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คํานําคํานํา  
 
 
 รายงานประจําปี ๒๕๕5  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับน้ี จัดทาํขึ้นโดยรวบรวม 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕5  (ตุลาคม ๒๕๕4 - กันยายน ๒๕๕5) โดยสรุปข้อมูล
ประวัติความเป็นมา การแบ่งส่วนราชการ อัตรากําลัง งบประมาณ และสถิติต่าง ๆ  เก่ียวกับการให้บริการ 
รวมทั้งกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการในรอบปีที่ผา่นมา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู ทําให้รายงานประจําปี 
ฉบับน้ีสําเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี และหากการจัดทํารายงานฉบับน้ีมีข้อบกพร่องในส่วนใดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในแนวทางที่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สําหรับในการจัดทํารายงานประจําปีของ
สํานักหอสมุดต่อไป 
 
 
        สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
                  ธันวาคม ๒๕๕5 
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ประวตัิความเป็นมา 

 สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นส่วนงานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่
เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา คน้คว้า และวิจยั พัฒนามาจากห้องอ่านหนังสือ ซึ่งเปิดบริการ
ครั้งแรกเมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยใช้ห้องเลขท่ี ๒๐๓ ในอาคารเรียนของวิทยาลัยวิชา
การศึกษาบางแสน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙  ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่อาคารอํานวยการ โดยใช้ห้องช้ันล่าง 
ของอาคารเป็นที่ปฏิบัติงานจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓  วิทยาลัยได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย 
ห้องสมุดได้ย้ายอีกคร้ังมาอยู่ในห้องโถงช้ันล่างของอาคารเรียนด้านหน่ึง   จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
วิทยาลัยได้งบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศ มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ช้ัน และเปิดใช้ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 
บางแสนและมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามลําดับน้ัน  ในปีงบประมาณ ๒๕๓๖-๒๕๓๙สํานักหอสมุดได้รับ
งบประมาณการก่อสร้างอาคารสํานักหอสมุดสูง 7 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอย  ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร และได้รบั 
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ  
“อาคารเทพรัตนราชสุดา”  และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  
สํานักหอสมุดหลังน้ี เปิดบริการต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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ปรัชญา   
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาสังคม 
 
ปณิธาน 
 ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการให้บริการสารสนเทศ  พร้อมกับมุ่งมั่นให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว แม่นยํา น่าเช่ือถือ ด้วยความมีมิตรไมตรี 
 
วิสัยทศัน ์
 มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคณุภาพและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย  เพ่ือความเป็นมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

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

 2.  จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลยั 

 3.  จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผูใ้ช้เขา้ถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

  ๒.  พัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์และห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณแ์บบ                      
   ๓.  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยพัฒนา 

เครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University Library Network) 
           ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสํานักหอสมุดผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
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 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริการ

หัวหน้าสํานักงาน 
ผู้อํานวยการ 

 

หัวหน้าฝ่าย 
บริการ 

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
วิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
เอกสารและ
วารสาร 

หัวหน้าฝ่าย    
โสตทัศนศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตําแหน่ง ข้าราชการ 
พนกังาน 

มหาวิทยาลัย 
(เงินแผ่นดนิ) 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนกังาน
มหาวิทยาลัย
(เงินรายได้) 

รวม 

๑. บรรณารกัษ ์ 5 10 - 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 - ๒0 ๒2 
๙. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชํานาญการ ๑ - - - ๑ 
๑๐. นักวิชาการพัสด ุ - ๑ - - ๑ 
๑๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - ๑ - - ๑ 
๑๒. พนักงานเข้าเล่ม - - ๓ - ๓ 
๑๓. พนักงานขบัรถยนต ์ - - - ๑ ๑ 
๑๔. พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป - - ๑ - ๑ 
๑๕. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - - - ๑ ๑ 
๑๖. นักวิชาการศึกษา - - - ๑ ๑ 
๑๗. ช่างเทคนคิ - - - ๑ ๑ 
๑๘. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร ์ - - - ๑ ๑ 

รวม 9 ๑8 ๔ ๓2 ๖3 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรของส่วนงาน 
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งบประมาณป ีพ.ศ. ๒๕๕5  ตามหมวดรายจ่าย  
                      (หน่วยนับ: บาท) 

หมวดรายจ่าย / 
แหลง่เงนิ 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวมเงิน ร้อยละ 

๑ งบดําเนินการ     
     ๑.๑ เงินเดอืนและค่าจ้างประจํา 3,410,900 - 3,410,900 6.19 
     ๑.๒ เงินเดอืนค่าจ้างชั่วคราว - 4,757,400 4,757,400 8.63 
     ๑.๓ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,212,000 33,630,000 36,842,000 66.87 
     ๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค - 600,000 600,000 1.09 
     ๑.๕ เงินอุดหนุน 159,300 3,983,600 4,142,900 7.52 
     ๑.๖  งบกลาง - 2,641,700 2,641,700 4.79 
๒. งบลงทุน     
     ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - 2,703,000 2,703,000 4.91 
รวมทั้งสิน้ 6,782,200 48,315,700 55,097,900 100 

 

สรุปเปรียบเทียบแหล่งงบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕3-๒๕๕5 

 
แหลง่เงนิ ปี ๒๕๕3 ปี ๒๕๕4 ปี ๒๕๕5 

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 7,800,100 9,298,700 6,782,200 
๒. เงินงบประมาณรายจ่ายจาก 
เงินรายได้ 

35,589,300 43,949,000 48,315,700 

รวมทั้งสิน้ 43,389,400 53,247,700 55,097,900 
เพิ่มขึน้-ลดลงร้อยละ +22.72 +3.47 

 

สรุปเปรียบเทียบงบดําเนินการของมหาวทิยาลยักับสํานักหอสมุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 

 
แหลง่เงนิ มหาวิทยาลัยบรูพา สํานักหอสมุด ร้อยละ 

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน 131,285,400 3,212,000 2.45 
๒. เงินงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

960,118,500 34,230,000 3.57 

รวมทั้งสิน้ 1,091,400,900 37,442,000 3.43, 

งบประมาณของส่วนงาน



 
 

๑๐ 

แผน Strategic map ของส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 

กรรมการบริหาร 
 
 
ดํารงตําแหน่ง ณ วันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 –  26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
๑.  กรรมการประจําสํานัก ประกอบด้วยรายช่ือกรรมการ ดังต่อไปน้ี 
 ๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม  ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธ์ุสีดา  กรรมการ 
 ๑.๔  รองศาสตราจารย์ปราณี  เชียงทอง  กรรมการ  
 ๑.๕  รองศาสตราจารย์วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ  กรรมการ 
 1.6  นายบุญเลิศ  อรณุพิบูลย์   กรรมการ 
 ๑.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ธรรมลิขิต กรรมการ 
 ๑.7  นายชวลติ  ฮะกีม ี    กรรมการ 
 ๑.8  นายเกษตรพันธ์ุ  ชอบทํากิจ   กรรมการ   
 1.9  นางสายสุณี  ฤทธิรงค ์    กรรมการ 
 ๑.9  นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต   กรรมการและเลขานุการ 

ดํารงตําแหน่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
๑.  กรรมการประจําสํานัก ประกอบด้วยรายช่ือกรรมการ ดังต่อไปน้ี 
 ๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม  ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธ์ุสีดา  กรรมการ 
 ๑.๔  รองศาสตราจารย์ปราณี  เชียงทอง  กรรมการ  
 1.5  นายบุญเลิศ  อรณุพิบูลย์   กรรมการ 
 ๑.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ธรรมลิขิต กรรมการ 
 ๑.7  นายชวลติ  ฮะกีม ี    กรรมการ 
 1.8  นางนิตยา  ปานเพชร    กรรมการ 
 ๑.9  นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต   กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.  ผู้บริหารสาํนักหอสมุด ประกอบด้วยรายช่ือ ดังต่อไปน้ี 

 ๒.๑  นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
 ๒.๒  นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยบริการสารนิเทศ 
 ๒.3  นายชวลิต  ฮะกีม ี   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
 ๒.4  นางนิตยา  ปานเพชร   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๒.5  นางรัศมี  ปานดิษฐ ์   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๒.6  นางสายสุณี  ฤทธิรงค ์   หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 
 ๒.7  นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา  หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร 
 ๒.8  นายชวลิต  ฮะกีม ี   หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 ๒.9  นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม      หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๑๑  นายเกษตรพันธ์ุ  ชอบทํากิจ  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 



 
 

๑๒ 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 

 

ตาราง 5  รายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด 

รายการ หน่วยนบั จํานวน 
๑.  หนังสือ   
     ๑.๑  ภาษาไทย เล่ม 310,419 
     ๑.๒  ภาษาต่างประเทศ เล่ม 85,363 
๒.  วารสาร/ หนังสือพิมพ์   
     ๒.๑  วารสาร   
            ๒.๑.๑  ภาษาไทย ช่ือ 1,827 
            ๒.๑.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ 953 
     ๒.๒  หนังสือพิมพ์   
            ๒.๒.๑   ภาษาไทย ช่ือ ๒0 
            ๒.๒.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ 4 
๓.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์   
     ๓.๑ สื่อโสตทัศน์   ช่ือเรื่อง 15,055 
     ๓.๒ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ช่ือเรื่อง 47,753 
     3.3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน 17 
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 770,966 
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 297 
            ๒)  ให้ยืม รายการ 128 
๓.  บริการที่น่ังอ่าน ที่น่ัง ๑,074 
๔.  บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  (OPAC) 

