
รายงานประจําปี 2554 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒ 

  

คํานําคํานํา  
 
 
 รายงานประจําปี ๒๕๕4  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับนี้ จัดทาํขึ้นโดยรวบรวม 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕4  (ตุลาคม ๒๕๕3 - กันยายน ๒๕๕4) โดยสรุปข้อมูล
ประวัติความเป็นมา การแบง่ส่วนราชการ อัตรากําลัง งบประมาณ และสถิติต่าง ๆ  เกีย่วกับการให้บริการ 
รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดําเนินการในรอบปีที่ผา่นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู ทําให้รายงานประจําปี 
ฉบับนี้สําเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี และหากการจัดทํารายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องในส่วนใดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขในแนวทางที่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สําหรับในการจัดทํารายงานประจําปีของ
สํานักหอสมุดต่อไป 
 
 
        สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
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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 โดยใช้ห้องชั้นล่าง 
ของอาคารเป็นที่ปฏิบัติงานจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓  วิทยาลัยได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย 
ห้องสมุดได้ย้ายอีกครั้งมาอยู่ในห้องโถงชั้นล่างของอาคารเรียนด้านหนึ่ง   จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
วิทยาลัยได้งบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศ มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ช้ัน และเปิดใช ้
เมื่อวันที่ 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 
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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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ตาราง 1  อัตรากําลังบุคลากร 

ตําแหน่ง ข้าราชการ 
พนกังาน 

มหาวทิยาลัย 
(เงินแผ่นดนิ) 

ลูกจา้ง 
ประจํา 

พนกังาน
มหาวทิยาลัย
(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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ตาราง 2  งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕4  ตามหมวดรายจ่าย  
                      (หน่วยนับ: บาท) 

หมวดรายจ่าย / 
แหลง่เงนิ 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวมเงิน ร้อยละ 

๑ งบดําเนินการ     
     ๑.๑ เงินเดอืนและค่าจ้างประจํา 3,140,500 - 3,140,500 5.90 
     ๑.๒ เงินเดอืนค่าจ้างชั่วคราว - 4,019,500 4,019,500 7.55 
     ๑.๓ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,484,200 30,576,300 34,060,500 63.97 
     ๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค - 600,000 600,000 1.12 
     ๑.๕ เงินอุดหนุน 291,300 3,544,000 3,835,300 7.20 
     ๑.๖  งบกลาง - 2,443,300 2,443,300 4.59 
๒. งบลงทุน     
     ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,765,900 5,148,600 9.67 
รวมทั้งสิน้ 9,298,700 43,949,000 53,247,700 100 

 
 
ตาราง 3   สรปุเปรียบเทียบแหล่งงบประมารที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554 

แหลง่เงนิ ปี ๒๕๕2 ปี ๒๕๕3 ปี ๒๕๕4 
๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน ๗,๗๕๔,๕๐๐ 7,800,100 9,298,700 
๒. เงินงบประมาณรายจ่ายจาก 
   เงินรายได้ 

๒๙,๖๘๓,๑๐๐ 35,589,300 43,949,000 

รวมทั้งสิน้ ๓๗,๔๓๗,๖๐๐ 43,389,400 53,247,700 
เพิ่มขึน้-ลดลงร้อยละ +15.90 +22.72 

 
ตาราง 4  สรปุเปรียบเทียบงบดําเนินการของมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดปีงบประมาณ  
             พ.ศ. ๒๕๕4 

 
แหลง่เงนิ มหาวทิยาลัยบรูพา สํานักหอสมดุ ร้อยละ 

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 124,679,600 3,484,200 2.79 
๒. เงินงบประมาณรายจ่าย 
   จากเงินรายได้ 

898,285,200 31,176,300 3.47 

รวมทั้งสิน้ 1,022,964,800 34,660,500 3.39 
 

งบประมาณของส่วนงาน



 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 



 
 

๑๑ 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒ 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 
 

 

ตาราง 5  รายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด 

รายการ หน่วยนบั จํานวน 
๑.  หนังสือ   
     ๑.๑  ภาษาไทย เล่ม 294,133 
     ๑.๒  ภาษาต่างประเทศ เล่ม 81,634 
๒.  วารสาร/ หนังสือพิมพ์   
     ๒.๑  วารสาร   
            ๒.๑.๑  ภาษาไทย ช่ือ 1,728 
            ๒.๑.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ 933 
     ๒.๒  หนังสือพิมพ์   
            ๒.๒.๑   ภาษาไทย ช่ือ ๒0 
            ๒.๒.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ 4 
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 7,951 
     ๓.๗  ลูกโลก ลูก 4 
     ๓.๘  แผนที่ ชุด ๕๐ 
     ๓.๙  ซีดีรอม - มัลติมีเดีย ช่ือเรื่อง 4,312 
     ๓.๑๐ ซีดีเสียง ช่ือเรื่อง 1,572 
     ๓.๑๑ ซีดีรอมประกอบหนังสือ ช่ือเรื่อง ๑,๐๑๙ 
     ๓.๑๒ ซีดีรอมประกอบคู่มือ ช่ือเรื่อง 631 
     ๓.๑๓  เทปเสียงประกอบคู่มือ ช่ือเรื่อง ๒๔๘ 
     ๓.๑๔ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน 14 
     ๓.๑5  สื่อประสม ช่ือเรื่อง 14 
๔.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book)   
    ๔.๑  ภาษาไทย ช่ือเรื่อง ๒๙๖ 
    ๔.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือเรื่อง 3,338 
 



 
 

๑๓ 

 
ตาราง  6   ขอ้มูลด้านการให้บริการ 
 

รายการ หน่วยนบั ปริมาณ 
๑.  ผู้ใช้บริการ คน 1,137,769 
๒.  การบริการยืม-คืน   
     ๒.๑  บริการยืม/ คืนหนังสือ รายการ 1,042,457/ 721,845 
     ๒.๒  บริการยืม/ คืนสื่อโสตทัศน์, สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ รายการ 112,630/112,377 
     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 ๑8,340 
๑๕.  บริการอนิเทอร์เน็ต ครั้ง 481,626 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔ 

 
บุคลากรดีเด่น 

 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  มีบุคลากรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการบริการ  
สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ได้แก่ นางนิตยา  ปานเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 

 

การพฒันาบุคลากร 

 สํานักหอสมุดตระหนักถึงความสําคัญของบคุลากรว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา 
ห้องสมุดให้ก้าวสู่เป็นเลิศทางการบริการห้องสมุด  จึงมุ่งพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในทางวิชาชีพ มีคุณธรรม  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีจิตสํานึกในการให้บริการ  ดังนั้นสํานักหอสมดุ 
จึงส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ทั้งจากการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถตามตําแหน่งหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ  หรือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา 
เพื่อสร้างเสริมความสมัครสมานในการประสานประโยชน์ร่วมกันจากการทํางานเป็นทีมและในบรรยากาศ 
การทํางานที่สงบร่มเย็น การพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ดําเนินการโดยการสนับสนุนให้มี
การศึกษา  ดูงานสถาบันอื่น ๆ การจัดการฝกึอบรม สัมมนา และการได้รบัเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 
พิเศษ ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 7  รายละเอียดบุคลากรศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
1 ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

พร้อมบุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 39 คน 

- ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย 
มาลายา  
(Universiti of 
Malaya Library) 
ประเทศมาเลเซียและ
แหล่งวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนานยาง 
(Nanyang 
Technological 
University Library) 
ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ระเทศ
มาเลเซียและประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

