
 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลยับรูพำ 

 
 

 
 

 
ประวติัควำมเป็นมำ 

 ส ำนกัหอสมดุ  มหำวทิยำลยับรูพำ  เป็นหน่วยงำนส่งเสรมิวชิำกำรของมหำวทิยำลยั         
ท ำหน้ำทีเ่ป็นศูนยบ์รกิำรสำรสนเทศเพื่อกำรศกึษำ คน้ควำ้ และวจิยั พฒันำมำจำกหอ้งอ่ำน
หนงัสอื ซึง่เปิดบรกิำรครัง้แรกเมือ่วนัที ่ 8 กรกฎำคม  พ.ศ. 2498 โดยใชห้อ้งเลขที ่203 ใน
อำคำรเรยีนของวทิยำลยัวชิำกำรศกึษำบำงแสน ต่อมำในปี พ.ศ. 2499  หอ้งสมดุไดย้ำ้ยมำอยู่
อำคำรอ ำนวยกำร      โดยไดใ้ชห้อ้งชัน้ล่ำงของอำคำรเป็นทีป่ฏบิตังิำนจนถงึปี พ.ศ. 2503  
วทิยำลยัไดส้รำ้งอำคำรเรยีนหลงัใหมเ่สรจ็เรยีบรอ้ย หอ้งสมดุไดย้ำ้ยอกีครัง้มำอยูใ่นหอ้งโถง 
ชัน้ล่ำงของอำคำรเรยีนซกีหนึ่ง   จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2516 วทิยำลยัไดง้บประมำณก่อสรำ้งอำคำร
หอสมดุเป็นเอกเทศ มลีกัษณะเป็นอำคำร 2 ชัน้ และเปิดใชเ้มือ่วนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2516  

 เมือ่วทิยำลยัวชิำกำรศกึษำไดร้บักำรเปลีย่นฐำนะเป็นมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
วทิยำเขตบำงแสน และมหำวทิยำลยับูรพำ  ตำมล ำดบันัน้  ในปีงบประมำณ 2536-2539 
ส ำนกัหอสมดุไดร้บังบประมำณกำรก่อสรำ้งอำคำรส ำนกัหอสมดุหลงัใหมส่งู 7 ชัน้ มพีืน้ทีใ่ชส้อย 
11,500 ตำรำงเมตร และไดร้บัพระกรณุำธคิุณจำกสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ีโปรดเกลำ้ฯ พระรำชทำนชื่อ “อำคำรเทพรตันรำชสุดำ”  และเสดจ็พระรำชด ำเนินทรงเปิด
อำคำร เมือ่วนัที ่16 ธนัวำคม 2538 
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ปรชัญำ:   หอ้งสมดุเป็นแหล่งเรยีนรูสู้่กำรพฒันำสงัคม 

 

ปณิธำน:   กำ้วสู่ควำมเป็นเลศิทำงกำรใหบ้รกิำรสำรสนเทศ  พรอ้มกบัมุง่มัน่ใหบ้รกิำรดว้ยควำม
สะดวก 

   รวดเรว็ แมน่ย ำ น่ำเชื่อถอืและเตม็ไปดว้ยควำมมมีติรไมตร  ี
 

วิสยัทศัน์:   มุง่พฒันำสู่ควำมเป็นเลศิในกำรใหบ้รกิำรสำรสนเทศ ดว้ยบุคลำกรทีม่คีุณภำพ  
      และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนสำกล 

 
ภำรกิจหลกั 
 1. จดัส ำนกัหอสมดุใหเ้ป็นศูนยร์วมวชิำกำรในรปูแบบของศูนยบ์รกิำรสำรสนเทศ               
ในทุกรปูแบบ  ตลอดจนเป็นศูนยบ์รกิำรเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำและเทคโนโลยสีำรสนเทศ            
เพื่อสนบัสนุนและพฒันำคุณภำพกำรเรยีนกำรสอน กำรศกึษำคน้ควำ้ และกำรวจิยัของนิสติ  
อำจำรย ์และบุคลำกรอื่น ๆ ของมหำวทิยำลยั 

  2. พฒันำส ำนกัหอสมดุใหเ้ป็นหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์และหอ้งสมดุดจิทิลัทีส่มบรูณ์แบบ                      
    3. ส่งเสรมิกำรใชท้รพัยำกรสำรสนเทศรว่มกนัของหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยั 

โดยพฒันำเครอืขำ่ยหอ้งสมุดของมหำวทิยำลยับรูพำ (Burapha University Library Network) 
                 4. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลำกรส ำนกัหอสมดุผลติผลงำนวจิยัเพื่อพฒันำกำร
ด ำเนินงำนและกำรใหบ้รกิำรสำรสนเทศ 

    5. พฒันำกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรใหบ้รกิำรของส ำนกัหอสมดุ 
 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

 1. เพื่อสนบัสนุนดำ้นวชิำกำรของมหำวทิยำลยั  ใหบ้รรลุตำมภำรกจิหลกั  4  ประกำร 
คอื กำรเรยีนกำรสอน กำรวจิยั กำรบรกิำรวชิำกำรแก่ชุมชน  และกำรส่งเสรมิท ำนุบ ำรงุ
ศลิปวฒันธรรม 

 2. เพื่อจดัหำและใหบ้รกิำรทรพัยำกรสำรสนเทศทุกรปูแบบ ตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ชบ้รกิำร 

 3. เพื่อจดัระบบทรพัยำกรสำรสนเทศใหผู้ใ้ชเ้ขำ้ถงึไดส้ะดวก  รวดเรว็  ถูกตอ้ง           
และตรงตำมควำมตอ้งกำรโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 4. เพื่อสนบัสนุนกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติของชุมชน 
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พนัธกิจ  
 ส ำนกัหอสมดุ มหีน้ำทีห่ลกัในกำรสนบัสนุนกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยัในมหำวทิยำลยับูรพำ 

โดยกำรจดัหำ จดัเกบ็ จดัระบบ บ ำรงุรกัษำ และใหบ้รกิำรสำรสนเทศทำงวชิำกำรในทุกรปูแบบ ตลอดจน
พฒันำระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกสแ์ละหอ้งสมุดดจิทิลั  ส ำนกัหอสมดุใหบ้รกิำรเทคโนโลยกีำรศกึษำและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยัมปีระสทิธภิำพ เป็นมำตรฐำนสำกล  สำมำรถเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำน 
และกำรใหบ้รกิำรในลกัษณะเครอืขำ่ยหอ้งสมดุทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั ในระดบัชำตแิละ
นำนำชำต ิโดยเน้นกำรใหบ้รกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพสงูสุดดว้ยควำมสะดวก รวดเรว็ และจติส ำนึกในกำร
ใหบ้รกิำรทีด่ ี
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส่วนงำน 
 

 
 
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำร

สำรนิเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

วิชำกำรและประกนัคุณภำพ

กำรศึกษำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำร

สำรนิเทศ 

หัวหน้ำส ำนักงำน 
เลขำนุกำร 

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำย

พัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำยเอกสำร

และวำรสำร 

หัวหน้ำฝ่ำย    

โสตทศันศกึษำ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ต ำแหน่ง 
ข้ำรำชก

ำร 

พนักงำน 

มหำวิทยำลั
ย 

(เงิน
แผน่ดิน) 

ลกูจ้ำง 

ประจ ำ 

พนักงำน
มหำวิทยำ
ลยั(เงิน
รำยได้) 

รวม 

1. บรรณำรกัษ ์ 8 7 - 5 20 
2. เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป - 1 - - 1 
3. นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน 1 - - - 1 

4. บุคลำกร 1 - - - 1 
5. นกัวชิำกำรเงนิและบญัช ี 1 - - 1 2 
6. นกัวชิำกำรโสตทศันศกึษำ 1 1 - 1 3 
7. ผูป้ฏบิตังิำนโสตทศันศกึษำ 1 - - - 1 
8. ผูป้ฏบิตังิำนหอ้งสมดุ 1 2 - 21 24 
9. นกัวชิำกำรพสัด ุ - 1 - - 1 
10. นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ - 1 - - 1 
11. พนกังำนเขำ้และเยบ็เล่ม - - 4 - 4 
12. พนกังำนขบัรถยนต ์ - - - 1 1 
13. พนกังำนบรกิำรอดัส ำเนำ - - 1 - 1 
14. ผูป้ฏบิตังิำนบรหิำร - - - 1 1 
15. นกัวชิำกำรศกึษำ - - - 1 1 

16. ชำ่งเทคนิค - - - 1 1 
17. ชำ่งเครือ่งคอมพวิเตอร ์ - - - 1 1 

รวม 14 13 5 33 65 

 
 
 
   
 
 
 

บุคลากรของส่วน

งาน 

จ ำนวนบุคลำกร

14

13

5

33

ขา้ราชการ

พนกังานฯเงินแผ่นดิน

ลูกจา้งประจ า

พนกังานฯเงินรายได้
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งบประมำณปี พ.ศ. 2551 จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย  
                      (หน่วยนบั: บำท) 

หมวดรำยจำ่ย / 
แหล่งเงนิ 

งบประมำณ
แผ่นดนิ 

งบประมำณ 
เงนิรำยได ้

รวมเงนิ รอ้ยละ 

1. งบด ำเนินกำร     
     1.1 เงนิเดอืนและคำ่จำ้งประจ ำ 5,936,700  5,936,700 14.38 
     1.2 เงนิเดอืนคำ่จำ้งชัว่ครำว  2,933,900 2,933,900 7.11 
     1.3 คำ่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 6,081,100 19,856,800 25,937,900 62.82 
           - ค่ำตอบแทน 124,300 1,557,000 1,681,300 4.07 
           - ค่ำใชส้อย 490,600 2,633,500 3,124,100 7.57 
           - ค่ำวสัด ุ
                (จดัซือ้ทรพัยำกรสำรสนเทศ) 

5,466,200 
(5,289,900) 

15,666,300 
(13,220,000) 

21,132,500 
(18,509,900) 

51.18 
(44.83) 

     1.4 คำ่สำธำรณูปโภค  960,000 960,000 2.32 
     1.5 เงนิอดุหนุน  880,000 880,000 2.13 
     1.6 งบกลำง  3,373,400 3,373,400 8.17 

2. งบลงทุน     
     2.1 คำ่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง  1,268,700 1,268,700 3.07 

รวมทัง้ส้ิน 12,017,800 29,272,800 41,290,600 100 

งบประมำณทีไ่ด้รับจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ .ศ. 2551

14%
7%

64%

2%2% 8% 3%

เงินเดือนและค่าจา้งประจ า

เงินเดือนค่าจา้งชัว่คราว

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

งบกลาง

ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง

 

งบประมาณ 
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11,638,900 11,681,800 12,017,800

21,274,300

24,848,200

29,272,800

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

เงินงบประมาณแผน่ดิน

เงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้

สรปุเปรียบเทียบแหล่งงบประมำณท่ีได้รบัจดัสรร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2549-2551 