เครื่อง ๕8 

๕.  บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นสารสนเทศจาก
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 ๑,968/49 

๑๑. การให้การศึกษาดูงานแก่หน่วยงานอ่ืน คน/ ครั้ง 207/9 

๑๒. ให้การฝึกงานแก่นิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คน/ สถาบัน 27/4 

๑๓.  บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า ครั้ง 3,911 
๑๔.  บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ครั้ง 9,970 
๑๕.  บริการอินเทอร์เน็ต ครั้ง 206,461 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔ 

การพฒันาบุคลากร 

 สํานักหอสมุดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนา 
ห้องสมุดให้ก้าวสู่เป็นเลิศทางการบริการห้องสมุด  จึงมุ่งพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในทางวิชาชีพ มีคุณธรรม  และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีจิตสํานึกในการให้บริการ  ดังน้ันสํานักหอสมดุ 
จึงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในด้านต่าง ๆ ทั้งจากการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถตามตําแหน่งหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ  หรือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา 
เพ่ือสร้างเสริมความสมัครสมานในการประสานประโยชน์ร่วมกันจากการทํางานเป็นทีมและในบรรยากาศ 
การทํางานที่สงบร่มเย็น การพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี ดําเนินการโดยการสนับสนุนให้มี
การศึกษา  ดูงานสถาบันอ่ืน ๆ การจัดการฝกึอบรม สัมมนา และการได้รบัเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 
พิเศษ ตามรายละเอียดดังน้ี 

ตาราง 7  รายละเอียดบุคลากรศึกษาดูงาน ณ ในประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
1 บุคลากรสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 

สํานักบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง  
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

21-24  
ก.พ. 55  

 

ศึกษาดูงานบริหารจัดการ
ห้องสมุด 

2 บุคลากรสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 

สํานักบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง  
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

28 ก.พ.- 
2 มี.ค.55 

ศึกษาดูงานบริหารจัดการ
ห้องสมุด 

3 คณะกรรมการอนุรักษ์ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สํานักหอสมุด  
จํานวน 16 คน 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพฯ 

1 มิ.ย. 55 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ 
ด้านการประหยัดพลังงาน 

 

 



 
 

๑๕

ตาราง 7  รายละเอียดบุคลากรศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
1 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

เคโอ โตเกียว 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เกียวโต และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยโอซากา  
ประเทศญี่ปุ่น 

18-23 มี.ค.
55 

ศึกษาดูงานสําหรับคณะกรรมการ
อํานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ดูงาน
ห้องสมุด ประเทศญ่ีปุ่น 

2  นางสาวจรัญญา 
    ศุภวิฑิตพัฒนา 

เมืองบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย 

28 พ.ค.- 
1 มิ.ย. 55 

ศึกษาดูงานห้องสมุด ประเทศ
อินโดนีเซีย และสังเกตุการณ์การ
ประชุมคอนซาลฯ 

     
 

ตาราง 8  รายละเอียดการประชุม/สัมมนาบุคลากรในประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 รองศาสตราจารย์  

ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล 
อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 ต.ค.54 ร่วมเสวนาสภากาแฟ และประชุม
คณะ  กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คร้ังท่ี 10/2554 

 รองศาสตราจารย์  
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล 

อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 ต.ค.54 คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุน
การศึกษา คร้ังท่ี 6/2554 

 รองศาสตราจารย์  
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล 

อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 ต.ค.54 คณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คร้ังท่ี 10/2554 

 นางนิตยา ปานเพชร 
นางสาวเกษร จันทร 

สํานักบรรณสาร 
การพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

6-7 ต.ค.54 คณะทํางานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ คร้ังท่ี 
3/2554 

 นางกมลเนตร  
    รัตนอัมพรโสภณ  
นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก  
นางสาวรัชนี สิงห์ทอง            

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

13 ต.ค.54 “สร้างคนด้วยกิจกรรม สร้างผู้นํา
ด้วยทีมงาน ด้านการเงินและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 นางกมลเนตร  
    รัตนอัมพรโสภณ  
นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก  
นางสาวรัชนี สิงห์ทอง            

โรงแรมเฟลิกซ์  
ริเวอร์แคว รีสอร์ท        
จังหวัดกาญจนบุรี 

17-18 ต.ค. 
54 

สร้างคนด้วยกิจกรรม สร้างผู้นํา
ด้วยทีมงาน ด้านการเงินและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 นางอาภากร ธาตุโลหะ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

14-17 พ.ย. 
54 

คณะทํางานข้อมูลท้องถ่ิน  
คร้ังท่ี 3/2554                         

 รองศาสตราจารย์  
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล 

อาคารศูนย์กิจกรรม
นิสิต กองกิจการนิสิต     

15 พ.ย.54 ผู้นํานิสิตพบผู้บริหาร                    
คร้ังท่ี 3/2554 



 
 

๑๖

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 รองศาสตราจารย์  

ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล 
นางนิตยา ปานเพชร 
นายเกษตรพันธ์ุ  ชอบทํากิจ 
นางกมลเนตร  
   รัตนอัมพรโสภณ 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
เทา-ทอง มหาวิทยาลัย
บูรพา 

17 พ.ย.54 การจัดวางระบบควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 

 รองศาสตราจารย์  
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล 
นายปวเรศ นวลแก้ว 

ห้องประชุม 209 
อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

18 พ.ย.54 เตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “5 ธันวามหาราช” 

 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ   
นางนิตยา ปานเพชร 
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์     

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

16 ธ.ค.54 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และการประเมินผลการควบคุม 
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. 2555 



 
 

๑๗

ตาราง 8  (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นายเฉลิมเกียรติ ดีสม อาคารสํานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
20 ธ.ค.54 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและ

คอมพิวเตอร์ของส่วนงาน             
 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ ห้องประชุม 805 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี 
(ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา 

22 ธ.ค.54 คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

23 ธ.ค.54 คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 

 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 ม.ค.55 เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา 9(3) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพาพ.ศ. 2550 

 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 10 สํานักงาน
อธิการบดี อาคาร ภปร.  
และห้องประชุม 903  
ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 ม.ค.55 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังท่ี 
1/2555  
และประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษา คร้ังท่ี 
1/2555  ต่อด้วยการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการฯ คร้ังท่ี 
1/2555 

 บุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 15 คน 

ห้องประชุมเทาทอง 1 
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา
ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 ม.ค.55 กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการ 
วิจัยเพ่ือได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุน 

 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต ชั้น 9 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา 

12 ม.ค.55 ชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัย                        

 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ อาคาร 14 หอสมุด
อนุสรณ์ 10 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

17 ม.ค.55 ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา
สํานักวิทยบริการ  ครบรอบปีท่ี 
16” 

 นางอาภากร ธาตุโลหะ ห้องประชุมพันเอกอาทร 
ชนเห็นชอบห้อง 2 ชั้น 6 
อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

16-17 ม.ค. 
55 

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 



 
 

๑๘

ตาราง 8  (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 922 อาคาร 

ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
18 ม.ค.55 คณะกรรมการพิจารณาขอ

พระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิง
ดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2555 
คร้ังท่ี 1/2555 

 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสมีา 

25 ม.ค.55 คณะกรรมการอํานวยการข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
คร้ังท่ี 1/2555 

 นางวงเดือน เจริญ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 

24-25  
ม.ค.55 

คณะทํางานบริการ ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
คร้ังท่ี 1/2555 

 นางวันทนา กิติศรวรพันธ์ุ 
นางสาวสุภาวดี  
    เพชรชื่นสกุล   
นายสมพร เปล่งปลั่ง  
นางวงเดือน เจริญ  
นางสาวนิลุบล   
    โรจน์สัตตรัตน์        
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต 
นางรัศมี ปานดิษฐ์     
นายชวลิต ฮะกีมี                

สุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี              
จังหวัดนครราชสมีา 

26-27  
ม.ค.55 

สัมมนา PULINET วิชาการ  
คร้ังท่ี 2 “ห้องสมุดกับสังคม 
แห่งการเรียนรู้”                     

 นางนิตยา ปานเพชร ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
เทา-ทอง มหาวิทยาลัย
บูรพา 

30 ม.ค.55 
 

รับฟังการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม  
ในระดับส่วนงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายนอก            
รอบสาม จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 922 อาคาร 
ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 ก.พ.55 คณะกรรมการพิจารณา 
ขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็น 
ท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 
ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 1/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้อง 707 สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 ก.พ.55 คณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุด คร้ังท่ี 1/2555 

 
 



 
 