23-26 
มี.ค.54 

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด 
 

2 ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
พร้อมบุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 17 คน 

ห้องสมุด Kanda 
University  
ประเทศญี่ปุ่น และ
แหล่งวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเทศญี่ปุ่น 

8-12 
พ.ค.54 

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด 



 
 

๑๖ 

ตาราง 8  รายละเอียดการประชุม/สัมมนาบุคลากรในประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
1 นส.นิสาชล   กาญจนพิชิต 

นส.เกษร  จันทร 
Pullman Bangk King 
Power 

6 ต.ค.53 สัมมนา Bangkok Nttllitrarg 
Siminar 

2 รศ.ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ 
นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8-9 ต.ค.53 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค(PULINET) 

3 รศ.ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ 
นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ 
นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 
นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
นายเกษตรพันธุ์ ชอบทํากิจ 
นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย์ 
นางนิตยา  ปานเพชร 
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ 
นส.อุฬาริน  เฉยศิริ 
นางเพชรมณี  โชติสุภาพ 
นส.เกษร จันทร 
นส.นิลุบล  โรจน์สัตตรัตน์ 

ณ ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 2 อาคารหอศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ภาคตะวันออก 

1 ต.ค.53 ประชุม เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ๙ องค์ประกอบ 
๒๓ ตัวบ่งชี้ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 

4 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ 
นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 
นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
นายเกษตรพันธุ์ ชอบทํากิจ 
นายชวลิต  ฮะกีมี 
นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม 
นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย์ 
นางนิตยา  ปานเพชร 
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ 
 

ณ ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 2 อาคารหอศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ภาคตะวันออก 

7 ต.ค.53 ประชุม เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ๙ องค์ประกอบ 
๒๓ ตัวบ่งชี้ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 

5 นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นางวัชรีย์พร  คุณสนอง 
นางสิริกร  งามสําเร็จ 
นางฐิติชญาน์  ทวนดิลก 
นายชัยยศ  ปานเพชร 
นส.นิลุบล  โรจน์สัตตรัตน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

15 ต.ค.53 สัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก 

6 นางธิดาพร  สายทะโชติ 
นางฐิติชญาน์  ทวนดิลก 

ศูนย์วิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ ์

20-22 
ต.ค.53 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการพัฒนาฐานข้อมูล 
หัวเรื่อง ภาษาไทยออนไลน์ 

7 นส.เกษร  จันทร 
นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิต์ 

21-22  
ต.ค.53 

ประชุมคณะทํางานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 



 
 

๑๗ 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
8 นางนิตยา  ปานเพชร 

นางสมหมาย  ลิ้มปิตพานิชย์ 
โรงแรมลองบีช  
การเด้น โฮเต็ลแอนด์ 

1-2 พ.ย.53 ประชุมการจัดทําแผนยกระดับ 
มหาวิทยาลัยบูรพาตามผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

9 รศ.ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ ห้องประชุม 903  
ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

2 พ.ย.53 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
สวัสดิการมหาวิทยาลัย 

10 นางสิริกร  งามสําเร็จ 
นางสมหญิง  เจียสารัมย์ 
นส.ธัญลักษณ์  
    ธนประสิทธ์ิพัฒนา 

ห้องประชุม 
รักตะกนิษฐ  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนดุสิต 

11-12  
พ.ย.53 

ประชุมสัมมนา เรื่อง  
Online Information and 
Confereence 2010 

11 นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 

University  Brunei 
Darussalam 
ประเทศบูรไน 

21-26  
พ.ย.53 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The 
AUNILO Workshop” 

12 นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
นส.นิลุบล  โรจน์สัตตรัตน์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบุรี 

22 พ.ย.53 ประชุมคณะทํางานวารสาร  
ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค (PULINET) 

13 นางสิริกร  งามสําเร็จ 
นางวิจิตรา  วิไลเลิศ 

อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสมีา 

29-30  
พ.ย.53 

สัมมนากลุ่มการใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ เมจิก ไลบรารี่ 

14 นางวงเดือน  เจริญ 
นายไสว  ไชยศรี 
นางวิจิตรา  วิไลเลิศ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

25-26  
พ.ย.53 

ประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการ 
สารนเทศห้องสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา 

15 นางนิตยา  ปานเพชร อาคารวิทยาลัย 
พาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบุรพา 

30 พ.ย.53 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน” หลักสูตร 1 

16 นางอาภากร  ธาตุโลหะ อาคารวิทยาลัย 
พาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1-2 ธ.ค.53 ประชุมคณะทํางานข้อมูลท้องถิ่น 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค 

17 นางนิตยา  ปานเพชร ห้องประชุม 805 
อาคาร ภปร. ชั้น 8 

16 ธ.ค.53 ประชุมสรุปผลการจัดงานพิธี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
“5 ธันวามหาราช” 

18 รศ.ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ 
นส.นงลักษณ์  คุณสนอง 
นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.เกษร  จันทร 
นางวงเดือน  เจริญ 
นางธิดาพร  สายทะโชติ 
นส.อุฬาริน  เฉยศิริ 
นางกมลเนตร  
    รัตนอัมพรโสภณ 

ห้องประชุม 202 
หอประชุมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

14 ม.ค.54 ประชุมชี้แจง เรื่อง การปรับระบบ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันศึกษา 



 
 

๑๘ 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางอัจฉรา  บริบูรณ์ 

นายปวเรศ  นวลแก้ว 
นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 
นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 

   

19 นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นายชัยยศ  ปานเพชร 

ศูนยืวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

12-14 
ม.ค.54 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค 
การพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่อง 
ภาษาไทยออนไลน์ด้วยเทคนิควิธี 
การปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบฯ 

20 นายชวลิต  ฮะกีมี สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

13-14 
ม.ค.54 

ประชุมคณะทํางานฝ่ายเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา 

21 นางวงเดือน  เจริญ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

20-21  
ม.ค.54 

ประชุมคณะทํางานบริการ 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค 

22 นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

27 ม.ค.54 ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ 

23 รศ.ดร.ศรีวรรณ  มีคุณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

27-28  
ม.ค.54 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค (PULINET) 
 

24 นางอาภากร  ธาตุโลหะ สํานักงาน
คณะกรรมการ 
อุดมศึกษา 

16-17  
ก.พ.54 

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน 
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา 

25 นายชวลิต  ฮะกีมี 
นางวัชรีย์พร  คุณสนอง 

สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

25, 27  
ก.พ.54 และ 
3 มี.ค.54 

ประชุมคณะทํางานฝ่ายเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา และศึกษาดูงาน
ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
บริการสื่อการศึกษา ณ ประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลี 

26 นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 
นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
นางนิตยา  ปานเพชร 
นายเกษตรพันธุ์  ชอบทํากิจ 
นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ 
นส.นิลุบล  โรจน์สัตตรัตน์ 
นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม 

ห้องประชุม 202 
หอประชุมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

28 ก.พ.54 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อ 
รองรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสาม 



 
 

๑๙ 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางอรัญญา  บําเพ็ญแพทย์ 

นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 
นางสมหมาย  ลิ้มปิติพานิชย์ 

   

27 นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
นส.นิลุบล  โรจน์สัตตรัตน์ 

สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

25 ก.พ.54 ประชุมคณะทํางานฝ่ายวารสารและ 
เอกสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

28 นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 

โรงแรมโนโวเทล  
กรุงเทพฯ 

25 ก.พ.54 เข้าร่วมการฟังบรรยายหัวข้อ 
Research Excellence forum 

29 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล ห้องประชุม 903 
อาคาร ภปร. ชั้น 9 

