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สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยับูรพา 
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คํานําคํานํา  

 
 รายงานประจําปี ๒๕๕3  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับนี้ จัดทาํขึ้นโดยรวบรวมผล
การดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕3 (ตุลาคม ๒๕๕2 – กันยายน ๒๕๕3)  โดยสรุปข้อมูลประวัติ
ความเป็นมา การแบ่งส่วนราชการ อัตรากําลัง งบประมาณ และสถิติต่าง ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการ รวมทั้ง
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู ทําให้รายงานประจําปี 
ฉบับนี้สําเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี และหากการจัดทํารายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องในส่วนใดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขในแนวทางที่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สําหรับในการจัดทํารายงานประจําปีของ
สํานักหอสมุดต่อไป 
 
 
        สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
                  พฤษภาคม  ๒๕๕4 
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สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
 

 
 
 
ประวตัิความเป็นมา 

 สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นส่วนงานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่
เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพือ่การศึกษา คน้คว้า และวิจยั พัฒนามาจากห้องอ่านหนังสือ ซึ่งเปิดบริการ
ครั้งแรกเมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยใช้ห้องเลขที่ ๒๐๓ ในอาคารเรียนของวิทยาลัยวิชา
การศึกษาบางแสน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙  ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่อาคารอาํนวยการ โดยใช้ห้องชั้นล่างของ
อาคารเป็นที่ปฏิบัติงานจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓  วิทยาลัยได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสรจ็เรียบร้อย ห้องสมุด
ได้ย้ายอีกครั้งมาอยู่ในห้องโถงชั้นล่างของอาคารเรียนด้านหนึ่ง   จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๖ วิทยาลัยได้
งบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศ มลีักษณะเป็นอาคาร ๒ ช้ัน และเปิดใช้เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 
บางแสนและมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามลําดับนั้น  ในปีงบประมาณ ๒๕๓๖-๒๕๓๙สํานักหอสมุดได้รับ
งบประมาณการก่อสร้างอาคารสํานักหอสมุดสูง 7 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอย  ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร และได้รบั 
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ  
“อาคารเทพรัตนราชสุดา”  และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  
สํานักหอสมุดหลังนี้ เปิดบริการต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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ปรัชญา   
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาสังคม 
 
ปณิธาน 
 ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการให้บริการสารสนเทศ  พร้อมกบัมุ่งมั่นให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว แม่นยํา น่าเชื่อถือ ด้วยความมีมิตรไมตรี 
 
วิสัยทศัน ์
 มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคณุภาพและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยเพื่อความเป็นมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

 1.  สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ 1) ให้การศึกษา  
2) ดําเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 3) ให้บริการทางวิชาการ  
4) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 5) การสนับสนุนกจิกรรมของรัฐและท้องถิ่น และ  
6) การมสี่วนรว่มในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 2.  จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในมหาวทิยาลยั 

 3.  จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผูใ้ช้เขา้ถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 4.  สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
 
ภารกิจหลัก 
 ๑.  จัดสํานักหอสมุดให้เป็นศนูย์รวมวิชาการในรูปแบบของศูนย์บริการสารสนเทศในทกุรูปแบบ  
ตลอดจนเป็นศูนย์บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

  ๒.  พัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์และห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณแ์บบ                      
   ๓.  ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยพัฒนา 

เครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University Library Network) 
           ๔.  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรสํานักหอสมุดผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
และการให้บรกิารสารสนเทศ 
 ๕.  พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการดําเนินงานและการให้บริการของสํานักหอสมุด 
 
 
 



  
 

 

 

โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักหอสมุด คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการ
สารสนเทศ 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
สารสนเทศ 

ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเอกสารและวารสาร 

งานการเงิน 
บัญชีและ 
พัสด ุ

งานนโยบาย 
และแผน 

งานบุคลากร 
 

งานธุรการ 

งานอาคาร 
สถานที่และ 
ยานพาหนะ 

งานบริการ 
ผู้อ่าน 

งานบริการ 
ยืม-คืน 

งานส่งเสริม
การใช้ 
สารสนเทศ 

งานพัฒนา 
ทรัพยากร 

งานบํารุง 
รักษา 
หนังสือ 

งานพัฒนา 
ฐานข้อมลู 
หนังสือ 

งานพัฒนา 
ฐานข้อมลู 
สื่อโสตทศัน์และ
สื่ออิเลก็ทรอนกิส ์

งานบริการ 
 

งานเทคนิค 

งานบริการ 
วารสารและ 
หนังสือพิมพ ์

งานจัดหา 
วารสารและ 
หนังสือพิมพ ์

งานพัฒนา 
ฐานข้อมลู 
ดรรชนีวารสาร 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 งานวางแผนและ 
 พัฒนาระบบ  
 เทคโนโลย ี
 

 งานระบบ 
 เครือข่าย 
 คอมพิวเตอร์ 
 

 งานฐานข้อมูล 
 



 
 

๗ 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริการสารนิเทศ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริการสารนิเทศ 

หัวหน้าสํานักงาน 
เลขานุการ 

หัวหน้าฝ่าย 
บริการ 

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
วิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
เอกสารและ
วารสาร 

หัวหน้าฝ่าย    
โสตทัศนศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตําแหน่ง ข้าราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
(เงินแผ่นดิน) 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(เงินรายได้) 

รวม 

๑. บรรณารกัษ ์ ๖ ๙ - ๕ ๒๐ 
๒. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป - ๑ - - ๑ 
๓. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน - 1 - - ๑ 
๔. บุคลากร ๑ - - - ๑ 
๕. นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ - - ๑ ๒ 
๖. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - 2 - ๑ ๓ 
๗. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ๑ - - - ๑ 
๘. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด - ๒ - ๒1 ๒3 
๙. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชํานาญการ ๑ - - - ๑ 
๑๐. นักวิชาการพัสด ุ - ๑ - - ๑ 
๑๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - ๑ - - ๑ 
๑๒. พนักงานเย็บเล่ม - - ๓ - ๓ 
๑๓. พนักงานขบัรถยนต ์ - - - ๑ ๑ 
๑๔. พนักงานบริการเอกสารทัว่ไป - - ๑ - ๑ 
๑๕. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - - - ๑ ๑ 
๑๖. นักวิชาการศึกษา - - - ๑ ๑ 
๑๗. ช่างเทคนคิ - - - ๑ ๑ 
๑๘. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร ์ - - - ๑ ๑ 

รวม ๑0 ๑7 ๔ ๓3 ๖4 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บุคลากรของส่วนงาน 
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งบประมาณป ีพ.ศ. ๒๕๕3  ตามหมวดรายจ่าย  
                      (หน่วยนับ: บาท) 

หมวดรายจ่าย / 
แหล่งเงิน 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

รวมเงิน ร้อยละ 

๑ งบดําเนินการ     
     ๑.๑ เงินเดอืนและค่าจ้างประจํา 4,075,600 - 4,075,600 9.40 
     ๑.๒ เงินเดอืนค่าจ้างชั่วคราว - 3,832,800 3,832,800 8.83 
     ๑.๓ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,532,200 24,932,600 28,464,800 65.60 
     ๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค - 500,000 500,000 1.15 
     ๑.๕ เงินอุดหนุน 192,300 2,351,300 2,543,600 5.86 
     ๑.๖  งบกลาง - 1,957,100 1,957,100 4.51 
๒. งบลงทุน     
     ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,015,500 2,015,500 4.65 
รวมทั้งสิน้ 7,800,100 35,589,300 43,389,400 100 

 

 
สรุปเปรียบเทียบแหล่งงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕1-๒๕๕3 
 

แหลง่เงนิ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕3 
๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ๑๒,๐๑๗,๘๐๐ ๗,๗๕๔,๕๐๐ 7,800,100 
๒. เงินงบประมาณรายจ่ายจาก 
เงินรายได้ 

๒๙,๒๗๒,๘๐๐ ๒๙,๖๘๓,๑๐๐ 35,589,300 

รวมทั้งสิน้ ๔๑,๒๙๐,๖๐๐ ๓๗,๔๓๗,๖๐๐ 43,389,400 
เพิ่มขึน้-ลดลงร้อยละ - 9.33 +15.90 

 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณของส่วนงาน



 
 