 
แหล่งเงิน ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

1. เงนิงบประมำณแผ่นดนิ 11,638,900 11,681,800 12,017,800 
2. เงนิงบประมำณรำยจำ่ยจำก 
เงนิรำยได ้

21,274,300 24,848,200 29,272,800 

รวมทัง้ส้ิน 32,913,200 36,530,000 41,290,600 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.99 13.02 
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สรปุเปรียบเทียบงบด ำเนินกำรของมหำวิทยำลยั และส ำนักหอสมุด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 

 
แหล่งเงนิ มหำวทิยำลยับรูพำ ส ำนกัหอสมดุ รวมเงนิ 

1. เงนิงบประมำณแผ่นดนิ 600,740,700 12,017,800 612,758,500 
2. เงนิงบประมำณรำยจำ่ย 
จำกเงนิรำยได ้

844,861,300 28,004,100 874,134,100 

รวมทัง้ส้ิน 1,445,602,000 40,021,900 1,485,623,900 
คิดเป็นร้อยละ 97.30 2.70 100 

 

         

สรปุงบด ำเนนิกำรทีไ่ดร้บัจำกมหำวทิยำลยั

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551

มหาวทิยาลัยบรูพา

ส านักหอสมุด

2.70 %

97.30 %

 
 

หมำยเหตุ   งบด ำเนินกำร หมำยถงึ งบหมวดเงนิเดอืน ค่ำตอบแทน ค่ำใชส้อย ค่ำวสัดุ
หอ้งสมดุและค่ำวสัดุส ำนกังำน  ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำระบบหอ้งสมดุ ค่ำสำธำรณูปโภค  เงนิ
อุดหนุน  งบกลำง และค่ำเสื่อมรำคำ โดยไมร่วมงบลงทุน (งบครภุณัฑ ์ทีด่นิ สิง่ก่อสรำ้ง) 
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แผน Strategic map ของส่วนงำน 
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กรรมกำรบริหำร 
 
 
 
1. กรรมกำรประจ ำส ำนกั ประกอบดว้ยรำยชื่อกรรมกำร ดงัต่อไปนี้ 
 1.1  รองศำสตรำจำรย ์ดร.เรณำ พงษ์เรอืงพนัธุ์ ประธำนกรรมกำร 

 1.2  รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศรวีรรณ  มคีุณ  รองประธำนกรรมกำร 
 1.3  รองศำสตรำจำรยเ์ฉลยีว  พนัธุส์ดีำ  กรรมกำร 
 1.4  รองศำสตรำจำรยป์รำณ ี เชยีงทอง  กรรมกำร  
 1.5  รองศำสตรำจำรยว์ำณ ี ฐำปนวงศศ์ำนต ิ กรรมกำร 
 1.6  ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุรำงคนำ  ธรรมลขิติ กรรมกำร 
 1.7  ผูช้่วยศำสตรำจำรยด์วงกมล  อุ่นจติต ิ กรรมกำร 
 1.8  นำงรศัม ี ปำนดษิฐ์    กรรมกำร 
 1.9  นำยชวลติ  ฮะกมิ ี    กรรมกำร 
 1.10  นำงอำภำกร  ธำตุโลหะ   กรรมกำร   
 1.11  นำงวนัทนำ  กติศิรวีรพนัธุ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.  ผูบ้รหิำรส ำนกัหอสมดุ ประกอบดว้ยรำยชื่อ ดงัต่อไปนี้ 
 2.1  รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศรวีรรณ  มคีุณ ผูอ้ ำนวยกำร 
 2.2  นำงสำยสุณ ี  ฤทธริงค ์  รองผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบรกิำรสำรสนเทศ 
 2.3  นำงวนัทนำ   กติศิรวีรพนัธุ์  รองผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยวชิำกำร 
        และประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
 2.4  นำงสำวจรญัญำ   ศุภวฑิติพฒันำ ผูช่้วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบรกิำรสำรสนเทศ 
 2.5  นำงวนัทนำ   กติศิรวีรพนัธุ์  หวัหน้ำฝำ่ยพฒันำทรพัยำกรสำรสนเทศ 
 2.6  นำงรศัม ี  ปำนดษิฐ ์   หวัหน้ำฝำ่ยวเิครำะหท์รพัยำกรสำรสนเทศ 
 2.7  นำงสำยสุณ ี  ฤทธริงค ์  หวัหน้ำฝำ่ยบรกิำรสำรสนเทศ 
 2.8  นำงสำวจรญัญำ   ศุภวฑิติพฒันำ หวัหน้ำฝำ่ยเอกสำรและวำรสำร 
 2.9  นำยชวลติ   ฮะกมี ี   หวัหน้ำฝำ่ยโสตทศันศกึษำ 
 2.10  นำยเฉลมิเกยีรต ิ ดสีม     หวัหน้ำฝำ่ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 2.11  นำยเกษตรพนัธุ ์  ชอบท ำกจิ  หวัหน้ำส ำนกังำนเลขำนุกำร 
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ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน 
1.  หนงัสอื   
     1.1  ภำษำไทย เล่ม 254,912 
     1.2  ภำษำต่ำงประเทศ เล่ม 73,692 
2.  วำรสำร/ หนงัสอืพมิพ์   
     2.1  วำรสำร   
            2.1.1  ภำษำไทย ชื่อ 1,651 
            2.1.2  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อ 923 
     2.2  หนงัสอืพมิพ ์   
            2.2.1  ภำษำไทย ชื่อ 23 

            2.2.2  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อ 4 

3.  สื่อโสตทศัน์และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์   
     3.1 เทปวดีทิศัน์   ชื่อเรือ่ง 3,456 
     3.2  เทปเสยีง ชื่อเรือ่ง 1,512 
     3.3  ไมโครฟิช  แผ่น 68 
     3.4  ไมโครฟิลม์ มว้น 18 
     3.5  สไลด ์ เรือ่ง 486 
     3.6  วซีดี/ี ดวีดี ี ชื่อเรือ่ง 5,890 
     3.7  ลกูโลก ลกู 3 
     3.8  แผนที ่ ชุด 50 
     3.9  ซดีรีอม - มลัตมิเีดยี ชื่อเรือ่ง 3,186 
     3.10 ซดีเีสยีง ชื่อเรือ่ง 1,201 
     3.11 ซดีรีอมประกอบหนังสอื ชื่อเรือ่ง 1,019 
     3.12 ซดีรีอมประกอบคู่มอื ชื่อเรือ่ง 467 
     3.13  เทปเสยีงประกอบคู่มอื ชื่อเรือ่ง 248 
     3.14 ฐำนขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ ฐำน 9 
4.  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book)   
    4.1  ภำษำไทย ชื่อเรือ่ง 296 
    4.2  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อเรือ่ง 1,540 
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รำยกำร หน่วยนับ ปริมำณงำน 

1.  ผูใ้ชบ้รกิำร คน 680,454 

2.  กำรบรกิำรยมื-คนื   
     2.1  บรกิำรยมื/ คนืหนงัสอื รำยกำร 513,289/ 528,830 

     2.2  บรกิำรยมื/ คนืสื่อโสตทศัน์, สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ รำยกำร 72,448/ 74,389 
              รวมบรกิำรยมืทรพัยำกรสำรสนเทศ 
(2.1+2.2) 

รำยกำร 585,737 

     2.3  บรกิำรยมืระหว่ำงหอ้งสมุด   
            1)  ขอยมื รำยกำร 277 
            2)  ใหย้มื รำยกำร 173 
3.  บรกิำรทีน่ัง่อ่ำน ทีน่ัง่ 972 
4.  บรกิำรเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อสบืคน้ฐำนขอ้มลู
ทรพัยำกรสำรสนเทศของหอ้งสมดุ  (OPAC) 

เครือ่ง 59 

5.  บรกิำรเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อสบืคน้สำรสนเทศ
จำกอนิเทอรเ์น็ต และมลัตมิเีดยี- ซดีรีอม 

เครือ่ง 122 

6.  ชุดศกึษำเทปเสยีง ชุด 9 

7.  ชุดศกึษำเทปวดีทิศัน์ ชุด 15 

8.  ชุดศกึษำวซีดี/ี ดวีดี ี ชุด 40 

9.  ชุดศกึษำรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทยีม ชุด 40 

10.  กำรฝึกอบรมกำรสบืคน้สำรสนเทศ  คน 1,535 

11. กำรใหก้ำรศกึษำดงูำนแก่หน่วยงำนอื่น คน/ ครัง้ 665/ 17 

12. ใหก้ำรฝึกงำนแก่นิสติสำขำบรรณำรกัษศำสตร ์
และสำรนิเทศศำสตร ์และสำขำอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

คน/ สถำบนั 24/ 5 

13.  บรกิำรตอบค ำถำมและช่วยคน้ควำ้ ครัง้ 6,285 
14.  บรกิำรศูนยก์ำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ครัง้ 16,543 
15.  บรกิำรอนิเทอรเ์น็ต ครัง้ 187,762 
หมำยเหต ุ ข้อมลู 1 มิถนุำยน 2551 - 31 พฤษภำคม  2552 

ขอ้มูลดา้นการใหบ้ริการ 
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กิจกรรมในรอบปี 
 
1.   โครงกำร “20 BEST@SET Corner : Investment Hub” 
 กำรออม กำรลงทุน และกำรระดมทุนถอืเป็นหวัใจส ำคญัของกำรสรำ้งเสถยีรภำพ 
ทำงกำรเงนิและเศรษฐกจิของประเทศ  กำรเผยแพร่ควำมรู ้ ควำมเขำ้ใจในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั 
ตลำดทุน มสี่วนส ำคญัทีจ่ะช่วยใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ รวมถงึส่งเสรมิใหเ้กดิกำรลงทุน สำมำรถเลอืก
วธิกีำรลงทุนไดเ้หมำะสม  ส ำนกัหอสมดุ  มหำวทิยำลยับรูพำตระหนกัถงึควำมส ำคญัดงักล่ำว  
ไดเ้ขำ้รว่มโครงกำร  “20 BEST@SET Corner : Investment Hub”  ของตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย โดยเน้นถงึควำมส ำคญัในกำรส่งเสรมิกำรใชม้มุควำมรูต้ลำดทุน (SET Corner)  
เพื่อเป็นช่องทำงเผยแพรค่วำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรสรำ้งรำกฐำนทีม่ ัน่คงทำงดำ้นกำรเงนิ กำรออม  
และช่องทำงกำรลงทุนรปูแบบต่ำง ๆ ส ำหรบันกัเรยีน นิสติ นักศกึษำ คร ูอำจำรย ์นักลงทุน ตลอดจน
ประชำชนทัว่ไป  ผ่ำนกำรจดักจิกรรมทำงวชิำกำรและนันทนำกำรหลำยรปูแบบ  เพื่อเป็นกำร
ประชำสมัพนัธแ์ละสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในดำ้นแหล่งควำมรูแ้ก่ผูล้งทุนใหเ้พิม่มำกขึน้  ซึง่จะเป็น
ประโยชน์แก่ประชำชนในภูมภิำคตะวนัออก  น ำไปสู่กำรพฒันำควำมรูท้ำงกำรเงนิ  กำรออมและ 
กำรลงทุนส่งผลดต่ีอกำรด ำเนินชวีติและพฒันำเศรษฐกจิของประเทศ 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันำกำรบรกิำร “มุมควำมรูต้ลำดทุน” ใหม้คีวำมน่ำสนใจ และเอือ้ต่อกำรใช ้
บรกิำรเพื่อจดักจิกรรมเผยแพรค่วำมรู ้ควำมเขำ้ใจทีถู่กตอ้งดำ้นกำรวำงแผนทำงกำรเงนิ กำรออม 
และกำรลงทุน ในรปูแบบต่ำง ๆ ใหแ้ก่นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ คร ูอำจำรย ์และประชำชนทัว่ไป 
ในจงัหวดัภำคตะวนัออก 
  