1 มี.ค.54 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุน 
อุดหนุนการศึกษา 
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ 

30 นางนิตยา  ปานเพชร 
นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม 
นส.อุฬาริน  เฉยศิริ 

โรงแรมพูลแมน  
บางกอกคิงพาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

11 มี.ค.54 สัมมนา เรื่อง The Terminology 
Of Single Search 

31 นางวงเดือน  เจริญ ห้อง 1009 ชั้น 10 
อคารบุญชนะ อัตถากร 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

24-25 
มี.ค.54 

ประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการ 
สารนิเทศ 

32 นส.เกษร  จันทร ศูนย์วิทยทรัพยากร 
สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

31 มี.ค.54 ประชุมคณะทํางานฝ่ายพัฒนา 
ทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา 

33 นางอาภากร  ธาตุโลหะ สํานักงาน
คณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 

18-19 
เม.ย.54 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

34 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล 
นางนิตยา  ปานเพชร 

สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

24 เม.ย.54 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค (PULINET) 

35 นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นส.อุฬาริน  เฉยศิริ 
นส.สุภาวดี  เพชรชื่นสกุล 
นส.ธัญลักษณ์  
    ธนประสิทธิพัฒนา 
นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 

โรงแรมจอมเทียน 
การ์เด้นท์รีสอร์ท 
อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

9 พ.ค.54 สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบ 
ห้องสมุดอตัโนมัติ ALIST” ครั้งที่ 4 



 
 

๒๐ 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
36 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล ห้องประชุม 903 ชั้น 

9 อาคาร ภปร. 
11 พ.ค.54 ประชุมสัมมนาระหว่างสภา 

มหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย 

37 นายชวลิต  ฮะกีมี 
นางวัชรีย์พร  คุณสนอง 

สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 
และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

23-25 
พ.ค.54 

ประชุมคณะทํางานกลุ่มมาตรฐาน 
การลงรายการสื่อโสตทัศน์และสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ ของคณะทํางานฝา่ย 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา 

38 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล ห้องประชุม 903 ชั้น 
9 อาคาร ภปร. 

18 พ.ค.54 ประชุมสัมมนาระหว่างสภา 
มหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย 

39 นายชวลิต  ฮะกีมี ห้องประชุมสุธรรม 
อารีกุล อาคาร 
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

27 พ.ค.54 สัมมนา หัวข้อ “ก้าวสู่ธุรกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับภาค
การศึกษา 

40 นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 
นส.สุภาวดี  เพชรชื่นสกุล 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 2-3 มิ.ย.54 สัมมนาวิชาการ เรื่อง ห้องสมุด 
กับวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

41 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล ห้องประชุม 903 ชั้น 
9 อาคาร ภปร. 

6 มิ.ย.54 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยบุรพา 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ทุนอุดหนุนการศึกษา 

42 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 9 มิ.ย.54 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
“ประกวดเล่านิทานสําหรับนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา” 

43 นางรัศมี  ปานดิษฐ์ ศูนย์วิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

10 มิ.ย.54 ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา 

44 นางอาภากร  ธาตุโลหะ อาคารสํานักงาน 
คณะกรรมการ 
อุดมศึกษา 

15-17  
มิ.ย.54 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

45 นางวงเดือน  เจริญ 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 
นางสิริกร  งามสําเร็จ 
นส.สุภาวดี  เพชรชื่นสกุล 

ศูนย์วิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

23-24  
มิ.ย.54 

ประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการ 
สารนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกับคณะทํางานฝ่ายวารสาร 

 



 
 

๒๑ 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
46 นส.นิลุบล  โรจน์สัตตรัตน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

23-24  
มิ.ย.54 

ประชุมคณะทํางานวารสารและ 
เอกสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

47 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล ห้องประชุม 903 ชั้น 
9 อาคาร ภปร. 

5 ก.ค.54 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยบุรพา 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ทุนอุดหนุนการศึกษา 

48 นางอาภากร  ธาตุโลหะ สํานักงานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา 

12-13 
ก.ค.54 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

49 นส.จรัญญา  ศุภาวิฑิตพัฒนา ห้องประชุมหน่วย 
ประสานงาน 
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 
อาคารพญาไทพลาซ่า 
กรุงเทพฯ 

13 ก.ค.54 ประชุมคณะทํางานข่ายงาน 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

50 นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 

อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี 22-23 
ก.ค.54 

ประชุมสัมมนาโครงการเครือข่าย 
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ประจําปี 
งบประมาณ 2554 

51 นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 

ห้อง 204 อาคาร 
สํานักคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 2 

19 ก.ค.54 ร่วมฟังการชี้แจงกรอกข้อมูลระบบ 
สารสนเทศโครงการบริการ 
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

52 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ ศูนย์วิทยทรัพยากร 
สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

29 ก.ค.54 ประชุมคณะทํางานฝ่ายพัฒนา 
ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา 

53 นางนิตยา  ปานเพชร มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 
กรุงเทพฯ 

5-6 ส.ค.54 ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานดําเนินงานห้องสมุด 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค (PULINET) 

54 นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นางอาภากร  ธาตุโลหะ 

อาคารศูนย์ 
วิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

5 ส.ค.54 ประชุมทํางานด้านระบบ 
สหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

55 นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 

หน่วยประสานงาน 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

5-6 ส.ค.54 ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด 

 



 
 

๒๒ 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
56 นายเกษตรพันธุ์  ชอบทํากิจ 

นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
ศูนย์ศึกษาบางแสน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

6 ส.ค.54 สัมมนา เรื่อง การจัดการ 
ยุทธศาสตร์ 

57 นางวงเดือน  เจริญ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

8-9 ส.ค.54 สัมมนา “หนังสือหายากทรงคุณค่า 
ห้องสมุดดิจิทัลกับการให้บริการ 
อย่างย่ังยืน” 

58 นางอาภากร  ธาตุโลหะ อาคารสํานักงาน 
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

8-9 ส.ค.54 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

59 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล ห้องประชุม 903 
ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

8-9 ส.ค.54 ประชุมเพื่อรับฟังผลการดําเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2553 และรับ 
ฟังรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
บูรพาประจําปีการศึกษา 2553 

60 นางวงเดือน  เจริญ 
นส.นิลาชล  กาญจนพิชิต 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

11 ส.ค.54 เข้าร่วมงานฝึกอบรม IEEE Xplore 

61 นางกมลเนตร   
    รัตนอัมพรโสภณ 
นส.รัชนี  สิงห์ทอง 

อาคารวิทยาลัย 
พาณิชยศาสตร์ 

11 ส.ค.54 เข้าร่วมสัมมนาวิธีการคํานวณ 
จุดคุ้มทุน 

62 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล โรงแรมเดอะไทด์ 
รีสอร์ทบางแสน 
ชลบุรี 

18 ส.ค.54 ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาต ิ
ครั้งที่ 1 เรื่อง การศึกษาและ 
การบริหารจัดการการข้าม
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก 

63 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม อาคารสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18-19  
ส.ค. 54 

ประชุมคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

64 นางวงเดือน  เจริญ 
นายปวเรศ  นวลแก้ว 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

22-27 
ส.ค.54 

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาผู้บริหารอุดมศึกษา 
ระดับกลาง” ห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา 

65 นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
นายชัยยศ  ปานเพชร 

ศูนย์วิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

26 ส.ค.54 ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา 

66 นางอาภากร  ธาตุโลหะ วิทยาลัย 
พาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

29 ส.ค.54 ประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

67 นางอาภากร  ธาตุโลหะ โรงแรมเทา-ทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 ก.ย.54 อบรม เรื่อง กรอบแนวทางการ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนวิจัย 



 
 

๒๓ 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
68 นางอาภากร  ธาตุโลหะ โรงแรมการ์เด้นซีวิว 

พัทยา 
4-5 ก.ย.54 ประชุมการจัดทําแผนการบริหาร 

จัดการของสภาพนักงาน 
69 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล อาคารสํานักงาน 

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

5 ก.ย.54 ประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบัน 
การศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่าย 
ห้องสมุดในประเทศไทย 

70 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจํา
จังหวัดชลบุรี 

7 ก.ย.54 ประชุมคณะอนุกรรมอํานวยการ 
โครงการจัดต้ังห้องสมุดและ 
นิทรรศการประชาธิปไตย 

71 นางนิตยา  ปานเพชร ห้องประชุม 805 
ชั้น 8 อาคาร ภปร. 