๑๐ 

 
สรุปเปรียบเทียบงบดําเนินการของมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕3 
 

แหล่งเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักหอสมุด ร้อยละ 
๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 542,651,700 7,800,100 1.43 
๒. เงินงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

1,571,326,800 33,573,900 2.13 

รวมทั้งสิน้ 2,113,978,500 41,374,000 1.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนทีท่างยทุธศาสตร์สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา (Strategy Map) พ.ศ. 2553 

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ให้ผู้ใช้
เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ 

ตรงตามความต้องการ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ 
ให้การศึกษา ดําเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

จัดหาและให้บริการทรัพยากร 
สารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุม

ทุกสาขาวิชาที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาคมในมหาวิทยาลัย

และสังคม 

บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สมบูรณ์

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

สร้างศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูรณ์ 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์

●ด้านผลสัมฤทธิ์ 
 สูงสุด 

เป็นองค์กรให้บริการสารสนเทศที่มีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และมีจิตสํานึกในการให้บริการ 

เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งระบบ 
การจัดการและการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

●เป้าประสงค์     
   ด้านผู้รับบริการ 

●เป้าประสงค ์
ด้านการบริหาร 
จัดการภายใน 

●เป้าประสงค ์
ด้านการพัฒนา
องค์กร 

เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการให้บริการสารสนเทศ 
ที่มีมาตรฐานระดับสากล 

เป็นห้องสมุดดิจิทัลและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ที่มีมาตรฐานระดับสากล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมีประสิทธิภาพ  
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นองค์กรชั้นนําด้านการบริการสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ
พร้อมทั้งมีจิตสํานึกในการให้บริการ 

ระบบทรัพยากรสารสนเทศเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้ 

เสริมสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาคและ
ชุมชนภาคตะวันออก 

 

ผู้รับบริการให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของ 
การบริการสารสนเทศ 



 
 

๑๒ 

กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
๑.  กรรมการประจําสํานัก ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม  ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธ์ุสีดา  กรรมการ 
 ๑.๔  รองศาสตราจารย์ปราณี  เชียงทอง  กรรมการ  
 ๑.๕  รองศาสตราจารย์วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ  กรรมการ 
 ๑.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ธรรมลิขิต กรรมการ 
 ๑.7  นายชวลติ  ฮะกีม ี    กรรมการ 
 ๑.8  นายเกษตรพันธ์ุ  ชอบทํากิจ   กรรมการ   
 ๑.9  นางสายสุณี  ฤทธิรงค ์    กรรมการและเลขานุการ 

๒.  ผู้บริหารสาํนักหอสมุด ประกอบด้วยรายชื่อ ดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
 ๒.๒  นางสายสุณี  ฤทธิรงค ์   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารนิเทศ 
 ๒.3  นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารนิเทศ 
 ๒.4  นางนิตยา  ปานเพชร   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
       และประกันคณุภาพการศึกษา 
 ๒.๕  นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๒.๖  นางรัศมี  ปานดิษฐ ์   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๒.๗  นางสายสุณี  ฤทธิรงค ์   หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 
 ๒.๘  นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา  หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร 
 ๒.๙  นายชวลิต  ฮะกีม ี   หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 ๒.๑๐  นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม     หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๑๑  นายเกษตรพันธ์ุ  ชอบทํากิจ  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 
 

 
รายการ หน่วยนบั จํานวน 

๑.  หนังสือ   
     ๑.๑  ภาษาไทย เล่ม ๒87,391 
     ๑.๒  ภาษาต่างประเทศ เล่ม 80,472 
๒.  วารสาร/ หนังสือพิมพ์   
     ๒.๑  วารสาร   
            ๒.๑.๑  ภาษาไทย ช่ือ ๑,๖๘๕ 
            ๒.๑.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ ๙๒๗ 
     ๒.๒  หนังสือพิมพ์   
            ๒.๒.๑   ภาษาไทย ช่ือ ๒๒ 
            ๒.๒.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ ๔ 
๓.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์   
     ๓.๑ เทปวีดิทัศน์   ช่ือเรื่อง ๓,๔๕๖ 
     ๓.๒  เทปเสียง ช่ือเรื่อง ๑,๕๑๒ 
     ๓.๓  ไมโครฟิช  แผ่น ๖๘ 
     ๓.๔  ไมโครฟิล์ม ม้วน ๑๘ 
     ๓.๕  สไลด์ เรื่อง ๔๘๖ 
     ๓.๖  วีซีดี/ ดีวีดี ช่ือเรื่อง 7,38๐ 
     ๓.๗  ลูกโลก ลูก 4 
     ๓.๘  แผนที่ ชุด ๕๐ 
     ๓.๙  ซีดีรอม - มัลติมีเดีย ช่ือเรื่อง 4,140 
     ๓.๑๐ ซีดีเสียง ช่ือเรื่อง ๑,428 
     ๓.๑๑ ซีดีรอมประกอบหนังสือ ช่ือเรื่อง ๑,๐๑๙ 
     ๓.๑๒ ซีดีรอมประกอบคู่มือ ช่ือเรื่อง 601 
     ๓.๑๓  เทปเสียงประกอบคู่มือ ช่ือเรื่อง ๒๔๘ 
     ๓.๑๔ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน 14 
     ๓.๑5  สื่อประสม ช่ือเรื่อง 6 
๔.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book)   
    ๔.๑  ภาษาไทย ช่ือเรื่อง ๒๙๖ 
    ๔.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือเรื่อง 3,338 
 
 
 



 
 

๑๔ 

 
 
 
 

รายการ หน่วยนบั ปริมาณ 
๑.  ผู้ใช้บริการ คน ๗79,756 
๒.  การบริการยืม-คืน   
     ๒.๑  บริการยืม/ คืนหนังสือ รายการ 726,818/ 721,845 
     ๒.๒  บริการยืม/ คืนสื่อโสตทัศน์, สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ รายการ 75,474/ ๗5,299 
              รวมบริการยืมทรพัยากรสารสนเทศ (๒.๑+๒.๒) รายการ 802,292 
     ๒.๓  บริการยืมระหว่างห้องสมุด   
            ๑)  ขอยืม รายการ 214 
            ๒)  ให้ยืม รายการ 266 
๓.  บริการที่นั่งอ่าน ที่นั่ง ๑,074 
๔.  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  (OPAC) 

เครื่อง ๕8 

๕.  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย- ซีดีรอม 

เครื่อง 218 

๖.  ชุดศึกษาเทปเสียง ชุด ๙ 

๗.  ชุดศึกษาเทปวีดิทัศน์ ชุด ๑9 

๘.  ชุดศึกษาวีซีดี/ ดีวีดี ชุด ๔๐ 

๙.  ชุดศึกษารายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ชุด ๔๐ 

๑๐.  การฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ  คน/ ครั้ง ๑,181/ 36 

๑๑. การให้การศึกษาดูงานแก่หน่วยงานอื่น คน/ ครั้ง 449/ 17 

๑๒. ให้การฝึกงานแก่นิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์ และสาขาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คน/ สถาบัน 27/ 4 

๑๓.  บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า ครั้ง 6,342 
๑๔.  บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ครั้ง ๑2,352 
๑๕.  บริการอนิเทอร์เน็ต ครั้ง 335,965 
หมายเหตุ  ขอ้มูล ๑ มิถุนายน ๒๕๕3 – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕4 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านการใหบ้รกิาร 



 
 

๑๕ 

 
บุคลากรดีเด่น 

 
รายละเอียดบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ในปีงบประมาณ 2553 
 

ผู้รบัรางวลั ชื่อรางวลั องค์กรที่ใหร้างวัล สถานทีร่บั
รางวัล 

นางสาวเกษร  จันทร “รัตนบูรพา” สาขาการบริการ 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารธํารง 
บัวศรี 

 
 



วัน เดือน ป ประชุม/สัมมนา

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

1 รศ.ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 13 ต.ค 52 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อาคารภปร. บูรพา และประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนอุดหนุนการศึกษา

2 นางนิตยา  ปานเพชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 15 ต.ค. 52 ประชุมคณะทํางานฝายพัฒนาทรัพยากร

นางสาวเกษร  จันทร สารสนเทศ

3 รศ.ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ มหาวิทยาลัยแมโจ 14-16 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการขายงาน

นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ จังหวัดเชียงใหม ต.ค.52 หองสมุด หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

(PULINET)

4 รศ.ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ อาคารจามจุรี 3 20 ต.ค. 52 ประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวาง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดของมหาวิทยาลัย

5 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ต.ค. 52 ประชุมคณะทํางานเครือขายหองสมุดศิลปะ

วังทาพระ กรุงเทพฯ สถาบันอุดมศึกษา

6 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ อาคารสิรินธร 26-27 ต.ค. ฟงบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบขอเสนอ

คณะวิทยาศาสตร ต.ค.52 การวิจัยในระบบ NRPM

และหอง 101-102 

หอประชุมธํารง บัวศรี

7 นางรัศมี  ปานดิษฐ สถาบันวิทยบริการ  30 ต.ค. 52 ประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สารสนเทศ  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

8 นายเฉลิมเกียรติ   ดีสม สํานักหอสมุดกลาง 6 พ.ย. 52 ประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวาง

นางออนศรี  แสนโคก มหาวิทยาลัยรามคําแหง หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

9 รศ.ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ หองประชุมวิชาการช้ัน 3 6 พ.ย. 52 ประชุมเพ่ือปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย

อาคารเกษม จาติกวณิช บุรพา วาดวยการจายเงินสมนาคุณ

คณะวิทศวกรรมศาสตร บุคลากรในตําแหนง คุณวุฒิ และสาขาที่

ขาดแคลนบุคลากรฯ

10 รศ.ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 11 พ.ย. 52 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อาคารภปร. บูรพา ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนอุดหนุนและประชุมคณะกรรมการ

การประกันคุณภาพการศึกษา

11 นายชัยยศ   ปานเพชร โรงแรมวรบุรีอโยธยา 12-13 สัมมนา เรื่อง"เทคโนโลยี web 2.0 

นางสาวสุภาวดี  เพชรช่ืนสกุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ย.52 สูความเปนเลิศของงานบริการหองสมุด" 

บริษัท โสมาภา และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Creative

อินฟอรเมช่ัน เรื่อง "Creative ทางเลือกใหมของ

การเผยแพรส่ืออยางถูกลิขสิทธ์ิ"

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา ปงบประมาณ 2553

ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่

การพัฒนาบุคลากร



วัน เดือน ป ประชุม/สัมมนา

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

12 นางสาวนิลุบล โรจนสัตตรัตน สํานักหอสมุดกลาง 19 พ.ย.52 ประชุมคณะทํางานความรวมือ

มหาวิทยาลัย- ระหวางหองสมุด สถาบันอุดมศึกษา

ศรีนครินทรวิโรฒ ฝายวารสารและเอกสาร

13 นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ ณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 19 พ.ย.52 ประชุมคณะกรรมการเครือขายประชาสัมพันธ

นางสาวรัชนี  สิงหทอง อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่5/2552

นางสาวสริลรัชญ  สําราญทรัพย มหาวิทยาลัยบูรพา

14 นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา หองประชุมหนวย 20 พ.ย.52 ประชุมคณะทํางานวารสาร ขายงานหองสมุด

ประสานงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

เทคโนโลยีสุนารี

อาคารพญาไทพลาซา 

ช้ัน 22 เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ

15 นางอาภากร  ธาตุโลหะ อาคารสํานักงานคณะกรรมการ 23 พ.ย.52 ประชุมคณะทํางานดานระบบสหบรรณนุกรม

การอุดมศึกษา (Union Catalog)และ คณะทํางานฯ กลุม Sytem

และ Cataiog

16 รศ.ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ หองประชุม 903 อาคาร 23 พ.ย.52 ประชุมหารรือจัดเตรียมขอมูล และการบันทึก

ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ขอมูลเพ่ือความพรอมรับการประเมินจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลก

17 นางอาภากร  ธาตุโลหะ สํานักงานIT ช้ัน9 24-27 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและกํากับ

อาคารสํานักงาน พ.ย.52 การทํางานที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรม

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบหองสมุดอัตโนมัติ

18 นางวงเดือน  เจริญ สํานักหอสมุดกลาง 26-27 ประชุมคณะทํางานบริการ ขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ย.52 มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร

จังหวัดนครปฐม

19 รศ.ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ กระทรวงสาธารณสุข 26 พ.ย. 52 ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการพัฒนาการ

เช่ือมตอฐานขอมูลสมุนไพรกลางของประเทศ

20 นางอาภากร  ธาตุโลหะ สํานักบรรณสารสนเทศ 30พ.ย.-1 ประชุมคณะทํางานขอมูลทองถ่ิน ขายงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธ.ค.52 หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

21 นางสายสุณี  ฤทธิรงค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14-16 สัมมนารวมมือระหวางหองสมุดสถาบัน

นางอาภากร  ธาตุโลหะ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ธ.ค.52 อุดมศึกษาครั้งที่ 27 เรื่อง แนวทาง

นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา ครั้งที่ 27 เรื่อง " แนวทางการปฏิบัติ

นางธิดาพร  สายทะโชติ เพ่ือความเปนเลิศ (Best  Practices)

นายปวเรศ  นวลแกว

22 นายเฉลิมเกียรติ   ดีสม หอง 212 สํานักคอมพิวเตอร 9 ธ.ค. 52 ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกขอมูล

นางสมหมาย ล้ิมปติพานิชย มหาวิทยาลัยบูรพา

ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่



วัน เดือน ป ประชุม/สัมมนา

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

23 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 8-11 การปฏิบัติงานในหนาที่ คณะอนุกรรมการ 

กรุงเทพฯ ธ.ค.52 ฝายประชาสัมพันธ ในงานประชุมประจําป

ของสมาคมหองสมุดฯ

24 นายชวลิต  ฮะกีมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 23-25 ประชุมสัมมนาวิชาการ " รวมพลคนทําส่ือ

นายปวเรศ  นวลแกว มงคลสุวรรณภูมิ ธ.ค.52 ณ ราชมงคลสุวรรณภูมิ "

ศูนยสุพรรณบุรี

25 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา ณ ฐณิชาฌรีสอรท 20-22 สัมมนาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการระบบ

จังหวัดสมุทรสงคราม ธ.ค.52 การจัดการส่ิงแวดลอมขึ้น

26 รศ.ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 5 ม.ค. 53 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อาคาร ภปร. บูรพา และประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนอุดหนุนการศึกษา

27 รศ.ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 12 ม.ค.53 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อาคาร ภปร. บูรพา ครั้งพิเศษ/2553

28 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม มหาวิทยาลัยบูรพา 15 ม.ค. 53 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การดําเนินกิจกรรม

นายชวลิต ฮะกีมี วิทยาเขตจันทบุรี บนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา

นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ การศึกษา

นายปวเรศ  นวลแกว

นายจักรพันธุ  ช่ืนภิรมย

29 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 18-19 ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

แมโจ จังหวัดเชียงใหม ม.ค.53 การดําเนินงานหองสมุด

30 กรรมการและเลขานุการ หองประชุม 707 อาคารเทพ 18 ม.ค. 53 ประชุมเรื่องการทําบันทึกขอตกลง (MOU)

คณะกรรมการประจําสํานัก รัตนราชสุดา สํานักหอสมุด กับมหาวิทยาลัยบูรพา

หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

31 นางวิจิตรา  วิไลศเลิศ อาคารสํานักงาน 22 ม.ค. 53 อบรม เรื่อง " การส่ือสารเพ่ือการบริการ

นางสาวทิพยนรี  จนัทรไพร สภาคริสตจักร ที่เปนเลิศ"

นางสาวชมพูนุช  นาคสุริยวงษ ในประเทศไทย เขตราชเทวี

นายชัยพัทธ  อินณรงค กรุงเทพฯ

32 นางรัศมี  ปานดิษฐ หองประชุมสํานักงาน 21-22 ประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร

เครื่อขายการเรียนรูเพ่ือ ม.ค.53 สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ภูมิภาคสังกัดสํานักบริหาร

แผนและการคลัง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จังหวัดนาน

33 รศ.ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ วิทยาเขตหนองคาย 21-23 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ม.ค.53 นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอนแกน อ.เมือง จ.หนองคาย ประจําป 2553 ในหัวขอ "การพัฒนา