๑๙

ตาราง 8  (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 903  

อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 ก.พ.55 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัย  
ประจําปี 2554 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 903  
อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 ก.พ.55 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังท่ี 
2/2555 

 นายเกษตรพันธ์ุ ชอบทํากิจ 
นางสาวสริลรัชญ ์ 
    สําราญทรัพย์ 

ห้องประชุม 903 
อาคารภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

8 ก.พ.55 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 
2/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 ก.พ.55 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
หนังสือ 
ทํามือ “นิทานรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน”  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการสัปดาห์วิชาการ “มนุษย์
กับสังคม 55” ประจําปี 2555 

 นางกมลเนตร  
    รัตนอัมพรโสภณ 

ห้องประชุม805 ชั้น 8 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

13 ก.พ.55 คณะทํางานกําหนดรูปแบบ
หลักฐานการจ่ายเงิน                  

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้อง 707 สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

16 ก.พ.55 คณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด  
คร้ังท่ี 3/2555 

 นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย์ ห้องประชุม903 ชั้น 9 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

16 ก.พ.55 เตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา ประจําปี 2555 

 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ ห้องประชุม ชั้น 8  
อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

16 ก.พ.55 คณะกรรมการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 นางสาวสุภาวดี  
    เพชรชื่นสกุล 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-17  
ก.พ.55 

คณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 
1/2555 

 นายชวลิต ฮะกีมี สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน 

16-17  
ก.พ.55 

คณะทํางานฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คร้ังท่ี 1/2555 

 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิต
พัฒนา 

ห้องประชุมพจนสาร 
หน่วยงานประสานงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี อาคารพญาไท
พลาซ่า ชั้น 22 
กรุงเทพมหานคร 

24 ก.พ.55 คณะทํางานฝ่ายวารสารและ
เอกสารห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

 



 
 

๒๐

ตาราง 8  (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางอาภากร  ธาตุโลหะ ห้องประชุมพันเอก 

อาทรชนเห็นชอบ 
อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

27-29 
ก.พ.55 

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา 

 นางวงเดือน  เจริญ อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 ก.พ.55 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ดําเนินงาน "มุมคุณธรรม" 

 นางอาภากร  ธาตุโลหะ อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

5-6 มี.ค.55 คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ สําหรับสถาบัน 
อุดมศึกษา 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

6 มี.ค.55 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คร้ังท่ี 3/2555 

 นายเกษตรพันธ์ุ ชอบทํากิจ 
นางสาวสริลรัชญ ์
   สําราญทรัพย์ 

ห้องประชุม 903  
อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

8 มี.ค.55 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 
3/2555 

 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 มี.ค.55 คณะพยาบาลศาสตร์  
เพ่ือเตรียมการรับรอง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
คณะพยาบาลศาสตร์ จากสภา
การพยาบาล 

 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 922  
อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 มี.ค.55 คณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต 
นางนิตยา ปานเพชร  
นางวงเดือน เจริญ 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา
ทอง  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

19-20  
มี.ค.55 

ร่วมงาน “สัปดาห์บริการ
วิชาการ” ประจําปี 2555 

 นางรัศมี ปานดิษฐ์  
นายชัยยศ  ปานเพชร 
 

อาคารบุญชนะ อัตถากร 
สํานักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

23 มี.ค.55 
 

คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ  
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต  
นางสาวธัญลักษณ์  
    ธนประสิทธ์ิพัฒนา  
นางสาวเกษร  จันทร 

ห้องประชุมรักตะกนิษฐ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

22-23  
มี.ค. 55 

Online Information and 
Education Conference 2012 

 
 



 
 

๒๑ 

ตาราง 8  (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางสาวจรัญญา  

    ศุภวิฑิตพัฒนา 
หน่วยประสานงาน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ชั้น 19 อาคาร SM 
Tower กรุงเทพฯ 

23 มี.ค.55 คณะทํางานวารสาร ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

 นางอาภากร  ธาตุโลหะ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

26-28  
มี.ค. 55 

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 707 
อาคารเทพรัตนราชสุดา 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

27 มี.ค.55 คณะกรรมการกลุ่มย่อยจัดทํา
ข้อมูลผลการประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบท่ี 5 การติดตาม 
และประเมินผล 

 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต  
นางสาวธัญลักษณ์  
    ธนประสิทธ์ิพัฒนา  
นางสาวสุภาวดี  
    เพชรชื่นสกุล  
นางนิตยา  ปานเพชร  
นางสมหญิง เจียสารัมย์  
 

โรงแรมอะเดรียติคพาเลช  
กรุงเทพมหานคร 

28-30  
มี.ค.55 

ก้าวใหม่ของห้องสมุด  
จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 

 นางสาวเกษร จันทร ศูนย์วิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

29 มี.ค.55 คณะทํางาน 
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
สารนิเทศ คร้ังท่ี 1/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุมเทาทอง  
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

29 มี.ค.55 
 

คณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
บูรพา 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 903 
อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 เม.ย.55 เลือกผู้แทนส่วนงานวิชาการ 3 
กลุ่ม และผู้แทน ผู้อํานวยการ
สถาบัน หรือสํานัก 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 903  
ชั้น 9 อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 เม.ย.55 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คร้ังท่ี 4/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัย
บูรพา 

3 เม.ย.55 คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุน
การศึกษา คร้ังท่ี 3/2555 

 
 

 



 
 

๒๒ 

ตาราง 8  (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นายเกษตรพันธ์ุ ชอบทํากิจ ห้องประชุม 903  

อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 เม.ย.55 เครือข่ายประชาสัมพันธ์  
คร้ังท่ี 3/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 2 อาคาร (ภปร.)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

24 เม.ย.55 คณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 2/2555 

 นางนิตยา ปานเพชร  
นางสาวนิลุบล  
    โรจน์ สัตตรัตน์ 

หอประชมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

25 เม.ย.55 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 
ประสบการณ์ของผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553 และ
การดําเนินงานการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ระยะท่ี 3 

 นางนิตยา ปานเพชร  
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน 

26 เม.ย.55 เพ่ือหารือและกําหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายด้านประกัน
คุณภาพ 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 707 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

30 เม.ย.55 คณะทํางานข้อมูลท้องถ่ินข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
คร้ังท่ี 1/๒๕๕5   

 นางวงเดือน เจริญ สํานักบรรณสารการพัฒนา 
อาคารบุญชนะ อัตถากร  
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

1-2 พ.ค.55 คณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ 
คร้ังท่ี 2/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 9 อาคาร (ภปร.) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ค.55 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คร้ังท่ี 5/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 9 อาคาร (ภปร.) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ค.55 คณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คร้ังท่ี 3/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 9 อาคาร (ภปร.) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ค.55 คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุน
การศึกษา คร้ังท่ี 4/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 9 อาคาร (ภปร.) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

11 พ.ค.55 กรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท
หัวหน้าส่วนงาน 

 นายเฉลิมเกียรติ ดีสม 
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ 
นางอ่อนศรี แสนโคก 

ห้องประชุมศูนย์พัฒนา 
ทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

14 พ.ค.55 การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 
(Digital Collection) ตาม
โครงการเครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) 



 
 

๒๓ 

ตาราง 8  (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก ห้องประชุม 903 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี 
(ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา 

15 พ.ค. 
2555 

รับฟังการชี้แจงในการจัดทําแผน
และรายงานผลการปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ชั้น 9 อาคาร (ภปร.) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 พ.ค.55 ติดตามแผนการใช้งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของส่วนงาน 

 นางวงเดือน เจริญ สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศรีราชา 

17-18  
พ.ค.55 

คณะทํางานบริการ ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
คร้ังท่ี 2/2555 

 นางอาภากร ธาตุโลหะ โรงแรมแอมบาสเดอร์  
ซิต้ี พัทยา จ.ชลบุรี 

17-18  
พ.ค.55 

ร่วมวิชาการ (ปขมท.)  
ประจําปี 2555 

 นางรัศมี ปานดิษฐ์ ศูนย์วิทยทรัพยากร   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 พ.ค.55 คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 
2/2555 

 นายปวเรศ นวลแก้ว ห้องประชุม 903  
อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

29 พ.ค.55 คณะทํางานด้านการจัดการ
อนุรักษ์พลังงาน 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ National University  
of Singapore  
ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

31 พ.ค. -3 
มิ.ย 2555 

เครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัย
อาเซียน(AUNILO : ASEAN 
University Network Inter-
Library Online) คร้ังท่ี 8 เร่ือง 
Enhancing Information 
Discovery Through Mobile 
Technologies 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 903 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 มิ.ย.55 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังท่ี 
6/2555 

 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 903 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 มิ.ย.55 คณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังท่ี 
4/2555 

 นายเกษตรพันธ์ุ ชอบทํากิจ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 
(ภปร.) 