12 ก.ย.54 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ 
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสาม 

72 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล ห้องประชุม 903  
ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

19 ก.ย.54 เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม 

73 นางนิตยา  ปานเพชร ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิต์ิ 

6-7 ต.ค.54 ประชุมคณะทํางานฝ่ายพัฒนา 
ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา 

 
ตาราง 9  รายละเอียดการอบรมของบุคลากรในประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
1 นส.รัชนี  สิงห์ทอง บ้านไร่คุณนาย 

อ.วังน้ําเขียว 
จ.นครราชสีมา 

13-15  
ต.ค.53 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การบริหารการเงินและระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงิน 

2 นส.รสสุคนธ์  บุญมาก มันตรา รีสอร์ท 
เขาตะเกียบ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

18-20 
ต.ค.53 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การปฏิบัติงานพัสดุ และการจัด
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 

3 นส.อุฬาริน  เฉยศิริ 
นางสมหมาย  ลิ้มปิติพานิชย์ 

อาคารสํานัก
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

8 พ.ย.53 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ 
สารสนเทศเพื่อการจัดอันดับ 
มหาวิทยาลัยโลก 

4 นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
นส.ธัญลักษณ์ 
   ธนประสิทธ์ิพัฒนา 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

23 พ.ย. 53 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
IEEE Xplore 



 
 

๒๔ 

ตาราง 9 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
5 นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 

นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

29 พ.ย.- 
1 ธ.ค.53 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถาบันการศึกษาเพื่อการ 
ย้ายผล 

6 นางอาภากร  ธาตุโลหะ 
นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา 
นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 

ห้องประชุม 101- 
102 หอประชุม 
ธํารงบัวศรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

23-24  
ธ.ค.53 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร 
“ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยบูรพา” หลักสูตร 
พิเศษ 2 วัน 

7 นส.จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

24-25 
ม.ค.54 

อบรมการใช้ระบบงาน Business 
Intelligence ด้านการเงิน 

8 นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

27 ม.ค.54 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

9 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์ หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 

9 ก.พ.54 อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครู
ระดับประถมศึกษา เรื่อง เล่านิทาน 
อย่างไรให้เด็กรักการอ่าน 

10 รศ.ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล โรงแรมเรติสัน 
กรุงเทพฯ 

11 ก.พ.54 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ภายในชั้นสูง 
(advanced course) รุ่นที่ 1-9 

11 นางกมลเนตร 
   รัตนอัมพรโสภณ 

กองคลังและทรัพย์สิน 
งานการเงิน
งบประมาณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

22 ก.พ.54 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบ 
สวัสดิการ 

12 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม 
นายภาคภูมิ  มาตรทอง 
นายจักรพันธุ์  ชื่นภิรมย์ 
นายศักด์ิสิงห์  งามสง่า 

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ต้ิง 
จํากัด จังหวัด 
สมุทรสาคร 

9-10 มี.ค.
54 

อบรมโครงการ Lekise ลดใช้ 
พลังงานประสานช่วยเหลือสังคม 
(รุ่นที่ 3) 

13 นส.นิลุบล  โรจน์สัตตรัตน์ 
นส.ธัญลักษณ์  
    ธนประสิทธ์ิพัฒนา 
นางสิริกร  งามสําเร็จ 

ห้องฝึกอบรมชั้น 2 
อาคารเทพรัตน์ 
วิทยาโชติ 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) 

29 มี.ค.54 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
ประจําปีงบประมาณ 2554 
จํานวน 4 ฐานข้อมูล 

14 นายวิทยา  อินทร์อุดม สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธาน ี

18-22  
เม.ย.54 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิต 
รายการวีดีทัศน์ 

 



 
 

๒๕ 

ตาราง 9 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
15 นางกมลเนตร 

    รัตนอัมพรโสภณ 
นส.รสสุคนธ์  บุญมาก 
นส.รัชนี  สิงห์ทอง 

ห้องประชุม 101/ 
102 หอประชุม 
ธํารงบัวศร ี

9 พ.ค.54 อบรมการใช้งานและตรวจสอบ 
รายงานจากระบบบัญชี 3 มิติ 

16 คณาจารย์และบุคลากร 
จํานวน 21 คน 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

10 พ.ค.54 อบรมการตรวจรูปแบบฯ ของภาค 
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

17 นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 
นางสมหมาย  ลิ้มปิติพานิชย์ 

ห้องประชุม PH117 
คณะสาธารณสุข 
ศาสตร์ 

26 พ.ค.54 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน 
รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2553 

18 นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 
นางสมหมาย  ลิ้มปิติพานิชย์ 

ห้องศูนย์เทคโนโลยี 
การศึกษา ชั้น 2 
คณะศึกษาศาสตร์ 

27 พ.ค.54 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ 
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE 
QA ONLINE SYSTEM) 

19 นายเกษตรพันธุ์  ชอบทํากิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 มิ.ย.54 อบรมการตรวจสอบ บํารุงรักษา
และแนวทางแก้ไขความเสียหาย 
ของอาคารเบื้องต้น สําหรับผู้ดูแล 
อาคาร 

20 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม โรงแรม The Twin 
Tower เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 

21-22 
มิ.ย.54 

อบรมวิทยากรแกนนํา 

21 นางนิตยา  ปานเพชร 
นส.นิสาชล  กาญจนพิชิต 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

19 ก.ค.54 ร่วมฟังการกรอกข้อมูลระบบ 
สารสนเทศโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

22 นางนิตยา  ปานเพชร 
นางอรัญญา  บําเพ็ญแพทย์ 
นางสมหมาย  ลิ้มปิติพานิชย์ 

ห้อง 204  
สํานักคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 2 

4-5 ส.ค.54 อบรมจัดทําโครงการบันทึกข้อมูล 
ระบบสารสนเทศโครงการบริการ 
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

23 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม 
นายจักรพันธุ์  ชื่นภิรมย์ 

อาคารสํานัก
คอมพิวเตอร์ 

14 ก.ย.54 ฟังการบรรยายพิเศษ ICT DAY 
2011 “นวัติกรรมไอทีกับการ 
ก้าวสู่เป็นองค์กรอัจฉริยะ” 

 



 
 

๒๖ 

ตาราง 10  รายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 

ลําดับ องค์กร/หน่วยงานที่จัด เรื่อง สถานที่ 
ชื่อผู้ได้รับเชิญ 
เป็นวิทยากร 

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 

 
 



 
 

๒๗ 

ตาราง 10  (ต่อ) 