และทัศนศึกษา ณ ประเทศ "ชนบทที่ย่ังยืน ครั้งที่ 2"

ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่



วัน เดือน ป ประชุม/สัมมนา

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

34 นางสาวรสสุคนธ  บุญมาก หองประชุม 903 ช้ัน 9 26 ม.ค. 53 ประชุมเพ่ือรับทราบการปฏิบัติงาน

นางสาวสริลรัชญ  สําราญทรัพย อาคารภปร. จัดซ้ือจัดจางดวยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา

วาดวยการพัสดุ

35 นายปวเรศ  นวลแกว โรงแรมพูลแมน ขอนแกน 28-29 เขารวมงานเวทีเสวนาสิ่งแวลลอมศึกษาระดับ

นายจักรพันธุ  ช่ืนภิรมย ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน ม.ค.53 ประเทศครั้งที่ 3 "เปลี่ยนเรา เพ่ือเปล่ียนโลก"

36 นางวงเดือน  เจริญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 4-5 ก.พ. 53 ประชุมคณะทํางานฝายบริการสารสนเทศ

นางสาวนิสาชล การญจนพิชิต ศาสตร เขารวมประชุมและฟงการบรรยายเรื่อง

นางสาวสุภาวดี  เพชรช่ืนสกุล การส่ือสารกับงานหองสมุด และเรื่องแนวคิด

และหลักการการบริหารทรัพยากรมนุษย

37 นางอาภากร  ธาตุโลหะ อาคารสํานักงานคณะกรรมการ 22-24 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและกํากับ

อุดมศึกษา ก.พ.52 การทํางานที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรม

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ

38 รศ .ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 9 มี.ค. 53 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ

39 นางสาวนิสาชล การญจนพิชิต สํานักหอสมุด 23 มี.ค. 53 เขาฝกอบรมผูใหบริการฐาน

นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสืบคน

นางสาวธัญลักษณ ธนประสิทธ์ิ โครงการพัฒนาเครือขายระบบ

พัฒนา หองสมุดอัตโนมัติ  ประจําป 2553

40 นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา หอสมุดและคลังความรู 26 มี.ค. 53 ประชุมคณะทํางานความรวมมือ

นางสาวนิลุบล โรจนสัตตรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา ระหวางหองสมุด สถาบันอุดมศึกษา

อ.พุทธมณฑล  ฝายวารสารและเอกสาร

จ.นครปฐม

42 นางวงเดือน  เจริญ ศูนยประสานงาน 3 พ.ค. 53 ประชุมคณะทํางานบริการและขารวมโครงการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ4-7 พัฒนาบุคลากรดานการบริการสารสนเทศ

อาคาร SMTower พ.ค.53 การศึกษาดูงานหองสมุดและแหลงการเรียนรู

 ณ เกาะฮองกง และเซินเจิ้น

ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

43 นางสาวเกษร  จันทร ศูนยวิทยทรัพยากร 1 เม.ย. 53 ประชุมคณะทํางานฝายพัฒนาทรัพยากรสาร

สถาบันวิทยบริการ สนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

44 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ(แทน) หองประชุม 903 ช้ัน 9 7 เม.ย. 53 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด อาคารภปร. บูรพา ครั้งที่ 4/2553

มหาวิทยาลัยบูรพา

ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่



วัน เดือน ป ประชุม/สัมมนา

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

45 รศ ดร. ศรีวรรณ   มีคุณ ณ Grand Kemang Hotel, 6-9 เม.ย. 53 ประชุม ASEAN University Network Inter-

Jakarta, Indonesia Library Online (AUNILO) Committee

ประเทศสาธารณรัฐ (AUNILO) Committee

อินโดนีเซีย

46 นางอาภากร  ธาตุโลหะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 20-24 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

จังหวัดสงขลา เม.ย.52 พัฒนาระบบหองสมุดอัติโนมัติ

47 นางอาภากร  ธาตุโลหะ สํานักวิทยบริการ 26-28 ประชุมคณะทํางานขอมูลทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เม.ย.52 ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
และประชุมคณะทํางานกลุมยอยเพ่ือพัฒนา
เว็บไซตและWeb Potal 

48 นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา ณ หองประชุม 209 ช้ัน 2 6 พ.ค. 53 ประชุมการปรับปรุงระเบียบฯ เพ่ือให
แทนผูอํานวยการ อาคารภปร. สะดวกกับการใชในการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น

49 นางสมหมาย ล้ิมปติพานิชย ณ หองประชุม 204 ช้ัน 4 6 พ.ค. 53 ประชุมบันทึกขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
อาคารสํานักคอมพิวเตอร โลก  การใชโปรแกรมของสวนงาน

50 รศ.ดร. ศรีวรรณ   มีคุณ ณ หองประชุม  903 อาคาร ภปร 7 พ.ค. 53 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ช้ัน 9 บูรพาและประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

51 นางอาภากร  ธาตุโลหะ อาคารสํานักงานคณะกรรมการ 31 พ.ค.53 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

การอุดมศึกษา 2 มิ.ย. 53 พัฒนาระบบหองสมุดอัติโนมัติ

52 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 8 มิ.ย. 53 การอบรมความรูดานการวิจัย

แหงชาติ
53 รศ ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 9 มิ.ย. 53 ประชุมคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อาคารภปร. บูรพาประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุน
ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา การศึกษา

54 รศ ดร.ศรีวรรณ มีคุณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 อาคาร 15 มิ.ย. 53 ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2553

55 นายชวลิต  ฮะกีมี สํานักหอสมุดกลาง 10-11 มิ.ย. 53 ประชุมคณะทํางานฝายเทคโนโลยี
นางวัชรียพร  คุณสนอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ทางการศึกษาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เจาคุณทหาร ลาดกระบัง
56 นางรัศมี  ปานดิษฐ ศูนยวิทยทรัพยากร 18 มิ.ย.53 ประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
57 รศ ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 23 มิ.ย. 53 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการขายงาน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
จังหวัดเพชรบุรี (PULINET)

58 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา รีสอรท 23-25 มิ.ย.53เขารวมสัมมนา PULINET วิชาการ
นางนิตยา  ปานเพชร จังหวัดเพชรบุรี
นางอาภากร  ธาตุโลหะ
นางวงเดือน  เจริญ

ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่



วัน เดือน ป ประชุม/สัมมนา
และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

นางวัชรียพร  คุณสนอง
นางสมหมาย ล้ิมปติพานิชย
นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม
นายปวเรศ  นวลแกว
นายชวลิต  ฮะกีมี

59 นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ ณ หองประชุม 101-102 30 มิ.ย. 53 เขารับฟงการบรรยายหัวขอเรื่อง "108 
นายปวเรศ  นวลแกว หอประชุมธํารง  บัวศรี วิธีการประหยัดพลังงาน"

60 นางวงเดือน  เจริญ สํานักหอสมุด 22- 23 ก.ค. 53ประชุมคณะทํางานฝายบริการสารนิเทศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

61 รองศาสตราจารยศรีวรรณ  มีคุณ อาคารดิออฟฟศเศส 4  ส.ค. 53 ประชุมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา แอทเซ็นทรัลเวิลด การดําเนินงานโครงการเครือขายหองสมุด

 ถนนพระราม 1 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

62 รองศาสตราจารยศรีวรรณ  มีคุณ ณ หองประชุม 903 ช้ัน 9 10 ส.ค. 53 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

63 นางอาภากร  ธาตุโลหะ ณ สํานักงานIT ช้ัน 9 อาคาร 18 ส.ค. 53 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

สํานักคณะกรรมการ โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุด

การอุดมศึกษา อัติโนมัติสําหรับสถาบันอุดมศึกษา

64 นางอาภากร  ธาตุโลหะ ณ สํานักงานIT ช้ัน 9 อาคาร 19-20 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา ส.ค.53 พัฒนาระบบสหบรรณานุกรม

(Union Catalog)
65 นางรัศมี  ปานดิษฐ ณ ศูนยวิทยทรัพยากร 26-27 ประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร

นายชัยยศ  ปานเพชร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ส.ค.53 สารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

66 นายชวลิต  ฮะกีมี ณ หองประชุมบัวหลวง 25-27 ประชุมคณะทํางานฝายเทคโนโลยีทางการ
นายวิทยา อินทรอุดม สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย ส.ค.53 ศึกษาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

