
 



คํานําคํานํา  
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สํานักหอสมุดต่อไป 
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ประวัติความเป็นมาของสํานักหอสมุด 
 
 สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดบริการครั้งแรกเมือ่วันที่  ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. 

๒๔๙๘  เมื่อสมัยยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน โดยใช้ห้องเลขที่ ๒๐๓ ในอาคารเรียนของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หอ้งสมุดได้ย้ายมาอยู่อาคารอํานวยการ โดย
ใช้ห้องช้ันล่างของอาคารเป็นที่ปฏิบัติงานจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓  วิทยาลัยได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่
เสร็จเรียบร้อย  ห้องสมุดได้ย้ายอีกคร้ังมาอยู่ในห้องโถงช้ันล่างของอาคารเรียนด้านหน่ึง จนกระทั่ง 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๖  วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศ มลีักษณะเป็นอาคาร  
๒ ช้ัน และเปิดใช้เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
วิทยาเขตบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามลําดับน้ัน  ในปีงบประมาณ ๒๕๓5-2538  
สํานักหอสมุดได้รับงบประมาณสําหรับการก่อสร้างอาคารสํานักหอสมุด  7 ช้ัน จํานวน 
109,000,100 บาท  พ้ืนที่ใช้สอย ๑๑,๕๐๐  ตารางเมตร โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ืออาคาร “เทพรัตนราชสุดา”   
และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  สํานักหอสมุดจึงเปิด
ให้บริการ ณ อาคารหลังใหมน้ี่ ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538  เป็นต้นมา ทั้งน้ีได้มีการพัฒนา
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การปรับปรุงอาคารสถานที่และการให้บริการ
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ด้วยการบริหารจัดการของบุคลากรและผู้บริหารเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมาโดยลําดับอย่างต่อเน่ือง 

 
ปรัชญา 

 
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาสังคม 

 
ปณิธาน 

 
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการให้บริการสารสนเทศ  พร้อมกับมุ่งมั่นให้บริการ 

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา น่าเช่ือถือ ด้วยความมีมิตรไมตรี 
 

วิสัยทศัน ์
 

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคณุภาพ 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือความเป็นมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 



๒ 
 

ค่านิยม 
 

SERVICE 
S = Service mind (จิตบริการ) 
E = Enthusiasm (ความกระตือรือร้น) 
R = Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
V = Vision focus (มุ่งสู่วิสัยทัศน์) 
I = Integrity (ความซื่อสัตย์)          
C = Collaboration (ความร่วมมอื)   
E = Efficiency (ประสิทธิภาพ) 

 
พันธกิจ 

 

 1.  สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ  
1) ให้การศึกษา 2) ดําเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
3) ให้บริการทางวิชาการ 4) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 5) สนับสนุนกิจกรรม
ของรัฐและท้องถิ่น และ 6) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 2.  สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 3.  จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัย 

 4.  จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผูใ้ช้เขา้ถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตาม 
ความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 5.  สนับสนุนการเป็นสังคมฐานความรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
 

ภารกิจหลัก 
  

 ๑.  จัดสํานักหอสมุดให้เป็นศนูย์รวมวิชาการ การให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบ  เพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของนิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  พัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์และห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณแ์บบ 
(Smart Library)                     
 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลยั
บูรพา 
 4.  พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานและการให้บริการของสํานักหอสมุดโดยใช้ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 
 

                                                                          

                 โครงสร้างองค์กร 
 

 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

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 
รักษาหนังสือ 

งานพัฒนา 
ฐานข้อมูล 
หนังสือ

งานพัฒนา 
ฐานข้อมูล 
สื่อโสตทัศน์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

งานบริการ 

งานเทคนิค 

งานบริการ 
วารสารและ 
หนังสือพิมพ์ 

งานจัดหา 
วารสารและ 
หนังสือพิมพ์ 

งานพัฒนา 
ฐานข้อมูล 
ดรรชนีวารสาร
และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-journal) 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 งานวางแผนและ 
 พัฒนาระบบ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 งานระบบ 
 เครือข่าย 
 คอมพิวเตอร์ 

 งานฐานข้อมูล งานข้อมูลท้องถิ่น
ภาคตะวันออก 

งานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

สํานักหอสมุด
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         โครงสร้างการบริหารงานของสํานักหอสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า
สํานักงาน 

ผู้อํานวยการ 

หัวหน้าฝ่าย 
บริการ 

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาทรพัยากร

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
วิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 
เอกสารและ
วารสาร 

หัวหน้าฝ่าย    
โสตทัศนศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัย 

ผู้อํานวยการ คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ฝ่ายการจัดการความรู้



 

 

๑. บรรณารกัษ
2. นักเอกสาร
3. นักวิชาการ
4. นักวิชาการ
๕. นักวิชาการ
6. นักวิชาการ
7. นักวิชาการ
8. เจ้าหน้าที่บ
9. บุคลากร 
10. ผู้ปฏิบัตงิ
11. ผู้ปฏิบัตงิ
๑2. ผู้ปฏิบัตงิ
13. ผู้ช่วยปฏิ
14. ผู้ปฏิบัตงิ
๑5. พนักงาน
16. พนักงาน
17. พนักงาน
๑8. พนักงาน
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ตําแหน่ง 

ษ ์
รสนเทศ  
รโสตทัศนศึกษ
รคอมพิวเตอร ์
รเงินและบัญชี 
รพัสดุ 
รศึกษา 
บรหิารงานทั่วไ

