริการและหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมถึงผูรับบริการและหนวยงาน

ภายนอก  เปดบริการทุกวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 8.00 – 21.00 น. และวันเสาร-อาทิตย ตั้งแต 9.00 – 

18.00 น. สําหรับในชวงสอบ เปดบริการ 24 ชั่วโมง โดยไมปดทําการ ซ่ึงมีผูรับบริการในป 2562 เฉลี่ย 1,109 

คน ตอวัน ซ่ึงผูรับบริการ ไดแก อาจารย นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไป รวมถึงผูรับบริการท่ีเปนหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอก 

 ดานอาคารและสถานท่ี สํานักงานวิทยทรัพยากร ต้ังอยูท่ี อาคารมหาธีรราชานุสรณ เปนอาคารสูง 

9.5 ชั้น มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 20,000 ตารางเมตร เปดบริการอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2525 แบงเปน 

พ้ืนท่ีใหบริการ พ้ืนท่ีสํานักงาน และพ้ืนท่ีสวนกลาง สําหรับพ้ืนท่ีกําหนดเปนพ้ืนท่ีจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก 

กิจกรรมและพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของสํานักงาน ฯ อาคารมหาธีรราชนุสรณท้ังหมด รวมไปถึงกิจกรรมของ

บริษัทคูสัญญาท้ังหมดท่ีเขามาปฏิบัติงานภายในอาคาร  รวมถึงพ้ืนท่ีรอบนอกอาคารท่ีอยูภายใตขอบเขตการ

ดูแลของสํานักงาน ฯ  ไดแก  หองปฏิบัติงานอาคาร  ลานจอดรถดานหลังอาคารสํานักงาน  บอบําบัดน้ําเสีย  

ท้ังนี้ไมนับรวมกิจกรรมท่ีบุคลากรสํานักงาน ฯ ตองออกไปใหบริการภายนอกพ้ืนท่ี 

 

จัดทําโดย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน 

17 มีนาคม 2563 

 

 

 



 

 

 

แผนผังสํานักงานในการกําหนดขอบเขตดานพ้ืนท่ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ชั้น B (ภายในอาคาร) 

 

1. หองประชุม 1 

2. หองอาหาร 

3. เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ 

4. หองเก็บพัสดุ 

5. หนังสือ Stack และวารสารเย็บเลม 

6. ลิฟตโดยสาร 

7. หอง AHU 

8. หองน้ํา 

9. หองเก็บวัสดุ 

10. หองนักการ 

11. หองไฟฟา 
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แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ชั้น B (ภายนอกอาคาร) 

 

1. หองปฏิบัติการงานอาคาร 

2. ลานจอดรถ 

3. พ้ืนท่ีสีเขียว 

4. บอบําบัดน้ําเสีย 

5. จุดคัดแยกขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชั้น 1 

 

1. บริการ One Stop Service 

2. เครื่องยืม-คืน หนังสืออัตโนมัติ 

3. พ้ืนท่ีการเรียนรูรวมกัน 

4. บริการวารสารและหนังสือพิมพ 

5. มุมหนังสือจอง 

6. บริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

7. บริการเครื่องพิมพ สแกนและถายเอกสาร 

8. มุมหนังสือใหม / หนังสือแนะนํา 

9. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด 

10. พ้ืนท่ีสํานักงาน 

11. หองซอมหนังสือ 

12. มุมจําหนายอาหารวางและเครื่องดื่ม 

13. พ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการ 

14. เครื่องขายบัตรเขา-ออก หองสมุด

อัตโนมัติ 

15. ลิฟตโดยสาร 

16. หองน้ําชาย 

17. หองน้ําหญิง 

18. ตู Locker ฝากของอัตโนมัติ 

19. หองเก็บของ 

20. พ้ืนท่ีสีเขียว  

แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชั้น M (ฝายบริหาร) 

 

1. หองผูอํานวยการสํานักงาน 

2. หองรองผูอํานวยการ 

3. หองรองผูอํานวยการ 

4. หองรองผูอํานวยการ 

5. หองผูอํานวยการฝายบริหาร 

6. หองหัวหนาภารกิจ 1 

7. หองหัวหนาภารกิจ 2 

8. หอง AHU 

 