ลําดับ องค์กร/หน่วยงานที่จัด เรื่อง สถานที่ 
ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 
10 สํานักงานเลขานกุาร 

สํานักบริการวิชาการ 
การจัดการความรู้ 
จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ 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 

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

ห้องประชุมวิทยาลัย นายเฉลิมเกียรติ  
   ดีสม 

  



 
 

๒๘ 

การประกันคณุภาพการศกึษา 
 

สํานักหอสมุด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553   
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยบูรพา  จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง เป็นประธาน 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์   ฉิมพาลี, ดร.เกรียงศักด์ิ  เขียวมั่ง และคุณเวธกา  กลิ่นวิชิต  
เป็นกรรมการ    

ผลการตรวจประเมินพบว่าการประกันคุณภาพตาม 9 องค์ประกอบ ของสกอ.  มีคะแนนเฉลี่ย
รวม   อยูใ่น “ระดับดี” (4.00)  และผลการประเมินคุณภาพรวมกับตัวบ่งชี้พิเศษ มีคุณภาพอยู่ใน  
“ระดับดี” (4.30) โดยพิจารณาแยกตามประเภท ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน พบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 9 (5.00)  องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
(4.00) และองค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 (3.50) และองค์ประกอบที่ 8 
(3.00) 
 ๒. พิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานที่ 2ก และ 2ข อยู่ในระดบัดี (4.00) 
 ๓. พิจารณาตามมุมมองด้านบริหารจัดการ พบว่า มุมมองด้านการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับดี 
ได้แก่ มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (4.00)  มุมมองด้านกระบวนการภายใน (4.25)  
มุมมองที่อยู่ในระดับพอใช้ คือ มุมมองด้านการเงิน (3.00) 
 ๔. พิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานที่ 1 และ 2 อยู่ในระดับดี (4.00)  
 

          จดุเดน่ 
          ๑. ผู้บริหาร บุคลากร ทุกระดับเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
          ๒. มีการนํากลไกในระบบอื่นๆ เข้ามาส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เช่น 5ส การจัดการสิ่งแวดล้อม    
ISO ๑๔๐๐๑  ระบบการจัดการความรู้ KM เป็นต้น 
          3. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม  และมเีครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับประเทศ Pulinet 
          4. มีทรัพยากร ทําเล ที่ต้ัง มีศักยภาพเพียงพอ เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภาค
ตะวันออก 
          5. มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับสํานัก ลง
ไปถึงระดับฝ่าย 
          6. มีระบบบัญชี 3 มติิ ซึ่งเป็นฐานขอ้มูลที่ช่วยในการจัดการด้านการเงินและบัญชี 
 

 จุดทีค่วรพฒันา 
 ๑. ควรจัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์      
ที่กําหนด 
 ๒. ควรจัดให้มตีารางการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และนําเรื่อง ผลการประเมินของการ
บริการวิชาการ เข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาตามโจทย์ของ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ             
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อที่ ๕ 
 
 



 
 

๒๙ 

 ประเดน็เร่งด่วนในการพฒันา 
 ๑.  ควรเร่งดําเนินการประเมินผู้บริหารส่วนงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ๒.  ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครบตามขั้นตอน 
 ๓.  รายงานการเงินและงบประมาณต่อคณะกรรมการประจําสํานักหอสมดุอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สําหรับผลการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค (PULINET) มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ใน “ระดับดี” (4.22) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๓๐ 

กิจกรรม “วันประกันคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยบรูพา ปกีารศกึษา 2553” 
 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และส่วนงานต่างๆ ร่วมกันจัดนิทรรศการในงานกิจกรรม “วัน

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2553”  เมือ่วันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
ณ ห้องโถงชั้น 1 และชั้น 2 หอประชุม ธํารง บัวศรี  เพื่อแสดงผลงานกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของทุกส่วนงาน ในรอบปีการศึกษา 2553  โดยผลการจัดนิทรรศการ สํานักหอสมุดได้รับรางวัล 
ดเีด่นอนัดบั 1 ประเภทส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน (Non-teaching Unit) 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

๓๑ 

 กิจกรรม 5 ส  
          กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทํางาน 
ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทํางาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ ทําให้พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อ
หน่วยงาน กิจกรรม 5 ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
เป็น กิจกรรมที่ทําแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส จะเป็นพื้นฐานในการนําวิธีการ
บริหารใหม่ๆ  เข้ามาใช้ในอนาคตต่อ 
 
ผลการดําเนนิงาน ปี 2554 

1. การตรวจประเมนิกิจกรรม 5 

                 ระยะเวลาดําเนินงาน:    วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554 

                  ผลการตรวจประเมิน:     ทุกพ้ืนที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 
 

๓๒ 

2.  กิจกรรม Big Cleaning Day 

ระยะเวลาดําเนินงาน:   วันที่  20 พฤษภาคม 2554 
       สถานที:่   บริเวณระเบียงตึกสํานักหอสมุด ต้ังแต่ช้ัน 2-7 
       กิจกรรม:                       1.  สํารวจและคัดแยกต้นไม้อ่ืนๆ ที่ไมใ่ช่เฟื่องฟ้าออกจากระเบียง   

                               2. เปลี่ยนดิน ตัดราก และใส่ปุ๋ยในกระถางเฟื่องฟ้า 
                                       3. จัดระยะกระถางเฟื่องฟ้า ให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๓ 

 

ภาพหลงัจดักจิกรรม Big Cleaning Day 

 

 

 

 

 

 

 

3.        
 
กิจกรรม Mini Cleaning Day   

ระยะเวลาดําเนินการ:   วันที่ 26-27 ตุลาคม 2554 
สถานที:่    ห้องจัดเก็บอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ห้อง 101 
กิจกรรม:      1. สะสาง และคัดแยกอุปกรณ์ที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ 
                               2. จัดหมวดหมู่ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์นิทรรศการ  
                                   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการหยิบใช้ 
                             3. คัดแยกหนงัสือเก่า ที่รอจําหน่าย และทีร่อตรวจสอบ 

 



 
 

๓๔ 

ภาพก่อนทํา Mini Cleaning Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหลงัทํา Mini Cleaning Day 

 

 

 



 
 

๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๖ 

การจดัการสิง่แวดล้อมตาม ISO 14001 : 2004 
 

การพฒันาระบบคณุภาพสู่ ISO 14001 : 2004 
 สํานักหอสมุดพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตาม ISO 14001 จากโครงการรวมพลังหารสอง     
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในปพุีทธศักราช 2547 และมีการดําเนินงานต่างๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Certification) :  
    จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จํากัด              สิงหาคม 2548 
ตรวจประเมินเพื่อรักษาใบรับรองระบบ ครั้งที่ 1 (1st Surveillance Audit) : 16 ตุลาคม 2549 
ตรวจประเมินเพื่อรักษาใบรับรองระบบ ครั้งที่ 2 (2nd Surveillance Audit) : 18 กันยายน 2550 
ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Re-Certification Audit) : 1 สิงหาคม 2551 
ตรวจประเมินเพื่อรักษาใบรับรองระบบ ครั้งที่ 1 (1st Surveillance Audit) : 8 กันยายน 2552 
ตรวจประเมินเพื่อรักษาใบรับรองระบบ ครั้งที่ 2 (2nd Surveillance Audit) : 6 กันยายน 2553 

 ในปีพุทธศักราช 2554  ใบรบัรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14001 : 2004   
ของสํานักหอสมุด หมดอายุในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุด ครั้งที่ 4/2553 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบให้ยุติการต่ออายุใบรับรอง
ระบบ แต่ให้ดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

กิจกรรมการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
1. ดําเนินงานโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ ดังนี้ 

1.1  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
1.2  โครงการประหยัดน้ําประปา 
1.3  โครงการการจัดการขยะ 

2. ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004  
3. การตรวจวัดแสงสว่าง 
4. การตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง 
5. ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 
6. ประชุมบุคลากรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7. ดําเนินงานฝึกอบรมการสร้างพลังทีมงานเพื่อความเป็นหนึ่ง และกิจกรรมสานสัมพันธ์  



 
 

๓๗ 

ผลทีเ่กดิจากความสําเร็จของโครงการ 
1. ผลการดําเนินงานโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ 

  
โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดําเนนิการ บรรล ุ

ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ให้มีปริมาณลดลงร้อยละ 85 
โดยคํานวณจากปริมาณ
กระแสไฟฟ้าเต็มอัตรา จาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดใน
กิจกรรมการให้บริการ
ห้องสมุด 

ตุลาคม 2553 
– กรกฎาคม 

2554 

มีการใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย      
ต่อเดือน ร้อยละ 2.75 

 

ประหยัด
น้ําประปา 

ประหยัดการใช้น้ําประปา ให้
มีปริมาณเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5 
จากการใช้น้ําประปาเฉลี่ย 
14 ลิตร/คน/วัน  

ตุลาคม 2553 
– สิงหาคม 

2554 

มีปริมาณการใช้น้ําประปาเฉลี่ย 
7.22 ลิตร/คน/วัน 
ลดลงร้อยละ 48.43 

 

การจัดการขยะ สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้
ร้อยละ 30 และสามารถนํา
ขยะรีไซเคิลกลบัมาใช้ใหม่ได้
ร้อยละ 5 โดยคิดจากปริมาณ
ขยะรวมของหน่วยงาน 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 
2554 

มีปริมาณขยะรีไซเคิล 
ร้อยละ 32 และ 

สามารถนําขยะรีไซเคิล 
กลับมาใช้ใหมไ่ด้ร้อยละ 9 

 

 
2. ผลการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 เมือ่วันที่ 14 - 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 
14001 ประกอบด้วย นางสายสุณี ฤทธิรงค์, นางรัศมี ปานดิษฐ์ และนางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต พบว่า
สํานักหอสมุด ได้มีการดําเนินงานจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001    อย่างต่อเนื่องด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของผู้บรหิาร บุคลากร และผู้รับเหมาจ้างช่วง  ตลอดจนผู้ใช้บริการของส่วนงานเป็น
อย่างดี  พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

3. ผลการตรวจวัดแสงสว่าง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  โดยอาจารย์และนักศึกษา 
จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  พบว่าพ้ืนที่การให้บริการของสํานักหอสมุด มีค่าการส่องสว่างไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานมากนัก  สําหรับการตรวจวัดแสงสว่างในครั้งต่อไปให้เปิดผ้าม่าน เพื่อให้ค่าการส่องสว่างเพิ่ม 
มากขึ้น 

4. ผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า
ค่าพารามิเตอร์บางค่ายังเกินมาตรฐานอยู่  จงึดําเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ําทิ้ง และดําเนินการว่าจ้าง
บริษัทมาดําเนินการลอกท่อระบายน้ําทิ้งในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 
 
 
 



 
 

๓๘ 

 5. สํานักหอสมุดจัดการประชุมบุคลากรและผู้ประกอบการ เพื่อฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น พร้อมกันนี้ได้ซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารสํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
โดยวิทยากรจากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จาํกัด  ทั้งนี้ บุคลากร, ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ให้ความ
ร่วมมือในการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นอย่างดี 

6. บุคลากรและผู้ประกอบการของสํานักหอสมุด เข้าร่วมประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
สํานักหอสมุด ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ผลการประชุมครั้งนี้ได้แนวคิดการจัดโครงการสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๖ โครงการ คือ 
  1) โครงการแยกให้ถูกที ่ทิ้งให้ถูกทาง 
  2) โครงการทางเดียวกันไปด้วยกัน 
  3) โครงการเครื่องออกกําลังกาย รักษาน้ํา สร้างน้ําตก 
  4) โครงการปรับแต่งวัสดุเหลือใช้ 
  5) โครงการสวนหย่อมมุมสบาย 
  6) โครงการสวนผักลอยฟ้า 
 7. สํานักหอสมุดจัดโครงการการสร้างพลังทีมงานเพื่อความเป็นหนึ่ง และกิจกรรมสานสัมพันธ์ 
ให้กับบุคลากรของสํานักหอสมุด จํานวน 54 คน ณ สวนไทรโยครีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4-5 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  โดยจัดกิจกรรม Walk Rally จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์, กิจกรรมลอ่งแพ
ลูกบวบ, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมแคมป์ไฟเสรมิสร้างความสามัคคีและมนษุยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
หมู่คณะ  เพื่อสร้างทีมงานและปลูกจิตสํานกึให้บุคลากรรกังาน รักองค์กร สามารถปรับพฤติกรรมการ
ทํางาน   เชิงรุก สร้างทัศนคติที่ดีในการทํางาน และปลูกฝังแนวคิดการทํางานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๙ 

ภาพประกอบ 
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 
 

    
คณะกรรมการตรวจติดตามฯ ร่วมเปิดประชุม สัมภาษณ์ผู้แทนฝ่ายบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

    
สัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด สัมภาษณ์คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

สิ่งแวดล้อม และตรวจสอบเอกสาร 
 

    
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 



 
 

๔๐ 

 
ฝึกอบรมการระงบัอัคคภีัยเบือ้งตน้และซ้อมอพยพหนีไฟ 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพจําลองเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ ณ ห้องเก็บพัสดุ ช้ัน 1  
และการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล (ลานที่จอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์) 



 
 

๔๑ 

ประชุมบคุลากรการจดัการสิ่งแวดล้อม 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรและผูป้ระกอบการร่วมกิจกรรมนันทนาการ พร้อมเสนอโครงการสิ่งแวดล้อมในฝัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๒ 

ดําเนินงานฝึกอบรมการสร้างพลังทีมงานเพื่อความเป็นหนึ่ง และกิจกรรมสานสัมพันธ์ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

    
 

    



 
 

๔๓ 

การจัดการความรู ้
การจัดการความรู้สํานักหอสมุด เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ ปี 2549-ปัจจุบัน มีการพัฒนาเป็นลําดับ

ตามขั้นตอน ตลอดจนมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้จากประสบการณ์
ทํางานจริงให้เป็นองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละปีมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเก็บไว้
ในคลังความรูส้ําหรับให้บุคลากรได้ศึกษาตลอดเวลา  ในปีที่ผ่านมาได้สร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นบุคลากรสํานกัหอสมุดทุกคนได้มีโอกาสเท่า
เทียมกัน 
 

การดาํเนินงาน  
1. มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
2. บันทึกจากเรื่องเล่าของบุคลากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ  
3. เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน 
4. จัดเก็บไว้ในคลังความรู้ของสํานักหอสมุด ในรูปของ web Library KM  และเป็นช่องทาง