 2. เพื่อประชำสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่อ้มลูแหล่งควำมรูผู้ล้งทุน และเป็นกำรขยำยช่องทำง 
ในกำรเผยแพรค่วำมรูด้ำ้นตลำดทุน ไปสู่บุคคลกลุ่มต่ำง ๆ ท ำใหเ้กดิกำรสรำ้งเครอืข่ำยควำมรู้ 
ใหแ้ก่บุคคลทุกระดบั 
 
ผูร้บัผิดชอบ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร “20 BEST@SET Corner : Investment Hub” 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 1   พฤษภำคม – 31   สงิหำคม   2551 
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กิจกรรม/โครงกำร 
  
วนัทีด่ ำเนินกำร เวลำ/สถำนที ่ หวัขอ้กจิกรรม 
พ.ค. – ส.ค. 51

  
ส ำนกัหอสมุด - แนะน ำสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งงประเทศไทย  

  บนเวบ็ไซต ์http://chonlinet .lib.buu.ac.th/library_set/ 
พ.ค. – ส.ค. 51 ส ำนกัหอสมุด - แนะน ำควำมรูเ้กีย่วกบักำรลงทุนในรำยกำร เครอืขำ่ยควำมรู ้ 

  มุ่งสูก่ำรลงทุน  ทำงวทิยุออนไลน์ Radio BUU และ  
  วทิยุกระจำยเสยีง คลื่น 97.75 MHz วทิยุชมุชนแสนสขุ 

พ.ค. –ส.ค. 51 ส ำนกัหอสมุด 
ชัน้ 2 

- จดัมุมควำมรูต้ลำดทุน “หยอดกระปุก ... บุกตลำดหุน้” 
- กจิกรรม จ ำลองตลำดหุน้ 
- กจิกรรม ตอบค ำถำมเกีย่วกบั SET 

 7  ก.ค 2551  
26  ส.ค. 2551 

คณะศกึษำศำสตร ์
อำคำรศนูยก์จิกรรม

นิสติ 

- นิทรรศกำรเคลื่อนที ่ Library Mini Event and SET Corner  
  และกจิกรรมนนัทนำกำร 
 

 22  ก.ค. 51 
 

09.00-11.30 น.และ
13.30 -15.00 น. 

ชัน้ 6 ส ำนกัหอสมุด 

- กำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง TSI  e-Learning  
  แหล่งควำมรูเ้พื่อกำรลงทุน 
  

24  ก.ค. 51 09.00 -12.00 น.  
หอ้งประชมุ 201
ส ำนกัหอสมุด 

- กำรบรรยำยทำงวชิำกำรเรื่อง ลงทุนอย่ำงไรใหก้ ำไรยัง่ยนื :  
  Happy Investor 

 
ผลท่ีเกิดจำกควำมส ำเรจ็ของโครงกำร 
 1. ไดร้บัคดัเลอืกเป็น 20 BEST@SET Corner ซึง่จะไดร้บัเงนิรำงวลั 20,000 บำท 
พรอ้มทัง้ตวัแทนมหำวทิยำลยัเขำ้รว่มเดนิทำงไปดงูำนหอ้งสมดุ ณ นครเซีย่งไฮ้ 
 2. มผีูรู้จ้กัและเขำ้ใชบ้รกิำร SET Corner เพิม่มำกขึน้ 
 3. ผูเ้ขำ้รว่มฝึกอบรมและฟงับรรยำย มคีวำมรูเ้รือ่งตลำดทุน กำรลงทุนและกำรออม
เพิม่มำกขึน้ 
 4. ไดป้ระชำสมัพนัธก์ำรใหบ้รกิำร  SET Corner  ควำมรูเ้รือ่งตลำดทุน กำรลงทุน
และกำรออมใหบุ้คคลทัว่ไปทรำบผ่ำนทำงวทิยชุุมชนแสนสุข ซึง่มผีลใหม้ผีูส้นใจเขำ่รว่มกจิกรรม 
และไดร้บัควำมรูเ้กี่ยวกบัตลำดทุน กำรลงทุนและกำรออมเพิม่อย่ำงแพรห่ลำย 
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ภำพกิจกรรม 
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2.   โครงกำรส ำรวจและรวบรวมเอกสำรโบรำณเพ่ือกำรอนุรกัษ์ 
 ตำมทีย่ทุธศำสตรข์องชำตไิดก้ ำหนดใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ รว่มกนัส่งเสรมิ สบืสำน 
พฒันำศำสนำ ศลิปะและวฒันธรรมไทยเพื่อสรำ้งส ำนึกควำมภูมใิจในควำมเป็นไทย กำรเขำ้ใจ
ในภูมหิลงัประวตัศิำสตรข์องชำต ิทอ้งถิน่ตนนัน้  จะเหน็ไดว้่ำพืน้ฐำนทำงวฒันธรรมของไทย 
มคีวำมสมัพนัธอ์ย่ำงใกลช้ดิกบัควำมศรทัธำในพุทธศำสนำ ภูมปิญัญำและวทิยำกำรสำขำต่ำง ๆ  
จงึไดร้บักำรถ่ำยทอด  จดจ ำและบนัทกึโดยเริม่ทีว่ดัเป็นแห่งแรก  วดัจงึเป็นศูนยร์วมควำมรู้ 
ทีบ่นัทกึไวใ้นใบลำนและสมุดไทย  ซึง่ยงัคงหลงเหลอือยูแ่ละไดร้บักำรเกบ็รกัษำไว ้  แมว้่ำวดั 
จะตระหนกัถงึคุณค่ำของวฒันธรรมภูมปิญัญำเหล่ำน้ี  แต่กข็ำดควำมรูใ้นกำรอนุรกัษ์ทีถู่กตอ้ง  
เอกสำรโบรำณจงึไมไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำอย่ำงถูกวธิ ี ส่วนใหญ่จะช ำรดุเสยีหำยจำกฝุน่และแมลง    
วทิยำกำรอนัเป็นภมูปิญัญำทีบ่นัทกึในเอกสำรโบรำณ  นอกจำกเรือ่งรำวเกีย่วกบัหลกัธรรม 
ค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำแลว้  ยงับนัทกึเรือ่งรำวต่ำงๆ  อำท ิกฎหมำย  พงศำวดำร  ต ำรำ  
ต ำนำน  ประวตั ิ เช่น  ต ำรำยำสมุนไพร  ต ำรำแพทยแ์ผนไทย  ต ำรำโหรำศำสตร ์ ต ำรำไสย
ศำสตรแ์ละอื่น ๆ อกีมำกมำย   
 จำกควำมส ำคญัของวฒันธรรมดำ้นภมูปิญัญำและเพื่อเป็นกำรสนบัสนุนยทุธศำสตร ์
ของชำตใินดำ้นนี้  มหำวทิยำลยับูรพำ  โดยส ำนกัหอสมุดจงึไดจ้ดัใหม้โีครงกำรส ำรวจและ
รวบรวมเอกสำรโบรำณเพื่อกำรอนุรกัษ์ในภูมภิำคตะวนัออกและบรเิวณใกลเ้คยีง เพือ่ส่งเสรมิ 
สบืสำนอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยใหย้ัง่ยนืสบืไป 
 
ผูร้บัผิดชอบโครงกำร 
 นำงวนัทนำ  กติศิรวีรพนัธุ ์และบุคลำกรส ำนกัหอสมดุ 
 
ระยะเวลำ และวนัเวลำในกำรจดัท ำโครงกำร 
 เดอืนตุลำคม  2550 – กนัยำยน  2551 
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กิจกรรมของโครงกำร 
 1. ด ำเนินกำรอนุรกัษ์เอกสำรโบรำณของวดัโบสถ์  ต. วดัโบสถ ์ อ. พนสันิคม  จ. ชลบุร ี
โดยคณะท ำงำนเดนิทำงไปส ำรวจและรบัเอกสำรโบรำณจำกวดัโบสถ์  มำด ำเนินกำรอนุรกัษ์
ตำมกรรมวธิกีำรอนุรกัษ์เอกสำรโบรำณทีส่ ำนกัหอสมดุ  
 2. จดัท ำทะเบยีนวสัดุเอกสำรโบรำณ 
 3. ท ำควำมสะอำดเอกสำร, ก ำจดัแมลง, ก ำจดัเชือ้รำ และซ่อมแซมตำมสภำพกำร
ช ำรดุของเอกสำร 
 4. ท ำกล่องหรอืวสัดุห่อหุม้เอกสำร  เพื่อป้องกนัฝุน่และแมลง  และรกัษำสภำพ  
รปูทรงของเอกสำรมใิหช้ ำรุดตำมสภำพของภมูอิำกำศ 
 5. แปลงผนัขอ้มลูของเอกสำรโบรำณใหอ้ยูใ่นรปูของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ เพื่อเกบ็รกัษำ
และใหบ้รกิำรในส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยับูรพำ โดยสำมำรถสบืคน้ไดจ้ำกฐำนขอ้มลู
สำรสนเทศของส ำนกัหอสมุด 
 6. จดัส่งเอกสำรโบรำณตน้ฉบบัคนืแก่วดัโบสถ ์ ใหท้ ำกำรเกบ็รกัษำต่อไป 
 
ผลท่ีเกิดจำกควำมส ำเรจ็ของโครงกำร 

1.   ด ำเนินกำรอนุรกัษ์สมดุไทย จ ำนวน 16 ฉบบั  และใบลำน จ ำนวน 293 ผกู 17,680 หน้ำ 
 2.   มรดกทำงวฒันธรรมอนัเป็นภูมปิญัญำของไทยไดร้บักำรรวบรวมไวม้ใิหส้ญูหำย 