 

 

 

9. หองประชุม 

10. หองรับแขกผูอํานวยการ 

11. เคานเตอร 

12. พ้ืนท่ีรับรองแขก 

13. หองไฟฟา 

14.  หองน้ํา 

15. หองเก็บของ 

 

 

 

 

 

 

แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชั้น 2 

 

1. บริการสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ 

2. บริการสนับสนุนการวิจยั 

3. พ้ืนท่ีนั่งอาน 

4. หองคนควากลุม 1 - 6 

5. บริการเครื่องพิมพเอกสารดวยตนเอง 

6. ลิฟตโดยสาร 

7. หองเก็บของ 

8. หองน้ําชาย 

9. หองน้ําหญิง 

10. หองไฟฟา 

11. หอง AHU 

 

 

 

 

 

แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชั้น 3 

 

1. ฝายบริการขอมูลสารสนเทศ  

2. มุมบริการสื่อโสตทัศนวัสดุและสื่อบันเทิง 

3. ศูนยสัมผัสวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. พ้ืนท่ีการเรียนรูรวมกัน 

(Learning & Sharing Arena) 

5. สตูดิโอผลิตสื่อ 

6. หองประชุมทางไกล 

7. หองประชุม 1 

8. หองประชุม 2 

9. หองประชุม 3 

10. เคานเตอรสําหรับเตรียมอาหารวาง 

11. หองน้ําชาย 

12. หองน้ําหญิง 

13. ลิฟตโดยสาร 

14. หองไฟฟา 

15. หอง AHU 

 

 

 

แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชั้น 4 

 

1. หองควบคุมการแพรภาพกระจายเสียง 

และสื่อ 

2. หองอบรมคอมพิวเตอร 

3. หองคนควากลุม 7 - 10 

4. หนังสือสาขามนุษยศาสตร(000, 400, 

800) 

5. หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(500, 600) 

6. หนังสือสําหรับเยาวชน 

7. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

8. หองน้ําชาย 

9. หองน้ําหญิง 

10. หองเก็บของ 

11. ลิฟตโดยสาร 

12. หองไฟฟา 

13. หอง AHU 

 

 

 

แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชั้น 5 

 

1. ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ 

2. เครื่องยืม - คืน หนังสืออัตโนมัติ 

3. หนังสือสาขาสังคมศาสตร 

(100 200 700 900) 

4. หนังสือสาขาสังคมศาสตร (300) 

5. หองคนควากลุม 11 - 12 

6. มุมสารสนเทศรัสเซีย มูลนิธิรุสกีมีร 

7. หองสวดมนตมุสลิม (ชาย/หญิง) 

8. หองน้ําชาย 

9. หองน้ําหญิง 

10. ลิฟตโดยสาร 

11. หองเก็บของ 

12. หองไฟฟา 

13. หอง AHU 
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ชั้น 6 

 

1. ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและ 

ประชาคมอาเซียน 

2. มุมสารสนเทศไตหวันและจีนศึกษา 

3. จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน 

4. พ้ืนท่ีสํานักงาน 

5. หองเก็บหนังสือ 

6. พ้ืนท่ีนั่งอาน 

7. หองหนังสือหายาก 

8. บริการเครื่องสแกน พิมพและถายเอกสาร 

9. หองกรมพระจันทบุรีนฤนาถ  

10. หองน้ําชาย 

11. หองน้ําหญิง 

12. ลิฟตโดยสาร 

13. หองเก็บของ 

14. หองไฟฟา 

15. หอง AHU 

 

 

 

แผนผังสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชั้น 7 

 

1. หองนิทรรศการ 

2. โถงแสดงนิทรรศการ 

3. หองประชุม 

4. ลิฟตโดยสาร 

5. หองน้ําชาย 

6. หองน้ําหญิง 

7. หองไฟฟา 

8. หอง AHU 

9. พ้ืนท่ีสีเขียว 

1 

2 

3 
4 

5 6 

8 
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7 

8 

8 

8 
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