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม และตอ่เนื่อง
ตลอดเวลา 

 
ผลงานการสรา้งองคค์วามรู ้ มีทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 
1. องค์ความรู้ เรื่อง "เทคนิคการทํางานอย่างมีความสุข"   
2. องค์ความรู้ เรื่อง “การบรกิารที่เหนือความคาดหวัง”  
3. องค์ความรู้ เรื่อง “การบรกิารยืม-คืนวัสดุห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ”  
4. องค์ความรู้ เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ”  
5. องค์ความรู้ เรื่อง “เทคนคิการวิจัยภายในหน่วยงาน” 

 
 
 
     
 
 
 

 
 

 
  
 



 
 

๔๔ 

การบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 

1.  โครงการพฒันาหอหนงัสือพทุธวงศน์สุรณ ์
 1.1  ความเปน็มาของโครงการ 
        พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของไทยมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา  โดยมีวัดเป็นศูนย์รวม 
ความรู้และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม  วัดเขาพุทธโคดม จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในบรรดาวัดทั้งหลายที่มี
บทบาทสําคัญจากการดําเนินงานของพระศุภคณิชย์ สุภจิตโต  โดยการจัดต้ังหอหนังสือพุทธวงศ์นุสรณ์  
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้และส่งเสรมิในการพัฒนาคนในสังคม  การดําเนินงานของห้องสมดุพุทธวงศ์
นุสรณ์ได้รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะและสาขาอื่น ๆ จากหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งในจังหวัดชลบุรี และกรงุเทพมหานคร  เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านและการศึกษาเรียนรู้แก่พระภิกษุ  
สามเณร เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในชุมชน  ทั้งนี้หากวัดได้มีการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานแล้ว จะช่วยให้พระภิกษุ สามเณร เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก   
 1.2  ผู้รบัผดิขอบโครงการ 
 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 1.3  ระยะเวลาดําเนนิโครงการ 
  วันที่ 16 กันยายน  พ.ศ. 2554  รวมเวลา  1 วัน   
 1.4  กิจกรรมโครงการ 
  บุคลากรงานบํารุงรักษาหนังสือ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ดําเนินการคัดเลือกและแยกหนังสือออกเป็นหมวดต่าง ๆ และติดแถบสีตามหมวด 
ของหนังสือ นําหนังสือที่แยกตามแถบสีจัดเก็บบนชั้นหนังสือ คัดเลือกและแยกหนังสือที่มีสภาพชํารุดออก  
เพื่อจัดการซ่อมด้วยวิธีการซ่อมแบบกึ่งสมบูรณ์ แบบสมบูรณ์ และแบบบางส่วน เสร็จแล้วนําหนังสอื 
ที่ได้รับการบํารุงรักษาและซอ่มเรียบร้อยแล้วนําขึ้นชั้นตามหมวดของหนังสือ 
 1.5   ผลที่เกิดจากความสําเร็จของโครงการ 
  หนังสือในหอหนังสือพุทธวงศ์นุสรณ์  ได้รับการดําเนินกาจัดทําสัญลักษณ์ติดแถบสีตาม
หมวดหมู่ของหนังสือ และนาํหนังสือจัดเก็บบนชั้นหนังสือ จํานวน 386 เล่ม และได้รับการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพที่แข็งแรง เหมาะสมกับการให้บริการในห้องสมุด จํานวน 72 เลม่  
  



 
 

๔๕ 

1.6   ภาพประกอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ 

2. โครงการหนังสือหมนุเวียนแลกเปลี่ยนกันอา่น  
     2.1  ความเป็นมาของโครงการ 
            การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น
มากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  นอกจากนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไมแ่พร่หลาย
แม้ในหมู่ผูท้ี่รู้หนังสือก็ตาม โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมนี้อยขึ้นไปอีกสาเหตุมีอยู่หลาย
ประการนับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน รวมถึงการขาดแคลนแหล่ง
หนังสือที่จะยืมอ่านได้  สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จัดโครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยน 
กันอ่านตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเด็กและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป 

   2.2  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  ฝ่ายบริการสารสนเทศ  สํานกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
    2.3  ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ 

ครั้งที่ ๑  เดือนมกราคม ๒๕๕4  
ครั้งที่ ๒  เดือนมิถุนายน ๒๕๕4 

    2.4  กิจกรรมของโครงการ 
  มีการดําเนินการสํารวจความต้องการสารสนเทศของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการคัดเลือกหนังสือจํานวน ๒๐๐ เล่มที่จะนําไปไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และจัด
กิจกรรมส่งเสรมิ อาทิ ประกวดแนะนําหนังสือน่าอ่าน บิงโกคําศัพท์ เกมเปดิป้ายทายภาพ เกมทายสํานวน
สุภาษิตและสมุดบันทึกการอ่าน เป็นต้น และในกิจกรรมยังมีการมอบที่คั่นหนังสือและของรางวัลกับเด็กที่
เขา้ร่วมกิจกรรมอีกด้วยโดยการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว สาํนักหอสมุดได้แบ่งระยะเวลาดําเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านสําหรับเด็ก ออกเป็น  2 ครั้ง  

   2.5  ผลที่เกิดจากความสําเร็จของโครงการ 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากกิจกรรมที่จัด และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรกั 

การอ่านของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 

 
2.6  ภาพประกอบ 

ครั้งที่ 1 วันที ่9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 
ณ โรงเรียนวดัเตาปนู ต. เสม็ด อ. เมือง จ. ชลบุร ี

 
 



 
 

๔๘ 

ครั้งที่ 2 วันที ่20 มิถุนายน พ.ศ.2554  
ณ โรงเรียนวดับางเปง้ อ. เมือง จ. ชลบุร ี

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๙ 

3.  โครงการเปดิโลกใบใหมด่้วยการอา่น 
 3.1 ความเปน็มาของโครงการโดยสรปุ  
    ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการวิชาการให้แก่ผู้ใฝ่ศกึษาหาความรู้ สร้างเสรมินิสัยรักการอา่น
และส่งเสริมใหป้ระชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ นับเป็นภารกิจสําคัญของห้องสมุดที่พึงมีต่อชุมชนทุกระดับในท้องถิ่น  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
บูรพา ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงประสงค์จะจัดโครงการส่งเสริมการอา่นและการเรียนรู้แก่ผูต้้องขัง
ในทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ ผู้ต้องขังหญิง  โดยมุง่หวังให้ผู้ต้องขัง
ดังกล่าว ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ สามารถ
นําความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง อีกทั้งยัง
เป็นการจุดประกายนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เกิดความคิดในทางสร้างสรรค์จรรโลงใจใหกั้บผู้ต้องขังที่แม้จะ
เป็นผู้ขาดโอกาสในการมาใชบ้ริการห้องสมุดภายนอก แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ยังมีพละกําลัง ความรู้ 
ความสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ในโอกาสต่อไป 
     3.2  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางวงเดือน  เจรญิ และบคุลากรสํานักหอสมุด 
 3.3  ระยะเวลา และวันเวลา 

   วันที ่26 กรกฎาคม 2554 
     3.4   กิจกรรมของโครงการ  

   ดําเนินกิจกรรมโดยการจัดซื้อหนังสือและสื่อสารสนเทศ  เพื่อมอบให้หอ้งสมุด 
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตอบปัญหาชิงรางวัล 
จากการอ่าน แนะนําหนังสือน่าอ่าน (Books Supermodel 2011) เกมสุภาษิต คําพังเพย และการแสดง
ละครบนเวที  
 3.5  ผลที่เกิดจากความสําเร็จของโครงการ 