อุบลราชธานี และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การบริหารจัดการส่ือโสตทัศนและโสต-

ทัศนูปกรณ

67 รองศาสตราจารยศรีวรรณ  มีคุณ ณ โรงแรมอิมพีเรียล  หัวหิน 27-29 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํา

นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ บีชรีสอรท จังหวัดประจวบ ส.ค.53 แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อน
นางอรัญญา  บําเพ็ญแพทย คีรีขันธ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบุรพา

68 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต สํานักงานคณะกรรมการ 25 ส.ค. 53 อบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

นางวงเดือน  เจริญ การอุดมศึกษา (สกอ) การสืบคน โครงการพัฒนาเครือขายระบบ

กระทรวงศึกษาธิการ หองสมุดในประเทศไทย(ThatlIS)

69 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 10 ก.ย.53 ฝกอบรมผูใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

นางสมหญิง  เจียสารัมย เกษตรศาสตร (บางเขน) เพ่ือการสืบคนฯ ประจําป 2553

น.ส.ธัญลักษณ ธนประสิทธิ์พัฒนา

ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่



วัน เดือน ป ประชุม/สัมมนา

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

70 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอม 16-18 ประชุมสัมมนาประจําปงบประมาณ 2553

เกลา อ.เมือง จ.นครนายก ก.ย.52 เขารวมโครงการเครือขายหองสมุดศูนย

คุณธรรม "มุมคุณธรรม"

71 นางสาวรัชนี  สิงหทอง ณ หองประชุม903 ช้ัน 9 17 ก.ย. 53 ประชุมหารือเก่ียวกับการผลิตรายการ

อาคาร ภปร. และสารคดี

72 นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ สํานักงานคณะกรรมการการ 20 ก.ย. 53 ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดชลบุรี จัดตั้งหองสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย

ตําบลเสม็ด จ. ชลบุรี

73 นางสาวนงลักษณ  คุณสนอง ณ เดอะกรีนบีช  รีสอรท 17-19 เขารวมอบรมโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง

ต.สามรอยยอด อ.สามรอยยอด ก.ย.52 แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารบุคคล

จ. ประจวบคีรีขันธ

74 นางอาภากร  ธาตุโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 21  ก.ย.53 ประชุมเพ่ือพิจารณาขอตําแหนงชํานาญการฯ

พระจอมเกลาธนบุรี

นางรัศมี  ปานดิษฐ สํานักวิทยบริการและเทคโลยี 22-24 ก.ย. 5สีมมนความรวมระมือระหวางหองสมุดสถาบัน

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโน อุดมศึกษา ครั้งที่ 28 เรื่อง " แนวคิดใหมใน

นายชวลิต ฮะกีมี เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การสงเสริมการเรียนรูในหองสมุด(New Ideas

อ.เมืองจ.นครราชสีมา on Learning Promotion in Libraies)

ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่



วัน เดือน ป การอบรม

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

1 รศ. ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ หอประชุมธํารง บัวศรี 13 พ.ย. 52 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา

นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนงลักษณ  คุณสนอง

2 รศ. ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ หอประชุมธํารง บัวศรี 12 พ.ย. 52 การจัดทําแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยบูรพา

นางรัศมี   ปานดิษฐ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางเพชรมณี  โชติสุภาพ

3 นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ หองประชุม 903 ชั้น 9 18 ม.ค. 53 ประชุมคณะกรรมการเครือขายประชาสัมพันธ

นางสาวรัชนี สิงหทอง อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวสริลรัชญ สําราญทรัพย

4 นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ สํานักคอมพิวเตอร 27 ม.ค. 53 การฝกอบรมการตรวจสอบรายงานและความถูกตอง

นางสาวรสสุคนธ  บุญมาก มหาวิทยาลัยบูรพา ของขอมูลระบบจัดซื้อ/จาง

นางสาวรัชนี  สิงหทอง

5 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม โรงเรียนเทศบาลวัดกําแพง 22 ม.ค. 53 ติดต้ังอบรมโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ

นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ ต.บางปลาสรอย อ. เมือง

นายจักรพันธ  ชื่นภิรมย จ.ชลบุรี

6 นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 16-17 ก.พ.53 อบรมผูใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ

นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ เกษตรศาสตร สืบคน โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุด

ในประเทศไทย  ประจําป 2553

7 นายชวลิต  ฮะกีมี สถาบันวิทยบริการ 18-19 กพ. 53 อบรมการทํา Blog ดานเทคโนโลยีการศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะทํางานฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

8 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ หองประชุม 101-102 9  มี.ค. 53 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใชโปรแกรมระบบ

นางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย หอประชุมธํารง บัวศรี ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา

(Cheqa Online  System)

9 นางสุภาวดี  เพชรชื่นสกุล หองประชุม 202 ชั้น 2 16 มี.ค. 53 เขาอบรมสัมมนา เรื่อง "ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

หอประชุมธํารง บัวศรี การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา"

มหาวิทยาลัยบูรพา

10 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ หอสมุดแหงชาติชลบุรี 27-30 เม.ย. 53 เขารวมฝกอบรม และแลกเปลี่ยนความรู

จังหวัดชลบุรี ประสบการณตามโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

แกเครือขาย เพ่ือปฏิบัติงานคัมภีรใบลาน

จังหวัดชลบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553

11 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต โรงแรมหลุยส แทเวิรน 19-21 พ.ค..53 เขาอบรมหลักสูตร "Storyteller and Note Taker"

ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ เครื่องมือปลดปลอยและรวบรวม "ความรูมือหนึ่ง

กรุงเทพฯ เพื่อตอยอดความรู"

12 นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ ณ หองประชุม 209 ชั้น 2 20 เม.ย. 53 เขารวมอบรมการใชโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ

รายละเอียดขอมูลการอบรม

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่



วัน เดือน ป การอบรม

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด
ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่

นางสาวรัชนี  สิงหทอง อาคารภปร. ระบบการเงินรับ

13 นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ ณ หองประชุม 101-102 20 พ.ค. 53 เขาอบรมความรูดานการจัดการและอนุรักษ

นายปวเรศ  นวลแกว ชั้น 1 อาคารหอประชุมธํารง  พลังงานในอาคารควบคุม

บัวศรี

14 ผูอํานวยการ และบุคลากร ณ อุทยานสิ่งแวดลอมสิรินธร 24-25 พ.ค. 53 เขาอบรมการอนุรักษพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมและ

สํานักหอสมุด จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากร

15 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา สํานักคอมพิวเตอร อบรมโปรแกรม Tell  me  more

นางรัศมี  ปานดิษฐ มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา

16 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ หองประชุม 101-102 7 มิ.ย.53 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการ

นางนิตยา  ปานเพชร หอประชุมธํารง บัวศรี ประเมินตนเอง สําหรับสวนงานสนับสนุน

นางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย มหาวิทยาลัยบูรพา การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา"

17 นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต สถาบันวิทยบริการ 17 มิ.ย. 53 สืบคนฐานขอมูล SCOPUS เพ่ือใชในการประกัน

นางวงเดือน เจริญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวเกษร จันทร

นางสาวนิลุบล โรจนสัตตรัตน

นางสาวธัญลักษณ ธนประสิทธิ์ฯ

นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล

18 นางนิตยา  ปานเพชร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 17 มิ.ย. 53 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชระบบฐานขอมูล

นางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย  CC204 และ CC 212 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA

สํานักคอมพิวเตอร Online System

มหาวิทยาลัยบูรพา

19 นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต โรงแรมหลุยส แทเวิรน 23-25 มิ.ย.53 เขารวมอบรมหลักสูตร "Storyteller and Note

ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม. Taker" รุนที่ 1 ของสถาบันสงเสริม

การจัดการความรู

20 นางรัศมี  ปานดิษฐ สถานบันบัณฑิต 8 ก.ค.53 เขารวมงานKnowledge  Forum and The best 

นางเพชรมณี โชติสุภาพ พัฒนบริหารศาสตร practice

นางธิดาพร สายทะโชติ

นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต

นายภาคภูมิ   มาตรทอง

นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม

นายจักรพันธุ  ชื่นภิรมย

21 นางนิตยา  ปานเพชร ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 14 ก.ค. 53 อบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน

นางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย อาคาร ภปร.มหาวิทยาลัยบูรพา การประกันคุณภาพการศึกษาสวนงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยบูรพา

22 นางสายสุณี  ฤทธิรงค บริษัท ทียูวี ไรนแลน 15-16 ก.ค.53 อบรมผูตรวจประเมินภายในการจัดการ

นายปวเรศ  นวลแกว ประเทศไทย จํากัด สิ่งแวดลอม ISO ๑๔๐๐๑

นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต



วัน เดือน ป การอบรม

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด
ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่

นางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย

23 นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต สํานักหอสมุด 20 ก.ค.53 ฝกอบรมฐานขอมูล Web of  Science โครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย 

ป 2553

24 นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ อาคารปฏิบัติการ ณ โรงแรม 2 ส.ค.-4 ก.ย.53 เขาอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การบริหารงาน

เทาทอง   มหาวิทยาลัยบูรพา อุดมศึกษาระดับกลาง"รุนที่ 2 

25 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม อาคารสํานักงานคณะกรรมการ 13 ก.ย. 53 เขารวมอบรม"การทบทวนกระบวน

น.ส.จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา การอุดมศึกษา การดําเนินงานระบบจัดเก็บเอกสาร

นางออนศรี  แสนโคก

26 นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต หองประชุมเทาทอง 13 ก.ย. 53 อบรมหลักสูตร " วิทยากรมืออาชีพ"

อาคารบริการวิชาการ 1

27 นางสาวนงลักษณ  คุณสนอง ณ เดอะ กรีน บีช รีสอรท 17-19 ก.ย.53 สัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบริหาร

ต.สามรอยยอด อ.สามรอยยอด งานบุคคล

จ.ประจวบคีรีขันธ

28 นายเกษรตพันธุ  ชอบทํากิจ หองประชุม 101/102 17 ก.ย. 53 อบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา

นายปวเรศ  นวลแกว อาคารประชุมธํารง บัวศรี



วัน เดือน ป ขอมูลดูงาน

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด

1 นางสาวรัชนี  สิงหทอง ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 13 พ.ย.52 เขาชมนิทรรศการพนังงานกาวไกลประเทศไทย

2 นายปวเรศ นวลแกว กาวหนา

3 นายชวลิต  ฮะกีมี

4 นายศักดิ์สิงห งามสงา

5 นายไสว  ไชยศรี

6 นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ

7 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา

8 นายสมบูรณ  ศรีพรพม

9 นายภาคภูมิ  มาตรทอง

10 นายชัยพัทธ  อินณรงค

11 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม

12 นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ

13 รศ.ดร. ศรีวรรณ  มีคุณ  ณ Beijing  Normal  University 15-18 เขารวมโครงการศึกษากลไกธรรมาภิบาลใน

นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ Zhuhai พ.ย.52 สถาบันอุดมศึกษา

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

14 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา ณ ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ํา 19-20 เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานผูประกอบการและ

นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ เขียว จังหวัดนครราชสีมา ก.พ.53 เจาหนาที่สาธารณสุขรวมถึงใหผูประกอบการ

รับทราบขอมูลสุขาภิบาลอาหาร  การเลือก

วัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารที่ถูกตอง

15 นางรัศมี  ปานดิษฐ บรษิัท กรุงเทพโปรดิวสจํากัด 23 ก.ค.53 ศึกษาดูงานการจัดการความรู

นางสายสุณี  ฤทธิรงค (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

นางสาวจรัญญา ศุภฑิตพัฒนา

นายชวลิต ฮะกีมี

นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม

นายเกษตรพันธุ  ชอบทํากิจ

นางสาวนงลักษณ  คุณสนอง

นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ

นางนิตยา  ปานเพชร

นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต

นางอาภากร ธาตุโลหะ

นางเพชรมณี   โชติสุภาพ

รายละเอียดการศึกษาดูงาน

ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่



วัน เดือน ป ขอมูลดูงาน

และระยะเวลา เกี่ยวกับเรื่องใด
ลําดับ ช่ือ-สกุล สถานที่

16 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ บริษัท กรุงเทพโปรดิวส จํากัด 23 ก.ค. 53 ศึกษาดูงานกิจกรรม ๕ ส.

นางวัชรียพร  คุณสนอง (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

นายสายพิณ  ธนกุลชน

นางออนศรี  แสนโคก

นางสาวนิลุบล  โรจนสัตตรัตน

นางฐิติชญาน  ทวนดิลก

นางสาวชมพูนุช  นาคสุริวงษ

นางสาวสริลรัชญ  สําราญทรัพย

นางสาวสุภาวดี  เพชรช่ืนสกุล

นางอัจฉรา  บริบูรณ

นางสาวธัญลักษณ ธนประสิทธ์ิ

พัฒนา



 
 

๒๘ 

รายละเอียดการเปน็วทิยากรและการบรรยายพเิศษ 
 

ลําดบั องค์กร/หน่วยงานที่จดั เรื่อง สถานที ่
ชื่อผู้ได้รบัเชญิเปน็

วิทยากร 
1 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 

The Use of Library  
Resources 

ห้อง 1411  
อ า ค า ร  บ ริ ก า ร
วิทยาการ 

นางอาภากร 
   ธาตุโลหะ 

2 ภาควิชานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 
กับ (ICT) 

อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 
1 ห้อง 109 

นายจักรพันธุ์ 
   ชื่นภิรมย์ 

3 คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 
ภาควิชาสารสนเทศศึกษา 

การอนุรักษ์และ 
บริการสื่อสารสนเทศ : 
จากหนังสือสู่e-Book 

ห้อง QS2-109 นางวันทนา 
    กิติศรีวรพันธุ์ 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี 

การพัฒนาและการ 
อนุรักษ์สื่อสารสนเทศ: 
จากหนังสือสู่e-Book 

ห้องประชุม 
อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 
(35201) 
ชั้น 2  

นางวันทนา 
    กิติศรีวรพันธุ์ 

5 งานห้องสมุด วิทยาเขต 
สระแก้ว 

แนะนําการใช้ห้องสมุด
และฐานข้อมูลออนไลน์ 

ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์1 
มหาวิทยาลัย 
บูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว 

นส.นิสาชล 
    กาญจนพิชิต 

6 สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจํา 
จังหวัดระยอง  

สํานักงานก้าวหน้า 
ด้วยการพัฒนา 5ส 

ห้องประชุม 
สํานักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด 
ระยอง 

นางวันทนา 
    กิติศรีวรพันธ์ 
นางวัชรีย์พร  
    คุณสนอง 

7 สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 

โปรแกรมห้องสมุด 
อัตโนมัติ 

อาคาร 14  
อาคารหอสมุด 
อนุสรณ์ 10 ปี 

นายเฉลิมเกียรติ 
    ดีสม 
นส.อุฬาริน  เฉยศิริ 

8 สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ความรู้เกี่ยวกับการ 
บริหารคุณภาพ 
ห้องสมุดแบบมี 
ส่วนร่วม 

ห้อง 201 สํานัก
วิทย 
บริการ 
มหาวิทยาลัย 
บูรพา 

นางวันทนา 
    กิติศรีวรพันธุ์ 

9 สํานักงานคณบด ี
คณะการแพทย์แผนไทย 
อภัยภูเบศร 

อนุรักษ์ใบลาน ห้อง PH301 
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

นางวันทนา 
    กิติศรีวรพันธุ์ 

 
 



 
 

๒๙ 

 

ลําดับ องค์กร/หน่วยงานที่จัด เรื่อง สถานที่ 
ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 
10 สํานักงานเลขานกุาร 

สํานักบริการวิชาการ 
การจัดการความรู้ 
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
และ 
เทคนิคการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ห้อง BU 101 
อาคารบริการ 
วิชาการ 2 

นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นส.นิตยา ปานเพชร 
นส.นิสาชล 
    กาญจนพิชิต 
นางวัชรีย์พร 
    คุณสนอง 

11 สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

การจัดการความรู้ 
(Knowledge  
Management) 

ห้องประชุม 
8102 ชั้น8 
สํานักหอสมุด 
กลาง 

นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นส.นิตยา ปานเพชร 
นส.นิสาชล 
    กาญจนพิชิต 
นางวัชรีย์พร 
    คุณสนอง 