3.   เอกสำรโบรำณไดร้บักำรอนุรกัษ์ใหม้สีภำพทีค่งทนถำวรมำกขึน้กว่ำเดมิ  และไดร้บั 
กำรเกบ็รกัษำอย่ำงถูกวธิ ี
 4.   สำรสนเทศทำงวฒันธรรมทำงภมูปิญัญำอนัมคี่ำของไทย  ไดร้บักำรจดัเกบ็ในรปู
ของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ท ำใหธ้ ำรงรกัษำไวไ้ดอ้ยำ่งยัง่ยนื  รวมทัง้ควำมรูต่้ำง ๆ ในเอกสำร
โบรำณทีไ่ดร้บักำรบนัทกึไวน้ัน้  ไดร้บักำรจดัท ำเป็นฐำนขอ้มลูเพื่อกำรศกึษำคน้ควำ้ของ
ส ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยับรูพำ 
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ภำพประกอบ 
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3.   โครงกำรมอบโลกใบใหม่แห่งกำรเรียนรู้แก่ผูส้งูวยั 
 หอ้งสมดุเป็นแหล่งบรกิำรวชิำกำรใหแ้ก่ผูใ้ฝศ่กึษำหำควำมรู ้ สรำ้งเสรมินิสยัรกั 
กำรอ่ำนและส่งเสรมิใหป้ระชำชนไดเ้รยีนรูอ้ยำ่งต่อเนื่องตลอดชวีติ  กำรจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
กำรอ่ำนและกำรเรยีนรู ้ นบัเป็นภำรกจิส ำคญัของหอ้งสมดุทีพ่งึมต่ีอชุมชนทุกระดบั  ทุกเพศ   
ทุกวยั  ในทอ้งถิน่  ส ำนกัหอสมดุ  มหำวทิยำลยับูรพำ  ตระหนกัถงึควำมส ำคญัดงักล่ำว 
จงึประสงคจ์ะจดัโครงกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ก่ผูส้งูอำยุในจงัหวดั เพื่อเป็นกำรใหบ้รกิำรวชิำกำร
แก่ผูส้งูอำย ุ โดยมุง่หวงัใหผู้ส้งูอำยไุดร้บัควำมรู ้ ควำมเพลดิเพลนิและจรรโลงใจจำกกำรเรยีนรู้
ดว้ยตนเองจำกสื่อสำรสนเทศในรปูแบบต่ำง ๆ  สำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัมำประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมำะสมกบักำรด ำเนินชวีติทัง้ในดำ้นสุขภำพและจติใจใหผู้ส้งูอำยสุำมำรถปรบัตวัดแูลรกัษำ
สุขภำพอนำมยั และจติใจใหส้ำมำรถทีจ่ะด ำรงชวีติในบัน้ปลำยอย่ำงมคีวำมสุขและมคีุณค่ำ   
ตลอดจนจดุประกำยควำมคดิในเชงิสรำ้งสรรคแ์ก่ผูส้งูอำยใุหม้กี ำลงัใจในกำรสรำ้งสรรคส์ิ่งด ีๆ  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป    
 
ผูร้บัผิดชอบโครงกำร 
 นำงสำวนิสำชล  กำญจนพชิติ และบุคลำกรส ำนกัหอสมุด  
 
ระยะเวลำ และวนัเวลำในกำรจดัท ำโครงกำร 
 วนัที ่30 กรกฎำคม 2551 
 
กิจกรรมของโครงกำร 
 1. ศกึษำสภำพและส ำรวจควำมตอ้งกำรสำรสนเทศของผูส้งูอำยใุนชมรมผูส้งูอำย ุ 
เทศบำลต ำบลบำงพระ  จงัหวดัชลบุร ี
 2. ประชำสมัพนัธร์บับรจิำคหนงัสอื และซือ้หนงัสอื เพื่อมอบใหช้มรมผูส้งูอำยุ 
เทศบำลต ำบลบำงพระ แนะน ำหนงัสอืน่ำอ่ำน 
 3. จดันิทรรศกำรและจดัเตรยีมกจิกรรมส่งเสรมิกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง อำท ิ 
แนะน ำหนงัสอืน่ำอ่ำน  และกจิกรรมนนัทนำกำร เช่น  เกมวรรณกรรม..ยงัจ ำไดไ้หม,  
เตน้ประกอบเพลง  เพื่อส่งเสรมิกำรอ่ำน เป็นตน้ 
 
ผลท่ีเกิดจำกควำมส ำเรจ็ของโครงกำร 
 1. ผูร้ว่มโครงกำรไดร้บัควำมสนุกสนำนและเพลดิเพลนิในกำรเขำ้รว่มกจิกรรม 
 2. ผูร้ว่มโครงกำรเกดิทศันคตทิีด่ ี ไดร้บัควำมจรรโลงใจและมคีวำมสุขในกำรด ำเนินชวีติ
ยิง่ขึน้ 
 3. ผูร้ว่มโครงกำรเกดิทกัษะ  สำมำรถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอยำ่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 
ผ่ำนสื่อสำรสนเทศในรปูแบบต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
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 4.  ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรมคีวำมพงึพอใจมำกและชอบกำรแสดงทีม่กีำรตอบค ำถำม 
และไดร้บัรำงวลั   
 

ภำพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรโครงกำร “มอบโลกใบใหมแ่ห่งกำรเรยีนรูแ้ก่ผูส้งูวยั”   
มอบหนงัสอืและ VCD แก่คุณสมศกัดิ ์เจรญิกูล  ประธำนชมรมผูส้งูอำย ุเทศบำลต ำบลบำงพระ 

ในวนัที ่29 กรกฎำคม 2551 ณ ส ำนกังำนชมรมผูส้งูอำยุ เทศบำลต ำบลบำงพระ 
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ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมดุกล่ำวเปิดงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูส้งูอำยจุำกชมรมผูส้งูอำย ุเทศบำลต ำบลบำงพระเขำ้ร่วมกจิกรรม 
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ภำพเกมวรรณกรรม...ยงัจ ำไดไ้หม 
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4.   โครงกำรเปิดโลกใบใหม่ด้วยกำรอ่ำน 
 หอ้งสมดุเป็นแหล่งบรกิำรวชิำกำรใหแ้ก่ผูใ้ฝศ่กึษำหำควำมรู ้สรำ้งเสรมินิสยัรกักำรอ่ำน 
และส่งเสรมิใหป้ระชำชนไดเ้รยีนรูอ้ย่ำงต่อเนื่องตลอดชวีติ กำรจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิกำรอ่ำน 
และกำรเรยีนรู ้นบัเป็นภำรกจิส ำคญัของหอ้งสมดุทีพ่งึมต่ีอชุมชนทุกระดบัในทอ้งถิน่ ส ำนกัหอสมดุ 
มหำวทิยำลยับรูพำ ตระหนักถงึควำมส ำคญัดงักล่ำวจงึจดัโครงกำรส่งเสรมิกำรอ่ำนและกำรเรยีนรูแ้ก่
ผูต้อ้งขงัในทณัฑสถำนหญงิ จงัหวดัชลบุร ีเพื่อเป็นกำรใหบ้รกิำรวชิำกำรแก่ผูต้อ้งขงัหญงิ โดยมุง่หวงั
ใหผู้ต้อ้งขงัตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรอ่ำนและกำรเรยีนรูผ้่ำนสื่อสำรสนเทศในรปูแบบต่ำง ๆ 
สำมำรถใชเ้วลำใหเ้ป็นประโยชน์และน ำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรอ่ำนมำประยกุตใ์ชใ้นกำรด ำเนินชวีติ 
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม อกีทัง้ยงัเป็นกำรจดุประกำยนิสยัรกักำรอ่ำน ส่งเสรมิควำมคดิ 
เชงิสรำ้งสรรค ์สรำ้งควำมจรรโลงใจใหก้บัผูต้อ้งขงัทีแ่มจ้ะเป็นผูข้ำดโอกำสในกำรมำใชบ้รกิำรหอ้งสมุด
ภำยนอก แต่กลุ่มบุคคลดงักล่ำวกย็งัมพีละก ำลงั ควำมรู ้ควำมสำมำรถทีจ่ะท ำประโยชน์ใหก้บั
ครอบครวั สงัคม และประเทศชำตไิดใ้นโอกำสต่อไป 
 
ผูร้บัผิดชอบโครงกำร 
 นำงวงเดอืน  เจรญิ และบุคลำกรส ำนกัหอสมดุ และคณำจำรย ์นิสติ คณะมนุษยศำสตร์
และสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยับรูพำ 
 
ระยะเวลำ และวนัเวลำในกำรจดัท ำโครงกำร 
 วนัที ่3 กรกฎำคม 2551 
 
กิจกรรมของโครงกำร 
 1.  ศกึษำสภำพและส ำรวจควำมตอ้งกำรสำรสนเทศของผูต้อ้งขงัในทณัฑสถำนหญงิ
ชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี 
 2.  ประชำสมัพนัธร์บับรจิำคหนงัสอื และซือ้หนงัสอื เพื่อมอบใหห้อ้งสมดุ 
ทณัฑสถำนหญงิชลบุร ี
 3.  จดันิทรรศกำรส่งเสรมิกำรอ่ำนและกำรเรยีนรูเ้ร ือ่ง  รกักำรอ่ำน รกัษ์หนงัสอื 
 4.  จดักจิกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำน ประกอบดว้ย กำรแนะน ำหนงัสอืน่ำอ่ำน  จดัแสดง
หนงัสอืใหมใ่หเ้ลอืกอ่ำน  เกมจำกกำรอ่ำน/สุภำษติ  ตอบปญัหำชงิรำงวลั (ค ำถำมจำก
นิทรรศกำร)  
 5.  จดักจิกรรมนันทนำกำร เช่น กำรแสดงดนตร ีกำรรอ้งเพลง  กำรเล่นเกมจำกกำรอ่ำน   
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ผลท่ีเกิดจำกควำมส ำเรจ็ของโครงกำร 
 1. ผูร้ว่มโครงกำรเหน็ควำมส ำคญัของกำรอ่ำนและรกักำรเรยีนรูผ้่ำนสื่อสำรสนเทศ 
ในรปูแบบต่ำงๆ 
 2. ผูร้ว่มโครงกำรเกดิทศันคตทิีด่ ีมคีวำมจรรโลงใจทีจ่ะเป็นพลเมอืงดแีละมคีวำมสุข
ในกำรด ำเนินชวีติ 
 3. ผูร้ว่มโครงกำรเกดิทกัษะ สำมำรถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ จำกกำรไดร้บั
กำรส่งเสรมินิสยัรกักำรอ่ำน 
 4. ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรชอบกจิกรรมกำรเล่นเกมจำกกำรอ่ำนมำกทีสุ่ด รองลงมำคอื 
ตอบปญัหำชงิรำงวลั และกำรแสดงบนเวท ีตำมล ำดบั 
 
ภำพประกอบ 
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5.  โครงกำรนิทรรศกำรสปัดำหห้์องสมดุ 
 ส ำนกัหอสมดุ เป็นแหล่งบรกิำรวชิำกำรใหแ้ก่ผูใ้ฝศ่กึษำควำมรู ้ส่งเสรมิและสนับสนุน
กำรศกึษำคน้ควำ้และวจิยั  ดงันัน้สถำบนักำรศกึษำจงึสนบัสนุนใหห้อ้งสมดุจดักจิกรรมต่ำง ๆ  
เพื่อเป็นกำรชกัชวนและส่งเสรมิกำรใชบ้รกิำรหอ้งสมุดใหแ้พรห่ลำย ส ำนกัหอสมดุเลง็เหน็
ควำมส ำคญัและเป็นหน้ำทีโ่ดยตรงทีจ่ะสนองนโยบำยของสมำคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมรำชปูถมัภฯ์  ดว้ยกำรจดัโครงกำรนิทรรศกำรสปัดำหห์อ้งสมดุ เพื่อเป็นกำรใหบ้รกิำร
วชิำกำรแก่ชุมชนและหน่วยงำนบรกิำรสำรสนเทศอื่น ๆ ในจงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัอื่น ๆ  
ในภำคตะวนัออก  
 