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจต่อกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดขึ้น มีทัศนคติที่ดี  
มีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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3.6  ภาพประกอบโครงการ 
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4.  โครงการเปดิโลกใบใหมด่้วยการอา่น 
 4.1 ความเปน็มาของโครงการโดยสรปุ 
     โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผูสู้งวัย  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
สํานักหอสมุดจัดการให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
สํานักหอสมุดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุให้กับชมรมผู้สูงอายุ ณ สํานักงานเทศบาลเมือง 
ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้  ความเพลดิเพลินและจรรโลงใจจากการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
การดําเนินชีวิตทั้งในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและจิตใจการดํารงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุขและ 
มีคุณค่า มีกําลงัใจในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป    

 4.2  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางสาวนิสาชล  กาญจนพชิิต และบุคลากรสํานักหอสมดุ 

 4.3  ระยะเวลา และวันเวลา 
   วันที ่28 กรกฎาคม 2554 

 4.4  กิจกรรมของโครงการ  
   จัดซื้อหนังสอื สื่อสารสนเทศและของที่ระลึกเพื่อมอบให ้ชมรมผูสู้งอายุ  เทศบาล 

เมืองศรีราชาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น เกมทายตัวละครในวรรณคดี, เกมสุภาษิต และกิจกรรม
นันทนาการ  เช่น  การแสดงเซิ้ง, รีวิวประกอบเพลงยายแหวว 

 4.5  ผลที่เกิดจากความสําเร็จของโครงการ 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจต่อกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดขึ้น จากผลการประเมนิ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคดิเป็นร้อยละ ๙๘  ระดับมากคิดเป็น 
ร้อยละ ๒ 
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  4.6  ภาพประกอบโครงการ 
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          5.  โครงการนทิรรศการสปัดาหห์้องสมดุ 

 5.1 ความเปน็มาของโครงการโดยสรปุ 
          สํานักหอสมุด เป็นแหล่งบริการวิชาการให้แก่ผูใ้ฝศ่ึกษาความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย  ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงสนับสนุนให้ห้องสมดุจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็น 
การชักชวนและส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้แพร่หลาย สํานักหอสมดุเล็งเห็นความสําคัญและเป็น
หน้าที่โดยตรงที่จะสนองนโยบายของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ด้วยการจัด
โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานบริการ
สารสนเทศอื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออก  
              5.2  ผู้รับผดิชอบโครงการ    
                      สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
              5.3  ระยะเวลา และวนัเวลาในการจดัทาํโครงการ 
          ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 
              5.4  ผลการดําเนินงาน 
            โครงการนี้ แบ่งการดําเนินงานเป็นโครงการย่อย จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 

           5.4.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
วิจัยและผลงานวิชาการ จัดขึ้นวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ช้ัน 6 อาคารเทพรัตนราชสุดา  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 40 คน 

           5.4.2 โครงการ  ประกวดเรียงความเรื่อง “คุณ-นะ-ทํา ความดีที่ประทับใจ” จัดขึ้น 
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555  ณ ห้องโถง ช้ัน 1  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษา (1-6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาทาง 
ภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการจํานวน 22 คน 
            5.4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การซ่อมและการสงวนรักษาหนังสือ” จัดขึ้น 
วันที่  2 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุม 201 สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยบรรณารักษ์ 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ จํานวน 36 คน 

           5.4.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม I 
Love Library จัดขึ้นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 6  สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน, ครู และ
บรรณารักษ์หอ้งสมุดโรงเรียนภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการ จํานวน 49 คน 
            5.4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือและระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ จัดขึ้นวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 201  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ หรือผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน ในภาคตะวันออก เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 32 คน 
           5..4.6 โครงการปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย (The Trainer of Young Librarians) จัดขึ้น
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 201 สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1- 6)  ในเขตภาคตะวันออก โรงเรียนละ 2 คน  เข้าร่วมโครงการจํานวน 27 คน 
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  5.5  ผลการประเมินตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิผ์ูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
         5.5.1การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย 

และผลงาวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ 81.60 
          5.5.2 โครงการ  ประกวดเรียงความเรื่อง “คุณ-นะ-ทํา ความดีทีป่ระทับใจ” ผู้เข้าร่วม 
โครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 88.60 

         5.5.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การซ่อมและการสงวนรักษาหนังสือ” ผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 90.60 

         5.5.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม I 
Love Library ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญม่คีวามพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 91.80 

         5.5.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญม่คีวามพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 85 

         5.5.6 โครงการปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย (The Trainer of Young Librarians) ผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 90.20 

   5.6 สรปุผลสัมฤทธิ์ของโครงการนทิรรศการสปัดาหห์้องสมดุ ปีงบประมาณ 2554 
         จากการดําเนินการโครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2554 ม ี

ผลสมัฤทธ์ิด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.97 
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5.7  ภาพกิจกรรม 
การฝกึอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง การสบืคน้สารสนเทศอเิลก็ทรอนกิสเ์พื่อการวิจัย 

และผลงานวิชาการ 
วันจันทรท์ี่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ  ประกวดเรียงความเรื่อง “คุณ-นะ-ทํา ความดทีีป่ระทบัใจ” 
วันจันทรท์ี่  1  สิงหาคม พ.ศ.2554 
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การอบรมเชิงปฏบิตักิารเรื่อง  “การซ่อมและการสงวนรักษาหนังสือ” 
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 

 
 
 
 
 
 

การฝกึอบรมเชิงปฏบิตักิาร  เรื่อง “การจดัทาํหนงัสืออเิล็กทรอนกิส ์ 
ด้วยโปรแกรม I Love Library” 
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2554 

 
 
 
 
 
 

การฝกึอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง การจดัหมวดหมูห่นังสอืและระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2554 
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โครงการ  “ปัน้ฝนั...บรรณารักษน์้อย (The Trainer of Young Librarian)” 

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2554 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพบักล่อง 
“กล่องสวย หลากดีไซน์ คณุทาํได้เราใหเ้ลย” 

 



 
 

๕๘ 

          6.  โครงการพฒันาผูบ้รหิารระดบักลาง ห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา รุ่นที่ 5 

     6.1 ความเป็นมาของโครงการโดยสรปุ 
    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา”  รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี                  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารงานห้องสมุด มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ  จึงจัดบรรยายทางวิชาการและสัมมนากลุ่ม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

    1. การบรรยายเรื่อง “หลักการคิดเชิงบวก (Positive Thinking)  
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และเทคนิคการแก้ไขปัญหา  
และตัดสินใจการบริหารจัดการ” โดย อาจารย์ ดร. สุชาติ สังข์เกษม 

              2. การบรรยายเรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน  
ของผู้บริหาร” โดย พล.อ.ต. นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ 
              3. การบรรยายเรื่อง “ผู้นํากับการบริหาร 
ในสภาวะความไม่แน่นอน และผู้นําทางการแข่งขัน”  
โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย 
              4. การบรรยายเรื่อง “ปรัชญาการบริหารงาน 
ตามแนวทางของ ดร.ปัญญา โชติเทวัญ”  โดย                                                   
ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการ 
บริษัท สหฟาร์ม จํากัด 
    รวมทั้งศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
และเยี่ยมชมบา้นสุขาวดี โดยมีผู้บริหาร บรรณารักษ์  
นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับหัวหน้าฝ่าย/ 
งานหัวหน้าโครงการ จากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค 
(PULINET) และสถาบันบริการสารสนเทศระดับอุดมศึกษาในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 62 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 



 
 

๕๙ 

     6.2  ภาพประกอบโครงการ 
  
 
 

  