6 มิ.ย. 55 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
คร้ังท่ี 6/2555 

 นางวงเดือน เจริญ  
นางสาวเกษร จันทร 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร 

7 มิ.ย. 55 ร่วมเสวนาการอ่านและการ
จัดเตรียมห้องสมุดเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 



 
 

๒๔ 

ตาราง 8  (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ห้องประชุม 707 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 มิ.ย.55 คณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุด  
ครั้งที่ 3/2555 



 
 

๒๕ 

ตาราง 9  รายละเอียดการอบรมของบุคลากรในประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
5 ต.ค.54 สร้างคนด้วยกิจกรรม สร้างผู้นํา

ด้วยทีมงาน ด้านการเงินและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 นางกมลเนตร  
    รัตนอัมพรโสภณ 
นางสาวรัชนี สิงห์ทอง 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

6 ต.ค.54 สร้างคนด้วยกิจกรรม สร้างผู้นํา
ด้วยทีมงาน ด้านการเงินและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 นายเกษตรพันธ์ุ ชอบทํากิจ อาคารหอประชุม 
ธํารง บัวศรีมหาวิทยาลัย
บูรพา                         

14 พ.ย.54 ความรู้ด้านการจัดการและอนุรักษ์
พลังงานในอาคารควบคุม 

 บุคลากรสํานักหอสมุดและ 
บรรณารักษ์จากห้องสมุด
คณะ 
วิทยาเขตสระแก้วและ 
จันทบุรี 

ห้องประชุม 201 
สํานักหอสมุด 

23 ธ.ค.54 เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ
และห้องสมุด 

 นางกมลเนตร  
    รัตนอัมพรโสภณ  
นางสาวรัชนี สิงห์ทอง 

อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

21 พ.ย.54 ระบบการจัดเก็บข้อมูลรายได้
โครงการบริการวิชาการ 
โครงการวิจัย และโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใช้ในการ 
คํานวณต้นทุนผลผลิต 

 บุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 28 คน 

ชั้น 6 สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

16 ม.ค.55 การพัฒนาเว็บไซต์และจัดทํา
ฐานข้อมูล 

 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
นางสาวสริลรัชญ ์ 
    สําราญทรัพย์ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 204 
อาคารสํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

18 ม.ค.55 เสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีที 
หลักสูตร “Microsoft 2010 
Tips and Tricks” 

 นางรัศมี ปานดิษฐ์ 
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ 

ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

19 ม.ค.55 กรณีศึกษา การบริหารและจัดทํา
ทรัพยากรดิจิตอล 

 

ตาราง 9 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นางอาภากร  ธาตุโลหะ ห้องประชุม 805  

ชั้น 8 อาคาร ภปร. 
14 ก.พ.55 เคารพสิทธิ เคารพคน สิทธิ

มนุษยชนเพื่อคนคุณภาพ 
 นางอาภากร  ธาตุโลหะ ห้องประชุมเทาทอง 1  

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา
ทอง 

16 ก.พ.55 ความสําคัญ 
และความจําเป็นของจริยธรรม 

 นางธิดาพร สายทะโชติ 
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ  
นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม 

ห้องประชุมเทาทอง 1 
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา
ทอง 

17 ก.พ.55 
 

กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการ
การวิจัยเพ่ือได้รับการสนับสนุน 
จากแหล่งทุน 



 
 

๒๖ 

นางสาวจรัญญา  
    ศุภวิฑิตพัฒนา  
นางสาวนิลุบล  
โรจน์สัตตรัตน์  
นางวัชรีย์พร คุณสนอง 

 นางรัศมี  ปานดิษฐ์  
นางสมหมาย  
    ลิ้มปิติพานิชย์ 

ห้องประชุม 603  
ชั้น 6 วิทยาลัย 
การบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

20 ก.พ.55 การจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 นางวงเดือน เจริญ  
นางสาวนิสาชล  
    กาญจนพิชิต  
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล  
นางสาวธัญลักษณ์  
    ธนประสิทธ์ิพัฒนา  

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

20-21  
ก.พ.55 

ผู้ให้บริการฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLIS) ประจําปี 2555 

 นางสาวนิลุบล  
    โรจน์สัตตรัตน์  
นางวงเดือน เจริญ 
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 มี.ค.55 การใช้งานฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือการสืบค้นประจําปี
งบประมาณ 2555 จํานวน 5 
ฐานข้อมูล 

 ตาราง 9 (ตอ่) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานท่ี วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง 
 นายเกษตรพันธ์ุ  ชอบทํากิจ 

นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม  
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต  
 

ห้อง SD 506 อาคาร
สิรินธรมหาวิทยาลัย
บูรพา 

14 มี.ค.55 
 

ระบบบริหารจัดการประชุม
ออนไลน์ ซอฟต์แวร์และการบริการ 

 นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

15 มี.ค.55 การใช้ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
ของ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

 นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย์ 
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

27-28  
พ.ค.55 

การเขียนรายงานการประชุม ใน
โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร
ในสังกัด 

 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต ศูนย์ปฏิบัติการ 
โรงแรมเทา-ทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2-17  
พ.ค. 55 

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ 2555 

 นางสาวจรัญญา  
    ศุภวิฑิตพัฒนา  
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ 

ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ 
ณ นคร  
อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 

3-4 พ.ค. 
2555 

การลงรายการบรรณานุกรมวารสาร
ตามมาตรฐาน MARC 21 สําหรับ
บรรณารักษ์กลุ่มงานวารสารของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ตาม
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) 



 
 

๒๗ 

 นางนิตยา ปานเพชร  
นางสมหมาย  
    ลิ้มปิติพานิชย์ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

28 พ.ค.55 การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 นางนิตยา ปานเพชร  
นางสาวนิลุบล  
    โรจน์สัตตรัตน์  
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ 

ห้องประชุม 903 
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี (ภปร.)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

29 พ.ค. 55 การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ปรจําปีการศึกษา 2554 

 บุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 10 คน 

กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

30 พ.ค.55 การพัฒนา ปลูกฝังจรรยาบรรณ 
และสร้างความกา้วหน้าแก่
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ 
คร้ังท่ี 1 จัดโดยกองการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักงานอธิการบดี 

 นางรัศมี ปานดิษฐ์ วัดภัททันตะอา- 
สภาราม อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี 

6-10  
มิ.ย. 55 

พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ ห้องประชุม 903  
ชั้น 9 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี (ภปร.) 

7 มิ.ย.55 การเตรียมความพร้อมของ
เลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ 
ส่วนงาน 

 



 
 

๒๘ 

ตาราง 10  รายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 

ลําดับ องค์กร/หน่วยงานท่ีจัด เรื่อง สถานท่ี 
ชื่อผู้ได้รับเชิญ 
เป็นวิทยากร 

     
2 วิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา 
แนะนําการให้บริการ 
ของสํานักหอสมุด 
ให้แก่นิสิตใหม่ 
(13 พ.ย.54) 

ห้องประชุม 207 
อาคารวิทยาลัย 
วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการ 
ปัญญา 

รศ. ศรีวรรณ  มีคุณ 

3 สถาบันวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา 

การสืบค้นฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ 
และ Citation 
(14 พ.ย.54) 

ห้องประชุม 
สถาบัน
วิทยาศาสตร์ 
ทางทะเล 

นางสาวนิสาชล  
    กาญจนพิชิต 

2     
3 ภาควิชาสารสนเทศศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระบบเครือข่ายสํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัย 
บูรพา (12 ม.ค.55) 

ห้อง QS2-322 นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม 

4 สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การพัฒนาเว็บไซต์
สําหรับนักสารสนเทศ 

ห้องบริการ 
อินเทอร์เน็ต  
ชั้น 6 

นายเฉลิมเกียรติ ดีสม 
นส.อุฬาริน  เฉยศิริ 
นายปวเรศ  นวลแก้ว 
นายจักรพันธ์ุ ชื่นภิรมย์ 

 โรงเรียนเมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี 

ติดต้ังโปรแกรมห้องสมุด
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ULibM เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งค้นคว้าหา
ข้อมูลของโรงเรียนเมือง
พัทยา (10 ก.พ.55) 

โรงเรียน 
เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี 

นายเฉลิมเกียรติ ดีสม 

5 โรงเรียนจอมเทียน 
บริหารธุรกิจ อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

ประกวดภาพถ่าย 
เบื้องต้น 
(19 ก.พ.55) 

โรงเรียน 
จอมเทียน
บริหารธุรกิจ 

นายปวเรศ  นวลแก้ว 

6 คณะศึกษาศาสตร์ 
 

แนะนําบริการของ
สํานักหอสมุด ในงาน
ปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
(19 พ.ค. 2555) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 
1 

นางวันทนา 
   กิติศรีวรพันธ์ุ 

 



 
 

๒๙ 

ตาราง 10  (ต่อ) 

ลําดับ องค์กร/หน่วยงานท่ีจัด เรื่อง สถานท่ี 
ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 
7 คณะพยาบาลศาสตร์ แนะนําบริการของ

สํานักหอสมุด ในงาน
ปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
(27 พ.ค.55) 

ห้องประชุมแคแสด 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
6 รอบ พระชนมพรรษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