12 วิทยาลัยการอาชีพ 
นานายอาม 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องประชุม
วิทยาลัย 

นายเฉลิมเกียรติ  
   ดีสม 

  



 
 

๓๐ 

การประกันคณุภาพการศกึษา 
 
ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕๒ (บทสรปุผูบ้รหิาร) 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา  
ในภาพรวม  มคีุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก โดยพิจารณาแยกตามประเภท ดังนี้ 

 ๑. พจิารณาตามองคป์ระกอบคณุภาพ ๙ องคป์ระกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ ๑, ๕, ๘ และ 
๙  ผลการประเมินระดับดีมาก องค์ประกอบที่ ๗ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรวม ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในองค์ประกอบที่ ๑ มีความชัดเจน มีระบบการประกันคุณภาพ และข้อมูลสําหรับการประกันคุณภาพที่
จัดทําตอบสนองตัวบ่งชี้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบประกันคุณภาพในระบบอื่น เช่น ISO 
๑๔๐๐๑, ๕ส 
 ๒. พจิารณาตามมาตรฐานอดุมศกึษา พบว่า มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ๓. พจิารณาตาม Balanced Score Card พบว่า ด้านกระบวนการภายใน, ด้านการเงิน, ด้าน
นักศึกษาและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับดีมาก แต่ด้านบุคลากรการเรียนรู้ และนวัตกรรม  
ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 ๔. พจิารณาผลการประเมินตามตัวบง่ชีค้ณุภาพหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา ข่ายงาน
ห้องสมดุมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
  
 จุดเด่น 
 ๑. มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมคีวามมุ่งมั่นในการให้บริการและพฒันางาน 
 ๒. สามารถนําการประกันคุณภาพ มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การประหยัดไฟฟ้า 
 ๓. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 ๔. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
 ๕. ประสบความสําเร็จในการจัดการความรู้เป็นอย่างดี 

 
 จุดทีค่วรพฒันา 

 ๑. ควรประเมนิระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
 ๒. ขาดแผนและการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
 ๓. ควรให้มกีารกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายรายบุคคล 
 ๔. แม้ว่าจะดําเนินการให้บริการการค้นคว้าดีอยู่แล้ว แต่ควรหาทางพัฒนาการบริการห้องสมุด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีหลากหลายมากขึ้น 
 ๕. ควรขยายเวลาการให้บริการให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

 ประเดน็เร่งด่วนในการพฒันา 
 ควรเร่งจัดทําแผนและดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
 



 
 

๓๑ 

 
แนวทางในการปฏิบตัิของสํานักหอสมุด  

 จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2552  สํานักหอสมุดได้มีแนวทางในการปฏิบัติตามข้อที่ควรพัฒนา ดังนี้  
 1. การดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมดุดําเนินการโดยแต่งต้ังคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร, ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 
ความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และดําเนินการตามแผน โดยกําหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและระยะเวลาดําเนินการ 
 2.  มีการบริการห้องสมุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีหลากหลาย 
มากขึ้น ได้แก่ บริการ Information in One Step บริการ Delivery Return Service บริการให้นสิิตยืม
หนังสือไม่จํากัดจํานวนในช่วงปิดภาคเรียน  กิจกรรมยอดนักอ่าน  บริการให้ยืมถุงผ้าใสห่นังสือและสื่อโสต
ทัศน์  บริการ Current Content Journal  และบริการสบืค้นฐานข้อมลูวารสารออนไลน์ 
 3. มีการขยายวัน/เวลาการให้บริการเพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น 
 

เวลาเปดิบรกิารสาํนกัหอสมุด 
 ช่วงเวลา วัน เวลา 
ภาคเรียนปกต ิ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 22.00 น. 
ก่อนสอบ 1 สปัดาห์ จนถึงวนัสดุทา้ยของ
การสอบ 

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 24.00 น. 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 18.30 น. ภาคเรียนฤดูรอ้น 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 22.00 น. 

ปดิภาคเรียน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 18.30 น. 
 
 ในส่วนที่สํานักหอสมุดยังไม่ได้ดําเนินการ ได้แก่ การประเมินระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร  
 
 



 
 

๓๒ 

การบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 

1.  โครงการพฒันาผูบ้รหิารระดบักลาง ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา  รุ่นที่ 4 
  1.1  ความเปน็มาของโครงการ   
      ด้วยคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค หรือ PULINET  
เห็นว่าการพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพนั้น ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ การมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะและความชํานาญด้านการบริหารจัดการ มคีุณธรรม จริยธรรม  
ตลอดจนมคีวามสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ รวมทั้งประสานความร่วมมือ 
ควบคุม กํากับดูแล และผลักดันให้นโยบายของห้องสมุดได้รับการถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในฝ่ายต่างๆ นําไป
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผล     ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการอํานวยการฯ  
จึงมอบให้สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดําเนินการจัดการอบรมผู้บริหารระดับกลาง ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา  ใหกั้บบุคลากรของสถาบันในข่ายงานฯ รวมทั้งบุคลากรจากห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา
อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ  โดยจัดเปน็หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น  
 1.2  ผู้รบัผดิชอบโครงการ   
 คณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค (PULINET)  และ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
      1.3  ระยะเวลาดําเนนิการ   วันที่   18-20 สิงหาคม 2553 
 1.4  กิจกรรมของโครงการ 
  1.  การบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
  2.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และวางแผนงานจากประสบการณ์จริง 
  3.  การศึกษาดูงาน  
 1.5  ผลที่เกดิจากความสาํเร็จของโครงการ 

    ผู้บริหารห้องสมุดระดับกลาง สามารถนําแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารไปใช้    
ในการบริหารงานห้องสมุดให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  



 
 

๓๓ 

1.6 ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 



 
 

๓๔ 

2.   โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แกผู่้สงูวัย 
 2.1  ความเปน็มาของโครงการ 
    โครงการมอบโลกใบใหมแ่ห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย  เป็นกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านที่สํานักหอสมุด
จัดการให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สํานักหอสมุดจัด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุให้กับชมรมผู้สูงอายุ  เทศบาลเมอืงบ้านบึง    
จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้  ความเพลิดเพลินและจรรโลงใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ใหส้ามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตทั้งใน
ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและจิตใจการดํารงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุขและมคีุณค่า  
มีกําลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป    
 2.2  ผู้รบัผดิชอบโครงการ  นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต  
 2.3  ระยะเวลาดําเนนิการ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
 2.4  กิจกรรมโครงการ 

       1. จัดซือ้หนังสือ สื่อสารสนเทศและของที่ระลึกเพื่อมอบให้  ชมรมผู้สูงอายุ   
เทศบาลเมืองบ้านบึง 
        2.  จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้  เช่น เกมทายตัวละครในวรรณคดี, เกมสุภาษิต  
 คําพังเพยเกี่ยวกับแม่ 
        3.  จัดกิจกรรมนันทนาการ  เช่น  รีวิวประกอบเพลง, การแสดงเซิ้งโปงลาง 
 .2.5  ผลทีเ่กดิจากความสาํเร็จของโครงการ 
        1.  ผูสู้งอายุเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อสารสนเทศ 

       2.  ผูสู้งอายุเกิดทัศนคติที่ดี  ได้รับความจรรโลงใจและมีความสุขในการดําเนินชีวิตย่ิงขึ้น 
        3. ผู้สูงอายุเกิดทักษะ  สามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผ่านสื่อ 
สารสนเทศในรปูแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 



 
 

๓๕ 

2.6  ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตูห้นังสือและสื่อสารสนเทศทีส่ํานักหอสมดุมอบใหเ้ทศบาลเมืองบา้นบงึ จ.ชลบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของที่ระลกึทีน่ําไปมอบใหผู้้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรรณกรรม...ยังจําได้ไหม 



 
 

๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแสดง จีห่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การแสดง เชพบะ๊ 
 



 
 