ผูร้บัผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยับรูพำ 
  
ระยะเวลำ และวนัเวลำในกำรจดัท ำโครงกำร 
 ระหว่ำงวนัที ่4-8 สงิหำคม 2551 
 
กิจกรรมของโครงกำร 
 โครงกำรน้ี แบ่งกำรด ำเนินงำนเป็นโครงกำรยอ่ย จ ำนวน 4 โครงกำร และกจิกรรม 
นนัทนำกำร ดงันี้  
 1. โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “กำ้วสู่ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัอิย่ำงมมีำตรฐำน” 
จดัขึน้วนัที ่4-5 สงิหำคม 2551  ณ  หอ้งประชุม ชัน้ 2 หอ้ง  201  และปฏบิตักิำร  ชัน้ 6 อำคำร 
เทพรตันรำชสุดำ ส ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยับูรพำ ผูเ้ขำ้รบักำรอบรม จ ำนวน 40 คน 
ประกอบดว้ย คร ูบรรณำรกัษ์ และเจำ้หน้ำทีห่อ้งสมุดจำกสถำบนักำรศกึษำทำงภำคตะวนัออก
ไดแ้ก่  จงัหวดัชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีตรำด ฉะเชงิเทรำ และปรำจนีบุร ี  
 2. โครงกำรแขง่ขนัทำงวชิำกำร “เยำวชนยอดนกัอ่ำน : หนงัสอืดเีด่น ปี พ.ศ. 2549-
2551” จดัขึน้วนัที ่ 6  สงิหำคม 2551 ณ  หอ้งประชุม  201ชัน้ 2 อำคำรเทพรตันรำชสุดำ 
ส ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยับรูพำ ผูเ้ขำ้รว่มกำรแขง่ขนั จ ำนวน 20 คน โดยเป็นนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษำตอนต้นในจงัหวดัชลบุร ีจนัทบุร ีสระแกว้ ปรำจนีบุร ีฉะเชงิเทรำ 
 3. โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “กำรซ่อมและกำรสงวนรกัษำหนงัสอื” 
จดัขึน้วนัที ่7  สงิหำคม  2551  ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2  หอ้ง  201  อำคำรเทพรตันรำชสุดำ 
ส ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยับรูพำ ผูเ้ขำ้รบักำรอบรม จ ำนวน 45 คน ประกอบดว้ย คร ู
บรรณำรกัษ์  และเจำ้หน้ำทีห่อ้งสมดุ จำกสถำบนักำรศกึษำทำงภำคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดั
ชลบุร ีฉะเชงิเทรำ ตรำด จนัทบุร ี ปรำจนีบุร ี ระยอง  และสระแกว้  
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ผลท่ีเกิดจำกควำมส ำเรจ็ของโครงกำร 
 1.  กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “กำ้วสู่ระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัอิยำ่งมมีำตรฐำน” 
ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมมคีวำมพงึพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก  คดิเป็นรอ้ยละ 81.73  และมี
ผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 80  เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว ้
 2.  กำรแขง่ขนัทำงวชิำกำร “เยำวชนยอดนกัอ่ำน : หนงัสอืดเีด่น ปี พ.ศ. 2549-
2551” ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมมคีวำมพงึพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก  คดิเป็นรอ้ยละ 85.87  
 3.  กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง กำรซ่อมและกำรสงวนรกัษำหนงัสอื ผูเ้ขำ้รบัอบรม 
มคีวำมพงึพอใจในกำรฝึกอบรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก คดิเป็นรอ้ยละ 90    
 4.  กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “กำรสบืคน้สำรสนเทศเพื่อกำรศกึษำจำกเครอืขำ่ย
อนิเทอรเ์น็ต”  ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมมคีวำมพงึพอใจในเนื้อหำกำรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมำก   
คดิเป็นรอ้ยละ 83.20  
 
ภำพประกอบ 
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การพฒันาบุคลากร 

 ส ำนกัหอสมดุตระหนกัถงึควำมส ำคญัของบุคลำกรว่ำเป็นปจัจยัส ำคญัอย่ำงหน่ึงในกำร
พฒันำหอ้งสมดุใหก้้ำวสู่เป็นเลศิทำงกำรบรกิำรหอ้งสมดุ  จงึมุง่พฒันำใหบุ้คลำกรเป็นผูม้คีวำมรู้
ควำมสำมำรถในทำงวชิำชพี มคีุณธรรม  และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรมจีติส ำนึกในกำรใหบ้รกิำร  
ดงันัน้ส ำนกัหอสมดุจงึส่งเสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลำกรทุกระดบัไดร้บักำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องในดำ้น
ต่ำง ๆ ทัง้จำกกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถตำมต ำแหน่งหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบ  หรอืกำรพฒันำ
คุณธรรม จรยิธรรมทำงศำสนำเพื่อสรำ้งเสรมิควำมสมคัรสมำนในกำรประสำนประโยชน์รว่มกนัจำก
กำรท ำงำนเป็นทมีและในบรรยำกำศกำรท ำงำนทีส่งบร่มเยน็ กำรพฒันำบุคลำกรดำ้นต่ำง ๆ เหล่ำนี้ 
ด ำเนินกำรโดยกำรสนบัสนุนใหม้กีำรศกึษำดงูำนสถำบนัอื่น ๆ กำรใหศ้กึษำต่อ  กำรจดักำร
ฝึกอบรม สมัมนำ ดงัมรีำยละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียดการดงูานของบคุลากรในประเทศ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ สถานท่ีดงูาน 
วนั เดือน ปี 

และ
ระยะเวลา 

หวัข้อท่ีไปดงูาน 

 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ  
นส.ธญัลกัษณ์  
     ธนประสทิธิพ์ฒันำ  
นำยสมำแอ บอืรำเฮง   

เกำะสชีงั จงัหวดั
ชลบุร ี

8 พฤษภำคม 
2551 

ศกึษำดงูำนขอ้มลูภำค
ตะวนัออก   

 นำงสำวรชันี สงิหท์อง โรงไฟฟ้ำรำชบุร ีและ 
อุทยำนหุ่นขีผ้ึง้สยำม 
จงัหวดัรำชบุร ี

29 สงิหำคม 
2551 

ศกึษำดงูำนดำ้นกำร
ประชำสมัพนัธบ์ุคลำกร                  
เครอืขำ่ยประชำพนัธ์
มหำวทิยำลยับรูพำ 

 คณะอนุกรรมกำร
ด ำเนินงำนกจิกรรม 5ส 
จ ำนวน 14 คน 

บรษิทั เอน็โอเค  
พรซีชิัน่ คอมโพเนนท ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
จงัหวดั
พระนครศรอียุธยำ                

1 ตุลำคม 2551 เขำ้เยีย่มชมและศกึษำดู
งำน                 
กจิกรรม 5ส 
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รายละเอียดการดงูานของบคุลากร ณ ต่างประเทศ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ สถานท่ีดงูาน 
วนั เดือน ปี 

และระยะเวลา 
หวัข้อท่ีไปดงูาน 

1 นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์ เมอืงเพริท ์ประเทศ
ออสเตรเลยี   

23-29 
กุมภำพนัธ ์2551 

ศกึษำดงูำนกำรบรหิำร
จดักำร 

2 นำงสำวสภุำวด ี  นครเซีย่งไฮ ้ 22-25 
พฤศจกิำยน 

2551 

ศกึษำดงูำนหอ้งสมุด 

รายละเอียดการฝึกอบรมของบคุลากรภายในประเทศ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ สถานท่ีอบรม 
วนั เดือน ปี 

และระยะเวลา 
ช่ือหลกัสูตรท่ีอบรม 

1 บุคลำกรส ำนกัหอสมุด
จ ำนวน 65  คน 

ชัน้ 6 ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ 

20 และ 27 
ธนัวำคม 2550 

กำรจดักำรควำมรู ้(KM)  
เพื่อทบทวนกำรใชง้ำน 

2 นำงวนัทนำ  
    กติศิรวีรพนัธุ ์

ศนูยว์ปิสัสนำกรรมฐำน
มลูนิธวิปิสัสนำกรรมฐำน 
ในพระสงัฆรำชปูถมัภ ์
จ.กำญจนบุร ี         

12-23 ธนัวำคม 
2550 

ฝึกอบรมปฏบิตัธิรรม
หลกัสตูร 10 วนั 

3 นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม หอ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอร ์204 ชัน้ 2 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
มหำวทิยำลยับรูพำ 

25-26 ธนัวำคม 
2550 

ฝึกอบรมวทิยำกรกำรใช้
งำนระบบสำรบรรณ
อเิลก็ทรอนิกส ์

4 บรรณำรกัษ์ และบุคลำกร 
ทีร่บัผดิชอบงำนใน 
หอ้งสมุดคณะ เขำ้รว่ม 
โครงกำร จ ำนวน 30  คน 
 

ส ำนกัหอสมุด  
มหำวทิยำลยับรูพำ 
 

27 กมุภำพนัธ ์
2551 

กำรจดักำรระบบ
หอ้งสมุด 
อตัโนมตัสิ ำหรบัหอ้งสมุด 
เครอืขำ่ย  

5 นำงวนัทนำ  
    กติศิรวีรพนัธุ ์  

โรงแรมเดอะทวนิ  
ทำวเวอร ์กรุงเทพฯ                   

4 กุมภำพนัธ-์
14 มนีำคม 

2551 

กำรพฒันำผูบ้รหิำรสำย
สนบัสนุน  และช่วย
วชิำกำร (นบก.) 