นางวันทนา 
   กิติศรีวรพันธ์ุ 

8 มหาวิทยาลัยบูรพา แนะนําการบริการ 
ของสํานักหอสมุด  
การปฐมนิเทศ 
นิสิตใหม่ ระดับ 
ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
(31 พ.ค.55) 

หอประชุมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางวันทนา 
   กิติศรีวรพันธ์ุ 
 

9 กลุ่มวิชาการพยาบาล 
ผู้สูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การสืบค้นข้อมูล 
เพ่ือการทําวิจัย 
(8 มิ.ย.55) 

ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ 
ห้อง N.2304 
อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 
คณะพยาบาล 
ศาสตร์ 

นางสาวนิสาชล 
    กาญจนพิชิต 

10 สํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การดําเนินงานการ
จัดการความรู้ภายใน
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
(18, 20 มิ.ย.55) 

ห้องสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 
บูรพา 
 

นางรัศมี  ปานดิษฐ์ 

11 ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การสืบค้น
สารสนเทศ 
ของงานวิจัยและ 
วารสารวิชาการ
ภาษา 
ไทยและอังกฤษ 
(19 มิ.ย.55) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
บูรพา 

นางสาวนิสาชล 
    กาญจนพิชิต 

 
  

ลําดับ องค์กร/หน่วยงานท่ีจัด เรื่อง สถานท่ี 
ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 
     

12 ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

การใช้บริการสืบค้น 
ข้อมูลวารสารจาก

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 

นางสาวนิสาชล 
    กาญจนพิชิต 



 
 

๓๐ 

มหาวิทยาลัยบูรพา แหล่ง 
ฐานข้อมูลชนิดต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย
บูรพา  
และการบริการของ 
ห้องสมุดท่ีเกี่ยวข้อง
กับ 
การทําวิจัย 
(27 มิ.ย.55) 

บูรพา 

13 ภาควิชานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 

การสืบค้น
สารสนเทศ 
ภายในสํานักหอสมุด 
ฐานข้อมูลด้าน 
การศึกษาและการ 
ค้นหาข้อมูลโดยการ
ใช้ 
สัญลักษณ์ (บูลีน) 
(29 มิ.ย.55) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
บูรพา 

นางสาวนิสาชล 
   กาญจนพิชิต 

 
 
 
 

ลําดับ องค์กร/หน่วยงานท่ีจัด เรื่อง สถานท่ี 
ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 
14 ภาควิชาสารสนเทศศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การสืบค้นฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการ 
วิจัย 
(12 ก.ค.55) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
บูรพา 

นางสาวนิสาชล 
   กาญจนพิชิต 

15 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

รู้จักและใช้ 
สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
อย่างถูกต้องและมี 
ประสิทธิภาพ 
(17 ก.ค.55) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
บูรพา 

นางสาวนิสาชล 
   กาญจนพิชิต 

16 สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

กา ร ซ่ อมและกา ร
บํารุง 
รักษาหนังสือ 
(17 ส.ค.55) 

ห้อง IT 203  
ชั้น 2 อาคาร 
ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

นายสมพร  เปล่งปลั่ง 
นายวินิจ  วงษ์ดี 
นางสาวสุกานดา  
   ปลื้มจิตต์ 
นางสาวจิตติมา 
   พลิคามินทร์ 

17 สํานักงานจัดการศึกษา เทคนิคการสืบคน้ สํานักงาน นางสาวนิสาชล 



 
 

๓๑ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และ 
การอ้างอิงทาง
วิชาการ 
(26 ส.ค.55) 

จัดการศึกษา 
วิทยาลัย 
การบริหารรัฐกิจ 

   กาญจนพิชิต 

18 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

บรรยาย เร่ือง 
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ของคณะ
แพทยศาสตร์ 
ให้แก่คณาจารย์ของ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารสมเด็จ 
พระเทพรัตน- 
ราชสุดา 
คณะแพทยศาสตร์ 
 

นางวันทนา 
   กิติศรีวรพันธ์ุ 

 
 

ลําดับ องค์กร/หน่วยงานท่ีจัด เรื่อง สถานท่ี 
ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 
     
     

 



 
 

๓๒ 

ตาราง  11  สถาบันอ่ืนเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
 
ลําดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่

1 3 ต.ค.55 นิสิตจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีท่ี 2 จํานวน  
54 คน เข้าเย่ียมชมสํานักหอสมุดด้านงานเทคนิคห้องสมุด 
แบบเปิดบ้าน จุดให้บริการในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เย่ียมชมห้อง
ภาพยนตร์ และใช้บริการชมภาพยนตร์สารคดีเพ่ือ
การศึกษา  

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 4 ต.ค.55 นิสิตจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีท่ี 3 จํานวน  
24 คน เข้าเย่ียมชมสํานักหอสมุดและฝึกปฏิบัติสืบค้น
สารสนเทศ  

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
3 19 ต.ค.55 บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 6 คน ศึกษาดูงาน

การจัดระบบห้องสมุด ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 19 ต.ค.55 คณาจารย์และนักศึกษา จากสํานกังานโครงการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน  
88 คน เข้าศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับงานวิจัย
เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ์ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 22 ต.ค.55 วิทยาลัยนานาชาตินําแขกต่างประเทศ Dr.Maria D. 
Martinez Assistant Vice Provost Of University Of 
Connecticut, จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเย่ียมชม 
และศึกษาระบบการให้บริการของสํานักหอสมุด  
โดยอาจารย์ธันยพร วิเชียรเกื้อ เป็นผู้ประสานงาน 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

6 10 ก.พ.55 คณะผู้แทนฯ จาก TrI Duc Education j.S Co.ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศึกษาดูงานสํานักหอสมุด 
โดยมีผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการและบรรณารักษ์ 
ให้การต้อนรับ 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 21 ก.พ.55 
 

บุคลากรฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎศรีสะเกษ จํานวน 9 คนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ภาพรวมของห้องสมุด 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

8 5-6 มี.ค.55 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เข้าศึกษาดูงาน 
และฝึกงานเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (การซ่อมปก
หนังสือ) จํานวน 5 คน 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 13 มี.ค.55 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
นําผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์
พยาบาล จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
จํานวน 10 คน เย่ียมชมสํานักหอสมุดและฝึกอบรม 
การสืบค้นสารสนเทศ โดยนางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ 
เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ  

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

10 30 มี.ค.55 ผู้บริหารและอาจารย์ จากระทรวงศึกษาธิการ  
ประเทศกัมพูชา จํานวน 55 คน ศึกษาดูงานห้องสมุด  

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 



 
 

๓๓ 

ตาราง  11  สถาบันอ่ืนเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
 
ลําดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่
11 2 เม.ย.55 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท รวม 150 คน เข้าศึกษา
ดูงาน ค้นคว้าเอกสารงานวิจัย ของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 2 เม.ย.55 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จํานวน 1 คน เข้า
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารการจัดการ
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  

ห้องประชุม 903  
อาคาร ภปร. 
สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
20 24 เม.ย.55 คณาจารย์จาก The Graduate School, Chinese 

Academy of Science (GSCASS) ประเทศสาธารณรัฐ
ประประชาชนจนี จํานวน 6 คน เข้าศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 2 พ.ค.55 บุคลากรจากสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 26 คน เข้าศึกษา 
ดูงานระบบงานบริหารท่ัวไปงานบริการ งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ และงานประกันคุณภาพ 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 2 พ.ค.55 บุคลากรจากสาํนักวิทยบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 40 คน เข้าศึกษา 
ดูงานสํานักหอสมุด 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 8 พ.ค.55 บุคลากรจากสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จํานวน 20 คน  
เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการงานสารบรรณ งานบริการ
ห้องสมุด งานพัฒนาโปรแกรมและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตงานเทคนิค และภาพรวมการให้บริการ 
ของสํานักหอสมุด 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 10 พ.ค.55 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกองการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 9 คน เข้าศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 5 มิ.ย. 55 อาจารย์และนิสิตพยาบาลจาก Curtin University of 
Technology ประเทศออสเตรเลีย เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

13 12 ก.ค.55 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานําผู้เข้าร่วม 
อบรมโครงการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตระหว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of 
Nursing, Dali University, P.R. China พร้อมด้วย 
นักวิเทศสัมพันธ์ จํานวน 10 คน เข้าเย่ียมชม
สํานักหอสมุด โดยมี นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต  
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารนิเทศ เป็นวิทยากร 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 



 
 

๓๔

ตาราง  11  สถาบันอ่ืนเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
 
ลําดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่

  บรรยายภาษาอังกฤษในหัวข้อ การใช้ห้องสมุดและ 
การสืบค้นเบื้องต้น 

 

14 13 ก.ค.55 ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นําทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ โดย ดร.เวธกา กลิ่นวิชติ นํานิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 22 คน เข้าศึกษา
ดูงานเร่ือง การสืบค้นฐานข้อมูล 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

15 19 ก.ค.55 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี จากวิทยาลัยราช
พฤกษ์ จ.นนทบุรี จํานวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

16 20 ก.ค.55 นักศึกษาและคณาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 30 
คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสํานักหอสมุด เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 9 ส.ค.55 คณะครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎศรีสะเกษ จํานวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

