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เบญจา รุงเรืองศิลป

 

ฬ
มหาวิ
ห ทยาลัยเป็ น
จุฬาลงกรณ์
สถาบันอุดมศึ
ด กษาแห่งแรกของประเ
แ
ทศไทย ถือ
กําเนิดจากโรงเรี ยนสําหรั
ห บฝึ กหัดวิชาข้าราชการ
พ
ณ คุณจาก
ณาธิ
ฝ่ ายพลเรื อน โดยได้รับพระมหากรุ
จ
า เจ้าอยู
อ ห่ วั โปรด
พระบาทสสมเด็จพระจุลจอมเกล้
เกล้าฯ ให้ตัต้ งขึ้นเมื่อ พ.ศศ. 2442 และไได้รับพระ
บรมราชานนุญาตให้เปลี่ยนชื
ย ่อเป็ นโรงงเรี ยน
มหาดเล็ก เมื
เ ่อ 1 เมษายนน พ.ศ. 2445 ต่อมา
พระบาทสสมเด็จพระมงกกุฎเกล้าเจ้าอยูยูห่ วั ได้ทรง
พระคํานึงถึงพระบรมราาโชบายในสมมเด็จพระ
บรมชนกนนาถที่จะ “ให้มีมีมหาวิทยาลัยั ขึ้นสําหรับ
เป็ นสถาบันอุ
น ดมศึกษาขของชาวสยาม” จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
ใ สถาปนาโรงเรี ยน
ด กษาพระราชทาน
มหาดเล็กเป็ป็ นสถาบันอุดมศึ
นามว่า “โรงเรี ยนข้าราชชการพลเรื อนของ
น
พระบาททสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า้ อยูห่ วั ” เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 นับเป็ นพระมมหากรุ ณาธิ คุณอันหา
ที่สุดมิได้ ดังนั้น เนื่องในโอกาสค
อ
ครบรอบ 100 ปี แห่งวันสววรรคตพระบาาทสมเด็จพระะจุลจอมเกล้าเจ้
า าอยูห่ วั
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศศ. 2553 จุฬาลลงกรณ์มหาวิิทยาลัยจึงได้จัจดกิจกรรมน้อ้ มรําลึกในพพระปรี ชาญาณ
ณและพระ
มหากรุ ณ
ณาธิคุณของพรระบาทสมเด็จพระจุ
จ
ลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วที
วั ่มีต่อปวงชชนชาวไทย หลากหลายเรื่ องราวด้
อ
วยกัน
ล้วนเป็ นกิจกรรมที่สอดประสานกั
อ
อ ฬาลงกรณ
ณ์มหาวิทยาลัยั ที่ปรารถนาจจะเป็ น “เสาหหลักของ
บั วิสยั ทัศน์ของจุ
ง องสมุดเฉลิลิมพระ
แผ่นดิน” ประการหนึ่งคือ การสสร้างปั ญญาแหห่งแผ่นดิน จึงกําหนดนโยยบายให้จดั ตั้งห้
เกียรติพรระบาทสมเด็จพระจุ
จ
ลจอมเเกล้าเจ้าอยูห่ วขึ
วั ้ น เพื่อให้เป็ นคลังปั ญญาของประเทศศชาติที่มีขอ้ มูลสําคัญและ
ทรงคุณคค่าของพระองค์ท่านและเรื่ องราวในรั
อ
ชสมั
ส ยอย่างครบบถ้วนสมบูรณ์แบบแห่งหนึนึ่ง ก่อเกิดปรระโยชน์ทาง
การศึกษาาค้นคว้า ทั้งด้านการเมืองกการปกครอง ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ ประวัติศาสตร์
ศ
การศึกษา
ก การ
คมนาคมม การปฏิรูปสังคม และวิถีชชีีวิต ฯลฯ ในนการนี้ คณบดีดีคณะอักษรศศาสตร์ (ผูช้ ่วยศาสตราจาร
ย
ย์ ดร.
ประพจน์น์ อัศววิรุฬหกการ) ได้ต้ งั ชื่ออห้องสมุดเฉลิลิมพระเกียรติติน้ ีวา่ จุฬาลงงกรณ์ ราชบรรรณาลัย และ
แ