6 นำยเกษตรพนัธุ ์ 
    ชอบท ำกจิ 
นำงสมหมำย  
    ลิม้ปิตพิำนชิย ์

ส ำนกัหอสมุดกลำง 
มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

19 กมุภำพนัธ ์
2551 

กำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
เพื่อเป็นกำรพฒันำ
บุคลำกร 
ในสงักดั 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ สถานท่ีอบรม 
วนั เดือน ปี 

และระยะเวลา 
ช่ือหลกัสูตรท่ีอบรม 

7 รองศำสตรำจำรย ์ 
    ดร. ศรวีรรณ มคีุณ 
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ 
    ดร. รุ่งฟ้ำ กติญิำณุสนัต ์
นส.จรญัญำ ศุภวฑิติพฒันำ
นำงรศัม ีปำนดษิฐ ์
นำงวชัรยีพ์ร คุณสนอง 
นำงนิตยำ ปำนเพชร                       
นำงสมหมำย ลิม้ปิตพิำนชิย ์

หอประชมุธ ำรง บวัศร ี
มหำวทิยำลยับรูพำ 

24-26 กมุภำพนัธ ์
2551 

กำรจดักำรควำมรูใ้น
มหำวทิยำลยับรูพำ 

8 นส.นิสำชล กำญจนพชิติ  
นส.ธญัลกัษณ์  
     ธนประสทิธิพ์ฒันำ                                                  

ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตร ์

18-19                  
มนีำคม 2551   

ผูใ้หบ้รกิำรฐำนขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อกำร
สบืคน้ จ ำนวน 7 ฐำน 

9 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตร ์

25 มนีำคม 2551 กำรใชฐ้ำนขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกส ์   
เพื่อกำรสบืคน้ 

10 นำยศกัดิส์งิห ์งำมสง่ำ  
นำยกุญชพ์สิฎิฐ ์ 
    นำคสวุรรรณ 

มหำวทิยำลยับรูพำ 
และมลูนิธธิรรมรกัษ์ 
วดัพระบำทน ้ำพุ  
จงัหวดัลพบุร ี

15 พฤษภำคม 
2551 
              

ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเอดสแ์ละ
ยำเสพตดิแก่บุคลำกรของ
มหำวทิยำลยับรูพำ 

11 นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์
นำงนิตยำ ปำนเพชร  
นำงสมหมำย  
     ลิม้ปิตพิำนชิย ์                                 

หอประชมุธ ำรง บวัศร ี
มหำวทิยำลยับรูพำ 

26 พฤษภำคม 
2551 

กำรเขยีนรำยงำนกำร
ประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ 
ภำยใน มหำวทิยำลยับรูพำ 
ครัง้ที ่1 

12 นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์
นำงนิตยำ ปำนเพชร  
นำงสมหมำย  
     ลิม้ปิตพิำนชิย ์                                 

โรงแรมชลจนัทร ์ 
พทัยำ จงัหวดัชลบุร ี

28-29 มถุินำยน 
2551 

กำรเขยีนรำยงำนกำร
ประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ 
ภำยใน มหำวทิยำลยับรูพำ 
ครัง้ที ่2 

13 นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์
นำงนิตยำ ปำนเพชร 
นำงเกษร จนัทร 

หอประชมุธ ำรงบวัศร ี
มหำวทิยำลยับรูพำ 

30 มถุินำยน - 
1 กรกฎำคม  2551 

กำรเขยีนรำยงำน 
กำรประกนัคุณภำพ 
กำรศกึษำภำยใน   

14 นำยปวเรศ นวลแกว้ 
นำยกุญชพ์สิฏิฐ ์ 
     นำคสวุรรณ   
นำยภำคภมู ิมำตรทอง                 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
มหำวทิยำลยับรูพำ 

16-18 กนัยำยน 
2551 

กำรพฒันำบทเรยีน  
e-Learning โดยใช ้
โปรแกรม Macromedia 
Flash 
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รายละเอียดการประชุมสมัมนาของบคุลากรภายในประเทศ 

ล าดบั ช่ือ – ช่ือสกลุ 
สถานท่ีประชุม/

สมัมนา 

วนั เดือน ปี 
และระยะเวลา 

ประชมุ/สมัมนา 
เก่ียวกบัเรือ่งใด 

1 นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์ สถำบนัวทิยบรกิำร 
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

22-23 
พฤศจกิำยน 2550 

คณะท ำงำนพฒันำ
ทรพัยำกรสำรนิเทศ 
หอ้งสมุดสถำบนัอุดมศกึษำ 

2 ดร.ขวญัชฎลิ พศิำลพงศ ์ สถำบนัวทิยบรกิำร 
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

22-24 
พฤศจกิำยน 2550 

คณะ The 4th meeting of 
the ASEAN University 
Network Inter-Library 
Online (AUNILO) 
Committee 

3 นำงรศัม ีปำนดษิฐ ์ โรงแรมมริำเคลิ  
แกรนด ์
กรุงเทพมหำนคร 

29-30 
พฤศจกิำยน – 1 
ธนัวำคม 2550 

เขำ้ร่วม KM Mini 
workshop กำรบรรยำย
หลกักำรพืน้ฐำนและหวัใจ
ส ำคญัของกำรจดักำร
ควำมรู ้พรอ้มฝึก
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ย
เทคนิคต่ำง ๆ 

4 นำงรศัม ีปำนดษิฐ ์
นำงสมหญงิ เจยีสำรมัย ์
นำยไสว ไชยศร ี
นำงอำภำกร ธำตุโลหะ
นำงสำวอรทยั นำสวน 
นำยภำคภมู ิมำตรทอง
นำงสำวเพชรมณี  
      เจรญิขวญั 
นำงสำวนิลุบล  
      โรจน์สตัตรตัน์ 

ศนูยแ์สดงสนิคำ้ 
อมิแพค็  
เมอืงทองธำน ี

30 พฤศจกิำยน 
2550 

ร่วมงำนมหกรรมกำรจดักำร
ควำมรูแ้ห่งชำต ิครัง้ที ่4 
“เปลีย่นกระบวนทศัน์ 
พฒันำวฒันธรรมกำรเรยีนรู ้

5 นำงรศัม ีปำนดษิฐ ์ สถำบนัวทิยบรกิำร 
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

7 ธนัวำคม 2550 คณะท ำงำนกลุ่มวเิครำะห์
ทรพัยำกรสำรสนเทศ 
หอ้งสมุดสถำบนัอุดมศกึษำ 

6 นำงวงเดอืน เจรญิ ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ 

13-14 ธนัวำคม 
2550 

คณะท ำงำนบรกิำร ขำ่ยงำน
หอ้งสมุดมหำวทิยำลยั                     
สว่นภูมภิำค 
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ล าดบั ช่ือ – ช่ือสกลุ 
สถานท่ีประชุม/

สมัมนา 

วนั เดือน ปี 
และระยะเวลา 

ประชมุ/สมัมนา 
เก่ียวกบัเรือ่งใด 

7 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ สถำบนัเอเชยี
ตะวนัออกศกึษำ 
มหำวทิยำลยั 
ธรรมศำสตร ์

18 ธนัวำคม 2550 ฟงับรรยำยพเิศษ หวัขอ้ 
นโยบำยต่ำงประเทศ
เวยีดนำม                      
หลงักำรปฏริปูทำง
เศรษฐกจิ: กรณีต่อไทย 

8 นส.นงลกัษณ์ คุณสนอง   หอ้งประชมุ 209  
ชัน้ 2 อำคำร ภปร. 
มหำวทิยำลยับรูพำ 

20 ธนัวำคม 2550 ระบบขอ้มลูบคุลำกร 

9 นำยชวลติ ฮะกมี ี ส ำนกัหอสมุดกลำง  
สถำบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้ 
พระนคร 

8 มกรำคม 2551 กลุ่มมำตรฐำนกำรลง
รำยกำรสือ่โสตทศัน์และ 
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 

10 นำยชวลติ ฮะกมี ี มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคล
ลำ้นนำ จ.เชยีงใหม ่

10-11 มกรำคม 
2551 

คณะท ำงำนฝำ่ยเทคโนโลยี
ทำงกำรศกึษำหอ้งสมุด 
สถำบนัอุดมศกึษำ 

11 นำยชยัยศ ปำนเพชร หอ้งประชมุศนูย์
บรรณสำรและ
สือ่กำรศกึษำ 
มหำวทิยำลยั 
แม่ฟ้ำหลวง 

31 มกรำคม – 1 
กุมภำพนัธ ์2551 

คณะท ำงำนกลุ่มวเิครำะห์
ทรพัยำกรสำรสนเทศ 
หอ้งสมุดสถำบนักำรศกึษำ 

12 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
มหำวทิยำลยับรูพำ 

4 กุมภำพนัธ ์
2551 

เทคนิคกำรสบืคน้สทิธบิตัร 
เพื่อพฒันำและเพิม่คุณค่ำ
กำรวจิยั   

13 นส.จรญัญำ  ศภุวฑิติพฒันำ วทิยำลยั
พำณิชยศำสตร ์
มหำวทิยำลยั  
อำคำรยไูนเตด็ 
กรุงเทพฯ 

22 กมุภำพนัธ ์
2551 

ร่วมสงัเกตกำรณ์ประชุม
สภำมหำวทิยำลยั  
ครัง้ที ่1/2551 
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ล าดบั ช่ือ – ช่ือสกลุ 
สถานท่ีประชุม/

สมัมนา 

วนั เดือน ปี 
และระยะเวลา 

ประชมุ/สมัมนา 
เก่ียวกบัเรือ่งใด 

14 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ ศนูยบ์รรณสำร 
และสือ่กำรศกึษำ 
มหำวทิยำลยัแมฟ้่ำ
หลวง จ.เชยีงรำย 

25-26 กมุภำพนัธ ์
2551 

คณะท ำงำนขอ้มลูทอ้งถิน่ 

15 นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม หอ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอร ์ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

26 กมุภำพนัธ ์
2551 

วธิป้ีองกนัควำมปลอดภยั
ของขอ้มลูเครื่องแม่ขำ่ย  
ในระบบปฏบิตักิำรลนุีกซ ์

16 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ  
นำงรศัม ีปำนดษิฐ ์

อำคำรส ำนกังำน
คณะกรรมกำร                  
กำรอุดมศกึษำ 

27 กมุภำพนัธ ์
2551 

คณะท ำงำนดำ้น
ระบบสหบรรณำนุกรม 
(Union Catalog) 

17 นำงวงเดอืน เจรญิ หอ้งประชมุเฟ่ืองฟ้ำ 
อำคำรอุตสำหกรรม
บรกิำร 
มหำวทิยำลยั 
สงขลำนครนิทร ์ 
เขตกำรศกึษำภูเกต็ 

29 กมุภำพนัธ ์
2551 

คณะท ำงำนฝำ่ยบรกิำร
สำรนิเทศ 

18 นำงสมหมำย ลิม้ปิตพิำนชิย ์ หอ้งประชมุ 
หน่วยประสำนงำน 
มหำวทิยำลยั 
แม่ฟ้ำหลวง                 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 

3 มนีำคม 2551 คณะท ำงำนพฒันำคุณภำพ
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
หอ้งสมุด 

19 นส.สภุำวด ีเพชรชื่นสกุล 
นส.ธญัลกัษณ์  
     ธนประสทิธิพ์ฒันำ 

อำคำรส ำนกังำน
สภำครสิตจกัร 
ในประเทศไทย 
กรุงเทพฯ 

14 มนีำคม 2551           “EQ ส ำหรบับรรณำรกัษ์ผู้
ใหบ้รกิำรหอ้งสมุด” 

20 นำยเกษตรพนัธุ ์ชอบท ำกจิ 
นส.จรญัญำ ศุภวฑิติพฒันำ 

โรงแรมเจรญิธำนี
ปริน๊เซส  
อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

13-14 มนีำคม 
2551 

กำรเปลีย่นแปลงทีม่ี
ผลกระทบต่อผูป้ฏบิตังิำน 
และสถำบนัอุดมศกึษำ                                

21 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ อำคำรส ำนกังำน                     
คณะกรรมกำร 
กำรอุดมศกึษำ 