18 14 ส.ค. 2555 บุคลากรจาก VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY 
HOCHIMINH CITY UNIVERSITY OF SOCIAL 
SCIENCES & HUMANITIES เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

    
19 29 ส.ค.55 บุคลากรจาก ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราช จังหวัดจันทบุรี จํานวน 15 คน ศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

สถาบนัอ่ืนเข้าเย่ียมชมและศกึษาดูงาน 
 

ลําดบั วัน เดือน ป ี เรื่อง สถานที ่
1     
2    
3    
4    
    
    



 
 

๓๕ 

    
    

 
 
 
 



 
 

๓๖ 

การประกันคณุภาพการศึกษา 
 

 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา ตามตัวบ่งช้ี
คุณภาพ ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในภาพรวมมคีุณภาพอยู่ในระดับดี (3.96)  โดยพิจารณา
แยกตามประเภท ดังน้ี 

๑. พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน พบว่า 
     องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ (5.00) 
     องค์ประกอบที่ 2  การผลติบัณฑิต (5.00) 
     องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (3.00) 
     องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจดัการ (3.65) 
     องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ (5.00) 
     องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00) 
 

 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2 และ 8  
 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 และ 9 
 และองค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
     
 ๒. พิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า 
 มาตรฐานที่ 2ก มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี (4.23) 
 มาตรฐานที่ 2ข มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ (3.00) 
 มาตรฐานที ่๓ มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  
                  อยู่ในระดับดี (4.00) 
 
 ๓. พิจารณาตามมุมด้านบรหิารจัดการ พบว่า 
     มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3.00)  
     มุมมองด้านกระบวนการภายใน (4.10)  
     มุมมองด้านการเงิน (5.00) 
     มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม (4.00) 

 

 มุมมองด้านการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านการเงิน 
 มุมมองด้านการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านกระบวนการภายใน, ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
     และนวัตกรรม 
 มุมมองด้านการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 ๔. พิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า 
 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี (4.20) 
 มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ (3.00) 



 
 

๓๗ 

 
 ๕. พิจารณาตามกลุ่มตัวบ่งชี้ พบว่า 
     กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานอยู่ในระดับดี (3.80)  
     กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (สาํนักหอสมุดไมข่อรับการประเมิน)  
     ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (รับการตรวจประเมินในระดับมหาวิทยาลัย) 
 
 จุดเด่น 

๑. บุคลากรของสํานักหอสมุดมีความเช่ียวชาญในสายงาน และมีความต้ังใจในการทําประกัน
คุณภาพของงานที่ทํา 

๒. มีตัวช้ีวัดเฉพาะงานของสํานักหอสมุด ทาํให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ดี 
 
 จุดที่ควรพฒันา 

๑. ควรพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการความรู้ และนําสาํนักหอสมุดเป็นต้นแบบของสถาบันแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. ควรมีการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมของสํานักหอสมุด ให้สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
  ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 

๑. พัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 
๒. ปรับปรุงกายภาพของห้องสมุด เพ่ือกระตุ้นการทํางานของบุคลากร ดึงดูดผู้ใช้บริการ และเป็น

จุดเด่นที่สําคัญของมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 



 
 

๓๘ 

กิจกรรม 5 ส  
 

          กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทํางาน 
ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทํางาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ ทําให้พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อ
หน่วยงาน กิจกรรม 5 ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหน่ึงที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
เป็น กิจกรรมที่ทําแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากน้ันกิจกรรม 5 ส จะเป็นพ้ืนฐานในการนําวิธีการ
บริหารใหม่ๆ  เข้ามาใช้ในอนาคตต่อ 
 

ผลการดําเนนิงานกิจกรรม 5ส 2555 
 
1. การตรวจประเมินกิจกรรม 5 

                 ระยะเวลาดําเนินงาน:    วันที่ 21-22 ธันวาคม 2555 

                  ผลการตรวจประเมิน:     มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 1 ครั้ง 
      บุคลากร ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี  
      ผลการตรวจประเมินอยู่เกณฑ์ ดีมาก (ธงสีเขียว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๙ 

 

2.  ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานกิจกรรม 5ส 
                 ระยะเวลาดําเนินงาน:    ครั้งที่ 1  วันที ่11 ตุลาคม 2554 
            ครั้งที่ 2  วันที่ 8 ธันวาคม 2554 

      ครั้งที่ 3  วันที่ 26 มิถุนายน 2555 
                  กิจกรรมดําเนินงาน:      มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ร่วมกับ 

      ผู้บริหาร และประธานพ้ืนที่ 5ส 
  

 

3.  กิจกรรม Mini Cleaning Day 

ระยะเวลาดําเนินงาน:   วันที่  26-27 ตุลาคม 2554 
       สถานที:่   จัดเก็บอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ และคัดแยกหนังสือทีห่้อง 101 
       กิจกรรม:                       1. สํารวจและคัดแยกต้นไม้อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เฟ่ืองฟ้าออกจากระเบียง   

                               2. เปลี่ยนดิน ตัดราก และใส่ปุ๋ยในกระถางเฟื่องฟ้า 
                                       3. จัดระยะกระถางเฟ่ืองฟ้า ให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน 
 
4.  กิจกรรม Big Cleaning Day 

ระยะเวลาดําเนินงาน:   วันที่  20 พฤษภาคม 2555 
สถานที่ทํากิจกรรม        1. จัดพ้ืนที่สวนหย่อมบริเวณทางเดินข้างสระน้ํา 

2. พ้ืนที่บริเวณหน้าห้องฝ่าย-พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. พ้ืนที่สวนหย่อมด้านข้างสํานักหอสมุด (ด้านทิศใต้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๐ 

 
5.  กิจกรรมศกึษาดูงาน 
 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  เดินทางไปศึกษาดูงาน การทํากิจกรรม 5ส  
ณ บริษัทอูซูอิ อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
  
 

 
 

 
 
 



 
 

๔๑ 

 
 ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 

 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
การฝึกอบรมบุคลากร เรื่อง “การปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาฐานข้อมูล” 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 
ณ ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 6 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้
ประกาศ 
ยกย่องให้ นางนิตยา ปานเพชร ข้าราชการตําแหน่ง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ สงักัดสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
แบบอย่าง 
ที่ดี โดยนางนิตยา ปานเพชร  ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อวันที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงานร่วมแสดงความยินดี 
 



 
 

๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจํานวน 60 คน  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 8 คน 
นําโดย นางสาวพวงทอง อินใจ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยศนูย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ เข้าเย่ียมชมและศึกษาระบบการบริหารจัดการสําหรับเป็นแนวทาง 
ในการจัดต้ังห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 707 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 



 
 

๔๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม “บูรพาบุ๊คแฟร์’ ๕๕” 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด จัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพ่ือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและห้องสมุด” 
โดย อาจารย์บุญเลิศ อรณุพิบูลย์ วิทยากรผู้เช่ียวชาญจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



 
 

๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีเว็บ : การพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สารสนเทศ” 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ส่วนให้บริการอินเทอร์เน็ต ช้ัน ๖ สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลยับูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนฯ จาก TrI Duc Education j.S Co.ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศึกษาดูงานสํานักหอสมุด โดยมีผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

บูรพา ผู้ช่วยผู้อํานวยการและบรรณารักษ์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
 



 
 

๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารและบุคลากรฝา่ยวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ศรีสะเกษจํานวน 9 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมของห้องสมุด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้บริหารและอาจารย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศกัมพูชา จํานวน 55 คน ศึกษาดูงานห้องสมุด 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 201 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 2 โครงการ 
ได้แก่ “โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ลานรมณีย์ และ “โครงการการอ่านดนตรี สุนทรียะ 

สู่ชุมชน”  เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 
ณ ห้องโถงนิทรรศการ ช้ัน 1 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 09.30-12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท รวม 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยของ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  นําผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์พยาบาล  
จากประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม จํานวน 10 คน เย่ียมชมสาํนักหอสมุดและฝึกอบรมการสืบค้น

สารสนเทศ โดย นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศเป็นผู้บรรยาย  
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 
 
 
 



 
 

๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดนิทรรศการ “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน” เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมี
ความรู้ด้านอาเซียน และมีความตระหนักในการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือ 
เข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนโดยในงานมีการจัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมสนุกในการตอบปัญหารับของที่
ระลึกเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศจากนิทรรศการ 
สํานักหอสมุดขอเชิญนิสิต คณาจารย์และบคุลากรเข้าชมนิทรรศการ “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน” 
ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ บริเวณโถงนิทรรศการช้ัน 1 
สํานักหอสมุด 
 



 
 

๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด จัดกิจกรรมโครงการ การอ่านดนตรี สุนทรยีะ สู่ชุมชน  ซึง่บูรณาการกิจกรรม 
ร่วมกับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม :ลานรมณย์ีทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว สํานักหอสมุดได้รับ 