ศูนยมรดดกภูมิปญญา จุฬาลงกรณมหาวิ
ม ทยาลัย

ข่าวสารห้องสมุ ดในจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้เป็ นโครงการต่อเนื่องระยะยาวของศูนย์วิทยทรัพยากร มีผนู ้ าํ ภารกิจอันเข้มแข็ง คือ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการ (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์) โดยกําหนดวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อน้อมรําลึกในพระปรี ชาญาณและพระมหากรุ ณาธิคุณที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปวง
ชนชาวไทย
2. เพื่อการสร้างถาวรวัตถุเป็ นอนุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่งเป็ นหลักฐาน
สําคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป
3. เพื่อสร้างคลังปัญญาแห่งแผ่นดิน ที่เป็ นองค์ความรู ้อนั ทรงคุณค่าของประเทศชาติ
4. เพื่อเป็ นศูนย์กลางของทรัพยากรสารสนเทศที่มีจาํ นวนมาก

และพร้อมให้บริ การศึกษาค้นคว้า

เรื่ องราวของพระองค์ท่านและในรัชสมัยนั้นอย่างสมบูรณ์
ประกอบด้วยภารกิจในการดําเนินงาน คือ
1. แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศตามเป้ าหมายหลัก ทั้งในรู ปสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2. ประสานงานและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศกับห้องสมุด
สถาบันการศึกษา และแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
แหล่งสารสนเทศในต่างประเทศ
3. จัดทําฐานข้อมูลจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย และเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งสารสนเทศต่างๆ
4. จัดทําและจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบดิจิทลั เพือ่ การสงวนรักษาเอกสารและสิ่ งพิมพ์หายาก
5. ศึกษาดูงานและเตรี ยมความพร้อมเบื้องต้นในด้านสถานที่ การจัดเก็บ และการให้บริ การ
ซึ่งศูนย์ฯ ตระหนักดีวา่ สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมีอยูเ่ ดิมและที่กาํ ลังแสวงหามาเพิ่มเติมนั้น คงไม่
พรั่งพร้อมสมบูรณ์ไปได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาคมจุฬาฯ คณะ/สถาบัน
หน่วยงานต่างๆ และนิสิตเก่าของมหาวิทยา ลัยทัว่ ทุกภูมิภาค หากท่านเป็ นผูห้ นึ่งที่เป็ นนักสะสม มีอยูใ่ น
ความครอบครอง หรื อได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสื อพระราชนิพนธ์ เอกสาร สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ และสื่ ออื่นๆ ที่มีผเู ้ ขียนเกี่ยวกับพระองค์ท่านในด้านต่างๆ และเรื่ องราวในรัชสมัยของพระองค์ ท่าน
เช่น งานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร เป็ นต้น
โปรดนึกถึงโครงการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัยแห่งนี้
ศูนย์ฯ ยินดีตอ้ นรับทุกท่านในการร่ วมแสดงพลังแห่งความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
ที่มีต่อจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและปวงชนชาวไทย
ด้วยการเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ให้เป็ น
ถาวรวัตถุอนุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยศูนย์ฯ ยินดีรับมอบหรื อท่าน จะให้ยมื
สิ่ งพิมพ์ เอกสาร สื่ อต่างๆ ที่จะนํามาจัดเก็บและให้บริ การอย่างสมพระเกียรติในห้องสมุด หรื อ เพื่อเตรี ยม
นําเข้าสู่ ระบบงานดิจิทลั และการสร้างฐานข้อมูล
ตลอดจนการแบ่งปั นความรู ้และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการจัดตั้งฯ ดังกล่าว ด้วยความขอบคุณยิง่ ติดต่อสอบถามได้ที่… ห้องหนังสื อหายาก ชั้น 6 ศูนย์วิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-2934 , 0-2218-2960 ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
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