17-21 มนีำคม 
2551 

คณะท ำงำนตรวจรบัและ
ก ำกบักำรท ำงำน                 
ทีป่รกึษำพฒันำโปรแกรม
หอ้งสมุดอตัโนมตั ิ
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ล าดบั ช่ือ – ช่ือสกลุ 
สถานท่ีประชุม/

สมัมนา 

วนั เดือน ปี 
และระยะเวลา 

ประชมุ/สมัมนา 
เก่ียวกบัเรือ่งใด 

22 นำยชวลติ ฮะกมี ี ส ำนกัหอสมุดกลำง 
มหำวทิยำลยั                       
เทคโนโลยพีระจอม
เกลำ้พระนครเหนือ 

19-21 มนีำคม 
2551 

คณะท ำงำนฝำ่ยเทคโนโลยี
ทำงกำรศกึษำ หอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศกึษำ  
ครัง้ที ่2/2551 

23 รศ.ดร.ศรวีรรณ มคีุณ หอ้งประชมุ  ชัน้ 5 
อำคำรหม่อมหลวง
ป่ิน มำลำกุล  
ส ำนกัหอสมุดกลำง 
มหำวทิยำลยั
ศลิปำกร                   
จงัหวดันครปฐม 

20 มนีำคม 2551 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ขำ่ยงำนหอ้งสมุด
มหำวทิยำลยัสว่นภูมภิำค 
(PULINET) ครัง้ที ่1/2551 

24 รศ.ดร.ศรวีรรณ มคีุณ ประเทศอนิเดยี 21-26 มนีำคม 
2551                                     

โครงกำรพฒันำผูบ้รหิำร
ขำ่ยงำนหอ้งสมุด
มหำวทิยำลยัสว่นภูมภิำค 
(PULINET) ประจ ำปี
งบประมำณ 2551 

25 นำงรศัม ีปำนดษิฐ ์ สถำบนัวทิยบรกิำร 
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

21 มนีำคม 2551 คณะท ำงำนกลุ่มวเิครำะห์
ทรพัยำกรหอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศกึษำ 

26 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยัเกษตร
ศำสตร ์

25 มนีำคม 2551 กำรใชฐ้ำนขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกส ์   
เพื่อกำรสบืคน้ 

27 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ มหำวทิยำลยั
เทคโนโลย ี                    
พระจอมเกลำ้ธนบุร ี

1-2 พฤษภำคม 
2551 

คณะกรรมกำรตรวจรบั 
และก ำกบักำรท ำงำน                                
ทีป่รกึษำพฒันำโปรแกรม
หอ้งสมุดอตัโนมตั ิ

28 นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์ 
นำงอำภำกร ธำตุโลหะ  
นำงวงเดอืน เจรญิ 

หอ้งประชมุหอสมุด  
ป๋วย อึง้ภำกร 
มหำวทิยำลยั 
ธรรมศำสตร ์รงัสติ 

20 พฤษภำคม 
2551 

ฟงักำรบรรยำยและแนะน ำ 
กำรใชง้ำนระบบสบืคน้  
J-Gate   
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ล าดบั ช่ือ – ช่ือสกลุ 
สถานท่ีประชุม/

สมัมนา 

วนั เดือน ปี 
และระยะเวลา 

ประชมุ/สมัมนา 
เก่ียวกบัเรือ่งใด 

29 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ อำคำรส ำนกังำน
คณะกรรมกำร 
กำรอุดมศกึษำ 

5 มถุินำยน 2551 คณะท ำงำนด ำเนินงำน 
ดำ้นพฒันำระบบ 
สหบรรณำนุกรม  
(Union Catalog) 

30 นส.จรญัญำ ศุภวฑิติพฒันำ 
นส.นิลุบล โรจน์สตัตรตัน์ 

ส ำนกัหอสมุดกลำง 
มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  
ประสำนมติร 

6 มถุินำยน 2551 คณะท ำงำนควำมร่วมมอื 
ระหว่ำงหอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศกึษำ  
ฝำ่ยวำรสำรและเอกสำร 

31 นำงรศัม ีปำนดษิฐ ์ ส ำนกัหอสมุดกลำง 
มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสำนมติร 

8 มถุินำยน 2551 คณะท ำงำนกลุ่มวเิครำะห์
ทรพัยำกรสำรสนเทศ
หอ้งสมุด สถำบนัอุดม 
ศกึษำ 

32 นส.นิสำชล กำญจนพชิติ  
นำงวงเดอืน เจรญิ 

หอ้งจฬุำลกัษณ์ 
โรงแรมสโุขทยั 
กรุงเทพฯ 

13 มถุินำยน 
2551 

สมัมนำฐำนขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกสจ์ำก
ส ำนกัพมิพ ์ProQuest 

33 นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม  
นำงอ่อนศร ีแสนโคก 

โรงแรม 
จอมเทยีนธำน ี

18 มถุินำยน 
2551 

สมัมนำทำงวชิำกำร
เกีย่วกบัซอฟตแ์วร ์
ทีใ่ชส้ ำหรบัหอ้งสมุด 

34 นำยชวลติ ฮะกมี ี ส ำนกัหอสมุดกลำง 
มหำวทิยำลยั
เทคโนโลย ี
พระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือและ 
ส ำนกัวทิยบรกิำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคล 
ธญับุร ีจงัหวดั
ปทุมธำน ี

25-27 มถุินำยน 
2551 

คณะท ำงำนฝำ่ยเทคโนโลยี
ทำงกำรศกึษำ  
ครัง้ที ่3/2551                  
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ล าดบั ช่ือ – ช่ือสกลุ 
สถานท่ีประชุม/

สมัมนา 

วนั เดือน ปี 
และระยะเวลา 

ประชมุ/สมัมนา 
เก่ียวกบัเรือ่งใด 

35 นำงวชัรยีพ์ร คุณสนอง ส ำนกัหอสมุดกลำง 
มหำวทิยำลยั
เทคโนโลย ี
พระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือและ
ส ำนกัวทิยบรกิำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคล 
ธญับุร ีจงัหวดั
ปทุมธำน ี

25 มถุินำยน 
2551 

คณะท ำงำนฝำ่ยเทคโนโลยี
ทำงกำรศกึษำ หอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศกึษำครัง้ที ่
3/2551 

36 นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม ส ำนกัหอสมุดกลำง 
มหำวทิยำลยั
ศลิปำกร วทิยำเขต
พระรำชวงั 
สนำมจนัทร ์ 
จงัหวดันครปฐม 

26-27 มถุินำยน 
2551 

คณะท ำงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ขำ่ยงำน
หอ้งสมุดมหำวทิยำลยัสว่น
ภูมภิำค ครัง้ที ่1/2551 

37 นำงวงเดอืน เจรญิ 
นส.เกษร จนัทร  
นส.อุฬำรนิ เฉยศริ ิ

สถำบนัวทิยบรกิำร 
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

27 มถุินำยน 
2551 

สมัมนำทำงวชิำกำรของ
คณะท ำงำนฝำ่ยพฒันำ
ทรพัยำกรสำรนิเทศ 

38 รศ. ดร.ศรวีรรณ มคีุณ ส ำนกัวทิยบรกิำร 
มหำวทิยำลยั
อุบลรำชธำน ี

30 มถุินำยน – 1 
กรกฎำคม  2551 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ขำ่ยงำนหอ้งสมุด
มหำวทิยำลยัสว่นภูมภิำค 
(PULINET)   

39 นำงวงเดอืน เจรญิ สถำบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลำ้
ลำดกระบงั 

31 กรกฎำคม 
2551 

คณะท ำงำนฝำ่ยบรกิำร
สำรนิเทศหอ้งสมุดสถำบนั 
อุดมศกึษำ 

40 นส.นิลุบล โรจน์สตัตรตัน์ อำคำรเทพรตัน์
วทิยำโชต ิ
มหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตร ์
บำงเขน 

1 สงิหำคม 2551 คณะท ำงำนควำมร่วมมอื
ระหว่ำงหอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศกึษำ  
ฝำ่ยวำรสำรและเอกสำร 
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ล าดบั ช่ือ – ช่ือสกลุ 
สถานท่ีประชุม/

สมัมนา 

วนั เดือน ปี 
และระยะเวลา 

ประชมุ/สมัมนา 
เก่ียวกบัเรือ่งใด 

41 นำงวงเดอืน เจรญิ ศนูยป์ระสำนงำน  
มหำวทิยำลยั 
วลยัลกัษณ์ 

1-2 กนัยำยน 
2551 

คณะท ำงำนบรกิำร  
ขำ่ยงำนหอ้งสมุด 
มหำวทิยำลยัสว่นภูมภิำค  
ครัง้ที ่2/2551 

42 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ ส ำนกังำน IT      
อำคำรส ำนกังำน 
คณะกรรมกำร 
กำรอุดมศกึษำ 
กรุงเทพมหำนคร 

16-17 กนัยำยน 
2551 

คณะกรรมกำรตรวจรบั 
และก ำกบักำรท ำงำน                              
ทีป่รกึษำพฒันำโปรแกรม 
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ

43 นส.จรญัญำ ศุภวฑิติพฒันำ หอ้งประชมุ 
ศนูยป์ระสำนงำน 
มหำวทิยำลยั                  
เทคโนโลยสีรุนำร ี
กรุงเทพมหำนคร 

22 กนัยำยน 
2551 

คณะท ำงำนวำรสำร ขำ่ยงำน 
หอ้งสมุดมหำวทิยำลยั 
สว่นภูมภิำค 

44 รศ.ดร.ศรวีรรณ มคีุณ  
นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์

ศนูยบ์รรณสำร 
และสือ่กำรศกึษำ 
มหำวทิยำลยั 
แม่ฟ้ำหลวง  
จงัหวดัเชยีงรำย 

23-24 ตุลำคม 
2551 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
ขำ่ยงำนหอ้งสมุด 
มหำวทิยำลยัสว่นภูมภิำค 
(PULINET) 

45 บุคลำกรส ำนกัหอสมุด 
จ ำนวน 65 คน 

 7 และ 17-18  
ตุลำคม 2551 

กำรจดักำรควำมรู ้ 
(Knowledge Management) 

 
 



 38 

บคุลากรได้รบัเชิญเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 
 

ล าดบั องคก์ร/หน่วยงานท่ีจดั เรือ่ง สถานท่ี 
ช่ือผูไ้ด้รบัเชิญ 
เป็นวิทยากร 

1 โรงเรยีนวดัพรหมสวุรรณ โครงกำรพฒันำ
หอ้งสมุด โรงเรยีนวดั
พรหมสวุรรณ 

โรงเรยีน                                   
วดัพรหมสวุรรณ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม 

2 ส ำนกัหอสมุด โครงกำรบรกิำร
วชิำกำรแกช่มุชน  
“เปิดโลกใบใหม่ดว้ย
กำรอ่ำน” (3 ก.ค.51) 