ความอนุเคราะห์จาก วงดนตรีไทยชมรม ข้าราชการบํานาญจังหวัดชลบุรี และศูนย์วัฒนธรรมอําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรีแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์  โดยมปีระชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 
อย่างมาก  ซึ่งได้รับทั้งความเพลิดเพลินและความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

:ณ ลานรมณีย์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที ่26 ณ 
ประเทศอินโดนีเซียและได้รบัรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน,   และเหรียญทองแดง ให้ชาวไทยโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงชาวมหาวิทยาลัยบูรพาได้ภาคภูมิใจ   ในขณะเดียวกันนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ได้
เป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัน  กีฬาสาธิตสามัคคี ในปี พ.ศ. 2554 ด้วยเช่นกัน ในโอกาสน้ี
สํานักหอสมุดจึงร่วมจัดซุ้มบริการอาหารให้แก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือร่วมฉลอง  และแสดงความยินดีกับความสําเร็จของนักกีฬาซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัด  เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร 50 ปี   ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท รวม 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยของ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

 
 
 



 
 

๕๑

การแสดงดนตรีไทยสากลประกอบการอนุรักษ์สารสนเทศมรดกไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 2 โครงการ  “โครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ลานรมณีย์ และ “โครงการการอ่านดนตรี สุนทรียะ สู่ชุมชน”  เมื่อวันที่ 2 

เมษายนพ.ศ. 2555 ณ ห้องโถงนิทรรศการ ช้ัน 1 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 09.30-12.00 
น. โดยสํานักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จาก วงดนตรีไทย ชมรมข้าราชการบํานาญจังหวัดชลบุรี ซึ่ง

ได้รับทั้งความเพลิดเพลินและความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเข้าเย่ียมชมห้องสมุด เป็นการ
ร่วมอนุรักษ์ สบืสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเพ่ือให้บุคลากรของสํานักหอสมุดได้ร่วม
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร่างความ สัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีโดยใช้กลไกทางวัฒนธรรมและ

รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามต่อไป 

 
 



 
 

๕๒ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม  
“โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน ครั้งที่ 6” 

 

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี โดยบุคลากรของสํานักหอสมุด และนิสิต
จากภาควิชาสารสนเทศศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมนันทนาการ และแสดงดนตรี สร้าง
ความประทับใจและความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับผู้เขา้ร่วมโครงการ เพ่ือเสริมสร้างกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการ ทําประโยชน์ให้แก่สังคม และในโอกาสน้ี
สํานักหอสมุดได้มอบหนังสือให้กับห้องสมุดทัณฑสถานหญิงชลบุรี เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการอ่าน
อย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๓ 

 
 
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างกําลังใจในการดําเนนิชีวิตแกผู่สู้งวัย 
 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม “โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย” เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องโถงนิทรรศการ ช้ัน 1 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 
09.30-12.00 น. โดยสํานักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จาก วงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบํานาญ
จังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย สร้างความประทับใจใหกั้บผู้สูงวัย ที่เขา้ร่วมกิจกรรมเป็น
อย่างย่ิง ในกิจกรรมคร้ังน้ีผู้สงูวัยยังได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และรว่มแสดงการกล่าวคําขวัญข้าว ซึ่ง
สร้างความเพลิดเพลินและให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตและจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์ในการทําประโยชน์ ให้แก่สังคม 

 
ประชุมคณะทํางานข้อมูลท้องถิ่น 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมคณะทํางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2555  พร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 



 
 

๕๔ 

รื่นเริง เบิกบาน สงกรานต์หอสมุด 
 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทย สํานักหอสมุดขอเชิญทกุท่านร่วมสรงน้ําพระพุทธรูป และทําบุญวัดเก่าโบราณ หนองมน จ.ชลบุรี ณ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ช้ัน 2 ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 

12 สิงหา มหาวิทยาลัยบูรพา เทิดไท้มหาราชินี 
 

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล 
พงศ์ไทย  เป็นประธานเปิดงาน  “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา มหาวิทยาลยับูรพา เทิดไท้มหา
ราชินี”  ณ ห้องโถงนิทรรศการหอประชุมธํารง บัวศรี  ทั้งน้ีระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
นิทรรศการดังกล่าวได้นํามาจัดแสดง ณ หอ้งโถงนิทรรศการ  สํานักหอสมุด เพ่ือให้นิสิต  บุคลากร ผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุดได้ร่วมช่ืนชมพระราชจริยาวัตรอันงดงามเน่ืองในปี มหามงคลน้ี 

 

 

 

 



 
 

๕๕

 

บุคลากรสํานักหอสมุด ศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส 
 

 

คณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และกรรมการพ้ืนที่ 5ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
จํานวน 27 คน นําโดย นางวัชรีย์พร คุณสนอง ประคณะอนุกรรมการดําเนินงาน 5ส เดินทางศึกษาดูงาน 
กิจกรรม 5ส เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์การทํากิจกรรม 5ส ณ บริษัทอูซูอิ อินเตอร์เนช่ันแนล 
คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน 
 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม “โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน” เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนวัดอรุณรังษี หมู่ที ่3 บ้านหนองสรวง ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กนิสัยรักการอ่าน เห็นความสําคัญของการ
อ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้ง เพ่ือให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในกิจกรรมคร้ังน้ี นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน เช่น บิงโกอาเซียน ทายสุภาษิตคําพังเพย และเปิดป้ายทายวรรณคดี 
นอกจากน้ียังได้ร่วมประกวดแนะนําหนังสือ ซึ่งสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้จากการ
ร่วมทํากิจกรรมดังกล่าว อันจะเป็นการส่งเสริมการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

 

 

 



 
 

๕๖

นิทรรศการแสดงผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในงาน “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2554”  เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ณ ห้องโถงนิทรรศการช้ัน 2 หอประชุมธํารง บัวศรี  โดยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตเข้าเย่ียมชมนิทรรศการ และร่วมเล่นเกมออนไลน์“แฟนพันธ์ุแท้สํานักหอสมุด” พร้อมรับของที่ระลึก
จากสํานักหอสมุด 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 
11 กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารและผูแ้ทนจาก สวทช. และนางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อํานวยการ
สํานักหอสมดุพร้อมด้วยบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งน้ี 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสารสนเทศศาสตร์กับ สวทช. เพ่ือ



 
 

๕๗

ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีหอ้งสมุดดิจิทัล เว็บไซต์ห้องสมุด รวมทั้งการพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล 
และ e-Learning อันจะนําไปสู่การส่งเสริมการให้บริการของสํานักหอสมุดต่อไป 

 
จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที ่(Bookmobile: บริการหนังสอืยอดฮิต จอดติดถึงคณะ) 
 

 

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอด
ติดถึงคณะ) เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2555 ระหว่างเวลา 11.00 – 13.00 น ณ อาคารโภชนาคาร 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมบุคลากร ครัง้ที่ 1/2556 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมบุคลากร ครัง้ที่ 1/2556 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 
2555  โดยนางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด เป็นประธานการประชุม ในโอกาส
เดียวกันน้ี จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร โดยประธานคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ (KM) นางรัศมี  ปานดิษฐ์ และวิทยากรถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประกอบด้วย นางวิจิตรา 
วิไลเลิศ, นางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล, นายไสว ไชยศรี, นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธ์ิพัฒนา, นางสาว
อุฬาริน เฉยศิร,ิ นางสาวเกษร จันทร และนายเฉลิมเกียรติ ดีสม 

 

 



 
 

๕๘

บุคลากรจาก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 9 คน ศึกษาดูงานสํานักหอสมดุ 
 

 

บุคลากรจาก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 9 คน ศึกษาดูงานสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลยั
บูรพา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจําปี 2555 
 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่  20-24 
สิงหาคม พ.ศ. 2555  ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยการ
สัมมนา การบรรยายทางวิชาการ  และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กล
ยุทธ์การพัฒนาสถาบันการศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคม อาเซียน :  การบริหาร
จัดการห้องสมุดและเทคโนโลยี สารสนเทศ  (กิจกรรมตามโครงการความรว่มมือทางวิชาการระหว่าง
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย บูรพา กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)) การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  DIY (Do it Yourself) การผลิตสื่อการเรยีนการสอน การสัมมนาเรื่อง 
ช่วยกันคิดให้ประชาชนชาวบ้านได้อ่านหนังสือกันเถิด — อย่ากลัว การบรรยายและสาธิตกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การซ่อมและการสงวนรักษาหนังสือ Open House 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมต่าง ๆ ได้รบัการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนมาก ทั้งที่เป็นนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา และนักเรยีน ครู อาจารย์ และบรรณารักษ์
จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 



 
 

๕๙

 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดย 
นางวัชรีย์พร คุณสนอง ประธานโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการวิจัย เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ภาคเช้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกลวิธีการสืบค้นสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ มีคณาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ 
นักวิชาการศึกษา และนิสิตบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน 

ฝึกอบรมการสบืค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลูอิเล็คทรอนิกส์ให้กับนิสิต ปริญญาตร ี
 

 