๓๘ 

3.  โครงการพฒันาหอหนงัสือพทุธวงศน์สุรณ ์
 3.1  ความเปน็มาของโครงการ 
       จากการดําเนินงานของพระศุภคณิชย์ สุภจิตโต  โดยการจัดต้ังหอหนังสือพุทธวงศ์นุสรณ์  
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้และส่งเสรมิในการพัฒนาคนในสังคม   การดําเนินงานของห้องสมุดพุทธวงศ์
นุสรณ์ได้รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะและสาขาอื่น ๆ จากหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งในจังหวัดชลบุรี และกรงุเทพมหานคร  เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านและการศึกษาเรียนรู้แก่พระภิกษุ  
สามเณร เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในชมุชน  ทั้งนี้หากวัดได้มีการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานแล้ว  จะช่วยให้พระภิกษุ สามเณร เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก   
    จากความสาํคัญดังกล่าว สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงได้จัดกิจกรรมคลังความรู้ 
สู่ชุมชน  โดยนําบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ ไปดําเนินการจัดทําหนังสือที่หอหนังสือพุทธวงศ์นุสรณ์   
เพื่อให้เป็นแหล่งบริการการเรียนรู้ของพระภิกษุ  สามเณร และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
อีกทั้งยังเป็นการบริการแก่ชุมชนและทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย 
 3.2  ผู้รบัผดิชอบโครงการ  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3.3  ระยะเวลาดําเนนิโครงการ วันที่ 16-17 กันยายน  2553  รวมเวลา  2 วัน   
 3.4  กิจกรรมโครงการ 
        1.  ดําเนินการสํารวจหนังสือ โดยทําการคัดเลือกและแยกหนังสอืที่มีสภาพชํารุดออก 

        2.  คัดแยกหนังสือตามสภาพการชํารุด เพื่อจัดการซ่อมด้วยวิธีการเฉพาะ 
         3.  บํารงุรักษาหนังสือปกอ่อนซึ่งยังไม่ชํารุดด้วยวิธีการเสริมปก 
         4.  ซ่อมหนังสือที่ขาดชํารุดด้วยวิธีการซ่อมแบบกึ่งสมบูรณ์ แบบสมบูรณ์ และแบบบางส่วน  

        5.  นําหนังสือที่ได้รับการบํารุงรักษาและซ่อมเรียบร้อยแล้วนําขึ้นชั้นตามหมวดหมู่ 
 3.5 ผลทีเ่กดิจากความสาํเร็จของโครงการ 

        1.  ดําเนินการจัดทําสัญลักษณ์ติดแถบสีตามหมวดหมู่ของหนังสือ และนําหนังสอืจัดเก็บ
บนชั้นหนังสือ  จํานวน 442 เล่ม 
         2.  ดําเนินการบํารุงรักษาและซ่อมแซมซ่อมหนังสอืที่ขาดชํารุด  จํานวน 200 เล่ม 



 
 

๓๙ 

 3.6  ภาพประกอบ 
 

 
 

จัดทําสัญลักษณ์ติดแถบสีตามหมวดหมู่ของหนังสือ 
 

 
 

ดําเนินการคัดแยกหนังสือทีติ่ดแถบสีเรียบร้อยแล้ว  เพื่อจัดเก็บบนชั้นหนังสือ 
 

 
 

นําหนังสือที่ติดแถบสีเรียบรอ้ยแล้ว  จัดเกบ็บนชั้นหนังสือ 
 
 



 
 

๔๐ 

            
 

ดําเนินการคัดแยกหนังสือเพื่อบํารุงรักษา  
 

           
 

ดําเนินการบํารุงรักษาและซอ่มแซมหนังสอืที่ขาดชํารุด   
 

         
 

หนังสือที่ได้รับการซ่อมบํารุงเรียบร้อยแล้ว  



 
 

๔๑ 

4. โครงการเปดิโลกใบใหมด่้วยการอา่น 
 4.1  ความเปน็มาของโครงการ 

 โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน  เป็นกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่สํานักหอสมดุจัดการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขัง
ดังกล่าว ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ สามารถ
นําความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง   
เป็นการจุดประกายนิสัยรักการอ่าน พัฒนาความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์และความจรรโลงใจให้กับ
ผู้ต้องขังที่แม้จะเป็นผู้ขาดโอกาสในการมาใช้บริการห้องสมุดภายนอก แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว  ก็ยังมี
พละกําลัง ความรู้ ความสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ในโอกาส
ต่อไป   
 4.2  ผู้รบัผดิชอบโครงการ    นางวงเดือน  เจริญ  
 4.3  ระยะเวลา    1 วัน  วันที ่30 กรกฎาคม 2553 
 4.4  กิจกรรมทีข่องโครงการ  
     1. ศึกษาสภาพและสาํรวจความต้องการสารสนเทศของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 
      2. ประชาสัมพันธ์รับบริจาคหนังสือ และซื้อหนังสือเพื่อมอบให้ห้องสมุดทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 
      3. จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เรื่อง  รักการอ่าน รกัษ์หนังสือ  
      4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประกอบด้วย  จัดแสดงหนังสือใหม่ เลา่เรื่องจากหนังสือ 
น่าอ่าน  เล่นเกมจากการอ่านและสุภาษิต เล่นเกมตามล่าหาหนังสือ  ตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรม
นันทนาการ 
 4.5  ผลที่เกดิจากความสาํเร็จของโครงการ 
      1. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีห้องสมุดและสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้
แก่ผู้ต้องขังหญงิ ซึ่งขาดโอกาสมาใช้บริการภายนอก 
      2. ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงชลบุรี ได้ความรู้จากการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสือ่สารสนเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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4.6  ภาพกจิกรรม 
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การวิจัย 
 
รายละเอียดโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2553 จากงบประมาณเงนิรายได ้
 

ลําดบั ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จํานวนเงนิ 

(บาท) 
1. การตรวจสอบความถูกต้องของ 

การลงรายการหนังสือภาษาไทย 
ในฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางธิดาพร  สายทะโชติ    16,000 

2. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและการทํา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา   

นายชัยยศ  ปานเพชร 16,000 
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การดําเนนิงานวิเทศสมัพันธ ์
 
1.  การตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
รายละเอียดช่ือสถาบันและประเทศที่ต้ังของสถาบันที่ได้ตกลงลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ชื่อสถาบนัต่างประเทศ ชื่อประเทศที่สถาบนัตั้งอยู ่
Library Universiti Brunei Darussalam Brunei Darussalam 
Royal University of Phnom Penh Library Cambodia 
Library, UPT Perpustakaan UGM Universitas 
Gadjah Mada 

Indonesia 

Library, Perpustakaan Pusat Universitas 
Indonesia 

Indonesia 

Central Library of the National University Of 
Laos 

Laos 

Library , Perpustakaan Hamzah Sendut 
Universiti Sains Malaysia 

Malaysia 

Library , Perpustakaan Universiti Malaya Malaysia 
Institute of Economics Library Myanmmar 
University of Yangon Library Myanmmar 
De La Salle University Library Philippines 
University Library, University of the Philippines 
Diliman 

Philippines 

Nanyang Technological University Lee  
Wee Nam Library 

Singapore 

National University of Singapore Library Singapore 
Library and Information Centre, Vietnam 
National University Hanoi 

Vietnam 

Natural Sciences Library Vietnam National 
University Ho Chi Minh City 

Vietnam 
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2. ความร่วมมือกบัส่วนราชการ และองค์กรเอกชนภายในประเทศ 
 
รายละเอียดความร่วมมือกับสว่นราชการและองค์กรเอกชนภายในประเทศ 
 

ผู้ลงนาม 
ของมหาวิทยาลัย

บูรพา 

เรื่องที่มีการลงนามความ
ร่วมมือ 

หน่วยงานที่ลงนามร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย 

วัน/เดือน/ปีที่ลง
นาม 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

โครงการพัฒนาระบบ 
เครือข่ายห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา  
(ThaiLIS) 

ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐทั่วประเทศ 
จํานวน 74 แห่ง 

 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

ข่ายงานห้องสมดุ 
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 

ห้องสมุดมหาวทิยาลัย 
ของรัฐในส่วนภูมิภาค 
จํานวน 20 แห่ง 

 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

เครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี 
(CHONLINET) 

สถาบันอุดมศึกษาทัง้ภาครัฐ
และเอกชนในจงัหวัดชลบรุ ี
จํานวน 9 สถาบัน 

 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

การใช้บทเรียน 
ออนไลน์ 

ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

 

 