ทณัฑสถำนหญงิ 
จงัหวดัชลบุร ี  
 

รศ.ดร.ศรวีรรณ มคีุณ  
นำงวงเดอืน เจรญิ  
และคณะท ำงำนฯ 

3 ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ   

โครงกำรฝึกอบรม 
เรื่อง กลยุทธก์ำร
สบืคน้ฐำนขอ้มลู 
อย่ำงมอือำชพี 
(25-27 ม.ิย. 51) 

ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ   

 

4 โรงพยำบำลมะขำม 
จงัหวดัจนัทบุร ี
 

โครงกำรอบรมเชงิ
ปฏบิตักิำร เรื่อง  
กำรสรำ้งเวบ็ไซต ์
อ ำเภอมะขำม  
จงัหวดัจนัทบุร ี
(12-13 ม.ิย.51) 

โรงพยำบำลมะขำม 
จงัหวดัจนัทบุร ี
 

นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม 

5 มหำวทิยำลยับรูพำ 
วทิยำเขตสำรสนเทศ
จนัทบุร ี

โครงกำรอบรมเชงิ
ปฏบิตักิำร เรื่อง  
หอ้งสมุดอตัโนมตั ิ
(10-11 ก.ค. 2551) 

มหำวทิยำลยับรูพำ 
วทิยำเขตสำรสนเทศ
จนัทบุร ี
 

นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม 
นำงสำวอุฬำรนิ เฉยศริ ิ

6 ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ 

โครงกำรฝึกอบรม 
เชงิปฏบิตักิำร เรื่อง 
กำรซ่อมและกำรสงวน 
รกัษำหนงัสอื 
(7 ส.ค. 2551) 

ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ 

นำงวนัทนำ  กติศิรวีรพนัธุ ์
และเจำ้หน้ำทีง่ำนซ่อมบ ำรุง 

7 ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ 

กำรสบืคน้สำรสนเทศ
เพื่อกำรศกึษำจำก
เครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต 
(8 ส.ค.51) 

ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ 

 

8 คณะมนุษยศำสตรแ์ละ
สงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยับรูพำ 

บรรยำยในหวัขอ้ 
Accessible Web 
Design  (4 ส.ค.51)  

คณะมนุษยศำสตร์
และสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยับรูพำ 

นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม 
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ล าดบั องคก์ร/หน่วยงานท่ีจดั เรือ่ง สถานท่ี 
ช่ือผูไ้ด้รบัเชิญ 
เป็นวิทยากร 

9 คณะกำรแพทย ์
แผนไทยอภยัภูเบศร  
มหำวทิยำลยับรูพำ  
 

บรรยำยเรื่อง  
กำรอนุรกัษ์เอกสำร 
โบรำณใหก้บั 
คณะกำรแพทย ์
แผนไทยอภยัภูเบศร 
มหำวทิยำลยับรูพำ  
(1 ก.ย. 51) 

อำคำรวทิยำศำสตร์
กำรแพทย ์                                    

นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์

10 คณะมนุษยศำสตร ์
และสงัคมศำสตร ์

เป็นวทิยำกรบรรยำย 
เรื่อง กำรบรหิำรระบบ 
คุณภำพหอ้งสมุด 
สถำบนัอุดมศกึษำ  
ใหก้บันิสติปรญิญำโท  
ภำควชิำสำรสนเทศ 
ศกึษำ มหำวทิยำลยั 
บรูพำ (13 ก.ย. 51) 

คณะมนุษยศำสตร ์
และสงัคมศำสตร ์

นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ ์
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กำรปรบัปรงุและพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ 
 

  ส ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยับรูพำ  มพีฒันำกำรดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำมำ 
โดยล ำดบัจนถงึปจัจบุนั  ด ำเนินกำรประกนัคุณภำพโดยใชร้ะบบ IPO เป็นหลกัในกำรด ำเนินงำน 
ตำมเกณฑข์องคุณภำพกำรศกึษำ 9 องคป์ระกอบ  นอกจำกนี้ส ำนกัหอสมดุยงัด ำเนินงำนตำมระบบ 
คุณภำพอื่น ๆ เพื่อส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพกำรใหบ้รกิำรของส ำนกัหอสมดุ ไดแ้ก่ กจิกรรม 5 ส ,   
ระบบเอกสำรคุณภำพของ ISO 9000 ส ำหรบัเป็นคู่มอืกำรปฏบิตังิำน,  กำรประหยดัพลงังำน 
ตำมโครงกำรมหำวทิยำลยัหำรสอง   ซึง่พฒันำเป็นระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มตำม ISO 14001,    
ทัง้นี้ส ำนกัหอสมดุมุง่เน้นกจิกรรมกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร  เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนระบบ 
คุณภำพต่ำง ๆ  บรรลุผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ครอบคลุมระบบคุณภำพทุกระบบ  โดยบุคลำกรทุกคนมสี่วนรว่ม 
ในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นรปูธรรมตำมแผนงำน  โดยส ำนกัหอสมดุก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพฒันำสู่ระบบคุณภำพ TQM   เพื่อควำมมปีระสทิธภิำพสงูยิง่ขึน้  ทัง้นี้  ส ำนกัหอสมดุเป็น
หน่วยงำนทีม่ผีูม้ำเยีย่มชมและศกึษำดงูำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรปฏบิตังิำนอยำ่งต่อเนื่องในทุกปี  
และในปี พ.ศ. 2551 ส ำนกัหอสมดุไดร้บัรำงวลัดเีด่นอนัดบั 1 “ ประเภทส่วนงำนสนบัสนุนกจิกรรมกำร
เรยีนกำรสอน ในกำรจดันิทรรศกำรวนัประกนัคุณภำพกำรศกึษำ  แสดงผลงำนในรอบปีกำรศกึษำ 2550 
(ผลงำนระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2550 ถงึวนัที ่31 พฤษภำคม 2551) 
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กิจกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา 

วนัท่ี กิจกรรม 
28 เมษำยน 2551 ส ำนกัหอสมุด จดัโครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อพฒันำคุณภำพกำรปฏบิตังิำน                                 

เรื่อง กจิกรรม 5 ส ทีค่วบคุมไดด้ว้ยสำยตำและ 5ส ทีม่องไม่เหน็ ณ ส ำนกัหอสมุด 
มหำวทิยำลยับรูพำ โดยมบีุคลำกรส ำนกัหอสมุด และพนกังำนท ำควำมสะอำด เขำ้รว่ม 
โครงกำร  รวมจ ำนวน 75 คน 

29 เมษำยน 2551 ส ำนกัหอสมุด จดัโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำคุณภำพกำรปฏบิตังิำน เรื่อง มำตรฐำน                  
กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ณ  ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับรูพำ มบีุคลำกรส ำนกัหอสมุด 
และพนกังำนท ำควำมสะอำด เขำ้ร่วมโครงกำร รวมจ ำนวน 75  คน 

4 และ 7 กรกฎำคม 
2551 

ส ำนกัหอสมุด รบักำรตรวจตดิตำมระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มภำยใน ISO14001  
โดยคณะกรรมกำรตรวจตดิตำมระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มภำยใน ISO14001                      
ซึง่ประกอบดว้ย นำงสำวจรญัญำ ศุภวฑิติพฒันำ, นำงสำวนิลุบล โรจน์สตัตรตัน์  
และนำงสำวนิสำชล  กำญจนพชิติ  

30 มถุินำยน – 1                
กรกฎำคม  2551 

นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ,์ นำงนิตยำ ปำนเพชร และนำงเกษร จนัทร เขำ้รว่มฝึกอบรม                     
เชงิปฏบิตักิำรเรื่อง “กำรเขยีนรำยงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน   
ณ หอประชมุธ ำรงบวัศร ีมหำวทิยำลยับรูพำ 

7 กรกฎำคม 2551 นำงสำยสณีุ ฤทธริงค,์ นำงวนัทนำ กติศิรวีรพนัธุ,์ นำงนิตยำ ปำนเพชร, นำยชวลติ ฮะกมี,ี 
นำยเฉลมิเกยีรต ิดสีม และนำงสมหมำย ลิม้ปิตพิำนชิย ์ เขำ้ร่วมกจิกรรม วนัประกนั 
คุณภำพกำรศกึษำ มหำวทิยำลยับรูพำ  ณ หอประชมุธ ำรง บวัศร ี

29 กรกฎำคม 2551 ส ำนกัหอสมุด จดัประชุมเพื่อเตรยีมรบักำรตรวจประเมนิระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม                      
ISO 14001  ณ ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับรูพำ  มบีุคลำกรและผูป้ระกอบกำร  
เขำ้ร่วมโครงกำร  จ ำนวน 75  คน 

1 สงิหำคม 2551 ส ำนกัหอสมุด รบักำรตรวจประเมนิเพื่อรบัรองระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO14001: 
2004  โดยบรษิทั ทยีวู ีไรน์แลนด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  โดยผลกำรตรวจประเมนิไม่พบ
ขอ้บกพร่องใด ๆ ตำมขอ้ก ำหนดกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำน ISO 14001  
ส ำนกัหอสมุด จงึไดร้บักำรรบัรองระบบซึง่เป็นกำรรบัรอง งวดที ่2 ของกำรจดักำรระบบ 
กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 

13-20 สงิหำคม พ.ศ. 
2551 

ส ำนกัหอสมุดร่วมกบัคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขำ่ยงำนหอ้งสมดุมหำวทิยำลยัสว่นภูมภิำค 
(PULINET)  มอบหมำยใหส้ ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับรูพำ  เป็นผูด้ ำเนินงำนจดักำร 
อบรมหลกัสตูร “กำรพฒันำผูบ้รหิำรหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศกึษำระดบักลำง” รุ่นที ่2   
ณ ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับรูพำ โดยมผีูเ้ขำ้รว่มอบรมเป็นผูบ้รหิำรระดบักลำง  
จำกหอ้งสมุดทีเ่ป็นสมำชกิขำ่ยงำนหอ้งสมุดมหำวทิยำลยัสว่นภมูภิำค (PULINET)  
จ ำนวน 13 แหง่ และมหำวทิยำลยัอื่น รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 67 คน 

29 กรกฎำคม 2551 ส ำนกัหอสมุด จดัประชุมเพื่อเตรยีมรบักำรตรวจประเมนิระบบกำรจดักำร 14001   
ณ ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับูรพำ  มบีคุลำกรและผูป้ระกอบกำร เขำ้ร่วมโครงกำร   
จ ำนวน 75  คน 
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วนัท่ี กิจกรรม 
9 ตุลำคม 2551 ส ำนกัหอสมุด จดักำรประชุมสมัมนำเรื่อง วสิยัทศัน์และกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ                              

ณ ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับรูพำ  มบีคุลำกรส ำนกัหอสมุด เขำ้ร่วมโครงกำร   
จ ำนวน 53 คน 

16 ตุลำคม 2551 ส ำนกัหอสมุด จดัโครงกำรฝึกอบรมกำรระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้ และกำรซอ้มแผนอพยพ 
หนีไฟ ณ  ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับรูพำ เมื่อวนัที ่มบีุคลำกรส ำนกัหอสมุด  
พนกังำนท ำควำมสะอำด และพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยั เขำ้ร่วมโครงกำร  
รวมจ ำนวน 88 คน 

 