ฝ่ายบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
อิเล็คทรอนิกสใ์ห้กับนิสิต ปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ช้ัน 6 โดยมีนางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล และนางฐิติชญาน์ทวนดิลก เป็นผู้ให้การฝึกอบรมในคร้ังน้ี เพ่ือให้
นิสิตเกิดความพร้อมในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 

 

 



 
 

๖๐ 

 

 

หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน 
 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน” โดยร่วมกับ
โครงการ “จิตอาสาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่โรงเรยีนด้อยโอกาส (BUUIC English Camp 2012) 
ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 
การช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและสถานศึกษา (โรงเรียนห่างไกล) ในส่วนของ
สํานักหอสมุด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนําหนังสือจํานวน 200 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ มอบให้ทาง
โรงเรียนไว้สําหรับให้ยืมอ่าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสยัรักการอ่านและใช้
เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ 

บริการห้องสมุดเคลื่อนที่(Bookmobile:บริการหนังสือยอดฮิต จอดติดคณะ) 
 

 

สํานักหอสมุดม มหาวิทยาลยับูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่(Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต 
จอดติดถึงคณะ) เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ ตึก KB 



 
 

๖๑

 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศให้กับนิสติปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์
 

 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศให้กับนิสติปริญญาตร ีคณะ
วิทยาศาสตร์  สาขาจุลชีววิทยา จํานวน 50 คน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 – 11.00 
น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 6 

บรรยากาศงานบูรพาบุ๊คแฟร์ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

 

นิสิต คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาคัดเลือกหนังสือจากสํานักพิมพ์และตัวแทน จําหน่าย
หนังสือให้สํานักหอสมุดจัดซือ้เพ่ือให้บริการในห้องสมุดสาํหรับใช้ ประกอบการเรียนการสอนในงานบูรพา
บุ๊คแฟร์   และในวันน้ีมีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนวัดบางเป้ง   วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ
บริหารธุรกิจ  และโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  รวมจํานวน 165 คน เข้าร่วม
กิจกรรมเปิดบ้านสํานักหอสมดุ (Open House)  และชมนิทรรศการเปิดประตูสู่อาเซียน   ส่วนการแสดง
บนเวทีได้รับเกียรติจากวงดนตรีสากล ชมรมข้าราชการบํานาญจังหวัดชลบุรี  บรรเลงดนตรีและขับรอ้ง
เพลงได้อย่างไพเราะ เป็นที่ประทับใจของผูช้มเป็นอย่างมาก 

 
 
 



 
 

๖๒ 

Book fair (17 ธ.ค. 2555) 
 

 
 
การแสดงหนังสือจากสํานักพิมพ์และตัวแทนจําหน่ายหนังสือทางด้านวิชาการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งหนังสือประเภทสารคดี-
บันเทิงคดี เพ่ือให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรคัดเลือกเข้าสํานักหอสมุดและจําหน่ายแก่บุคคลผูส้นใจ
ทั่วไป   และในช่วงเช้ามีน้อง ๆ นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และวัดท้องคุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม
เปิดบ้านสํานักหอสมุด (Open House)  และชมนิทรรศการเปิดประตูสู่อาเซียน  สําหรับกิจกรรมบนเวที  
มีการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงประกอบการแนะนําหนังสือน่าอ่าน  จากนิสิตชมรมเยาวชนสัมพันธ์
นานาชาติ   การบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงโฟล์คซอง จากนิสิตสาขาวิชาดนตรีและการแสดง   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
Bookmobile วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 

 
 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่(Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต  
จอดติดถึงคณะ)เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิต ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 
 
 



 
 

๖๓ 

Book mobile คณะพยาบาลศาสตร์ (27พฤศจิกายน 2555) 
 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่(Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอด
ติดถึงคณะ) เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมด้วย EndnoteWeb 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดย 
นางวัชรีย์พร คุณสนอง ประธานโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วย 
EndnoteWeb เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ภาคบ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมสําหรับการศึกษาและการทําวิจัย  มี
คณาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษา และนิสิตบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน 

การต้อนรับคณาจารย์และนกัศึกษาหลักสตูรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 



 
 

๖๔ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ 
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ จํานวน 42 คน เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน
ของสํานักหอสมุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 

Bookmobile: บริการหนังสอืยอดฮิต จอดติดถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอด
ติดถึงคณะ) เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยเมื่อวัน ที่ 8 มกราคม 
2556 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ อาคารสํานักงานคณบดี (ตึก M) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

บรรยากาศงานบูรพาบุ๊คแฟร์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “รู้เท่าทันสื่อ จาก FM 99.75 ทีนคลับ 
คลับของคนวัยมันส”์ ในงานบูรพาบุ๊คแฟร์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิต และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้า
ร่วมกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อกันอย่างสนุกสนาน ต่อด้วยการเด่ียวกีตาร์จากนิสิตสาขาดนตรีและการแสดง 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ในช่วงบ่าย “คุณหนิง – ธนัดดา สว่างเดือน” เจ้าของผลงานอันโด่งดัง “ฉันคือเอรี 
กับประสบการณ์ข้ามแดน” มาร่วมพูดคุยกับแฟน ๆ นักอ่านอย่างเป็นกันเอง จบรายการน้ีด้วยความอ่ิมเอม
และประทับใจกับความน่ารักของนักเขียน ปิดท้ายกิจกรรมบนเวทีวันน้ีด้วยดนตรีโฟล์คซองของนิสิตสาขา
สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

 



 
 

๖๕

Library News/Events 
บรรยากาศงานบูรพาบุ๊คแฟร์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

เริ่มกิจกรรมประจําวันน้ีด้วยความคึกคัก  น้อง ๆ นักเรียนจํานวน 50 คนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ารับการ
อบรมโครงการ ป้ันฝัน..บรรณารักษ์น้อย    ในขณะที่เวทีกิจกรรมบริเวณห้องโถงนิทรรศการ  พ่ีตุ๊บปอง 
(คุณเรืองศักด์ิ ป่ินประทีป) และพ่ีมู มู ่ (คุณชัยฤทธ์ิ ศรีโรจน์ฤทธ์ิ)  นักเขยีนหนังสือเด็กผู้โด่งดัง บรรยาย
เรื่อง อ่านสนุก สนุกอ่าน  ได้อย่างออกรส ผู้ฟังได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และของที่ระลึกจาก
นักเขียนทั้ง 2 ท่านกลับไปช่ืนชมด้วย ต่อด้วยภาคบ่าย นักเขียนหนุ่มหล่อ บุคลิกสุภาพ  คุณซ่อนกลิ่น 
เจ้าของบทประพันธ์ “The sixth sense” และ นวนิยายชุด “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ”  พร้อมด้วยนักเขียน
นิสิต ม.บูรพา ผู้มากความสามารถ เจ้าของบทประพันธ์ที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน้ี “รักเรา
นิรันดร” มาเสวนาอย่างเป็นกันเอง พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ฟังอย่างทั่วถึง สร้างความปลาบปลื้ม
ประทับใจให้แก่แฟน ๆ ผู้อ่านนวนิยายเป็นอย่างมาก 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอด
ติดถึงคณะ) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา นอกจากให้บริการหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิต แล้ว ยังได้มีการจัด
กิจกรรมตอบคาํถามชิงรางวัล เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบถึงการให้บริการต่างๆ ของสํานักหอสมดุ 



 
 

๖๖

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมสัมมนาและนําเสนอผลงานวิชาการ ในงาน PULINET วิชาการ 
ครั้งที่ 3 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด  นางสาวนิสา
ชล กาญจนพิชิต ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ  นางวงเดือน เจริญ   นางวัชรีย์พร คุณ
สนอง  นายเฉลิมเกียรติ ดีสม  นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ  นางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล และนางสาวธัญ
ลักษณ์ ธนประสิทธ์ิพัฒนา เขา้ร่วมงาน PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3  เรื่อง บทบาท PULINET ในการ
เตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จดัโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2556  ณ โรงแรมทวินโลทัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในโอกาสน้ีบุคลากรของสํานักหอสมุดได้ร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์ 
จํานวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย  Bookmobile: หนังสือยอดฮิต จอดติดถึงคณะ (สุภาวดี เพชรช่ืน
สกุล)   Books Showroom หนังสือดีที่ทนัสมัย เข้าถึงง่าย เข้าใช้สะดวก (สุภาวดี เพชรช่ืนสกุล)   สมุด
บันทึกนักอ่าน : Reader’s Notebook  (ธัญลักษณ ์ธนประสิทธ์ิพัฒนา)   คู่มือการลงรายการ
บรรณานุกรมสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (วัชรีย์พร  คุณ
สนอง)   ฐานขอ้มูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (อุฬาริน เฉยศิริ)  และมาตรฐานการเช่ือมต่อสารสนเทศ
ด้วย OAI-PMH บนเทคโนโลยี opensource [...] 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ คณะสหเวชศาสตร์ 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอด
ติดถึงคณะ) เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยเมื่อวัน ที่ 15 มกราคม 
2556 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ ลานกิจกรรมสหเวช คณะสหเวชศาสตร์ 
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