งานห้องสมุด 
งานโสตทัศนศึก
งานบริหาร 
ิบัติงานบรหิาร
งานช่าง 
เข้าและเย็บเล่
ทัว่ไป 
บริการเอกสาร
ขบัรถยนต ์

รวม 

แผนภูมิแสด

(6

61%

4) 6.45%

         บุ

ข้

ษา 

ไป 

กษา 

ร 

ม 

รทัว่ไป 

 

งสดัส่วนสถาน

6) 9.68%

(20) 32.26

คลากรสําน

ขา้ราชการ 

3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๑ 
1 
๑ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
6 

นภาพบุคลาก

6%

นักหอสมดุ

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย
(เงินแผ่นดิน)

12 
- 
2 
๑ 
1 
๑ 
- 
๑ 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

20 

กรของสํานักห

ข้าร
พนกั
พนกั
ลูกจ้

ด 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
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- 
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หอสมุด ปีการศึ

ราชการ
กงานมหาวิทยา
กงานมหาวิทยา
จ้างประจํา

พนักงาน
มหาวิทยาลยั
(ส่วนงาน) 

4 
1 
๑ 
- 
๑ 
- 
๑ 
- 
- 

14 
1 
๑ 
2 
1 
4 
- 
- 
๑ 
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ศึกษา 2556
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าลัย(เงินแผ่นดิน
าลัย(ส่วนงาน)
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1 
๓ 
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๑ 
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๑ 
3 
1 
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3 
1 
๑ 
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6 
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๗ 

 

จํานวนบคุลากรประจําฝ่าย จําแนกตามสถานภาพและวุฒกิารศกึษา 
 

ฝ่าย 

สถานภาพ คณุวุฒ ิ

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน 
มหา 

วิทยาลัย 
(เงินแผ่นดิน)

พนักงาน
มหา 

วิทยาลัย
(ส่วนงาน) 

 
ลูกจ้าง 
ประจํา เอก โท ตรี 

 
ตํ่ากว่า 
ตรี 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

1 3 5 1 - 3 3 4 10 

บริการสารสนเทศ 2 
 

4 13 - - 3 4 12 19 

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

1 2 4 3 - 3 - 7 10 

วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1 5 4 - - 5 2 3 10 

โสตทัศนศึกษา 1 
 

2 2 - - 2 1 2 5 

เอกสารและ
วารสาร 

- 2 2 - - 2 - 2 4 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 2 2 - - 1 1 2 4 

รวม 6 20 32 4 - 19 11 32 62 
ร้อยละ 9.68 32.26 51.61 6.45 - 30.65 17.74 51.61 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 

            งบประมาณสํานักหอสมุด 
 
 สํานักหอสมุดได้รับงบประมาณในการดําเนินการจาก 3 แหล่งเงินงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณ
เงินแผ่นดิน, งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย โดยแสดงรายละเอียดในตาราง ดังน้ี 
 

ข้อมูลการไดร้ับงบประมาณสนับสนุน ปีพ.ศ. ๒๕๕4-๒๕๕6 
 

แหลง่เงนิ ปี ๒๕๕4 ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 
๑. งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,140,500 3,410,900 3,723,100 
๒. งบประมาณเงินรายได้จาก
เงินอุดหนุนรัฐบาล 

6,158,200 3,371,300 4,485,700 

3. งบประมาณรายจ่ายจาก 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

43,949,000 48,315,700 55,257,100

รวมทั้งสิน้ 53,247,700 55,097,900 63,465,900
เพิ่มขึน้-ลดลงร้อยละ - +3.36 +13.19 

 
เปรียบเทยีบงบดําเนินการของมหาวทิยาลยักับงบประมาณทีส่ํานักหอสมุดไดร้ับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 
 

แหลง่เงนิ มหาวิทยาลัยบรูพา สํานักหอสมุด ร้อยละ 
๑. งบประมาณเงินแผ่นดิน 165,145,800 3,723,100 2.25 
๒. งบประมาณเงินรายได้
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 

1,050,801,700 4,485,700 0.43 

3. งบประมาณรายจ่ายจาก 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

2,910,146,800 55,257,100 1.90 

รวมทั้งสิน้ 4,126,094,300 63,465,900 1.54 
 

 
หมายเหตุ  
          งบดาํเนนิการของหอ้งสมุด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุห้องสมุด 
และค่าวัสดุสํานักงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องสมุด ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนและค่าเสื่อม
ราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
          งบดาํเนนิการของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 



 
๙ 

 

งบประมาณป ีพ.ศ. ๒๕๕6  ตามหมวดรายจ่าย  
                      (หน่วยนับ: บาท) 

หมวดรายจ่าย / 
แหลง่เงนิ 

งบประมาณ
เงินแผน่ดิน

งบประมาณ      
เงินรายไดจ้ากเงิน
อุดหนุนรัฐบาล 

งบประมาณ
รายจ่ายจาก 
เงินรายไดข้อง
มหาวิทยาลัย 

รวมเงิน ร้อยละ

๑ งบบุคลากร      
     ๑.๑ เงินเดอืนและค่าจ้างประจํา 3,723,100   3,723,100 5.87 
     ๑.๒ เงินเดอืนและค่าจ้าง
ชั่วคราว 

  5,498,600 5,498,600 8.66 

2 งบดําเนินงาน      
     2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  3,606,400 31,427,400 35,033,800 55.20
     2.2 ค่าสาธารณูปโภค   800,000 800,000 1.26 
3. งบลงทุน      
     3.๑ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

 750,000 10,462,700 11,212,700 17.67

4. เงินอดุหนุน  129,300 4,274,400 4,403,700 6.94 
5. งบกลาง   2,794,000 2,794,000 4.40 
รวมทั้งสิน้ 3,723,100 4,485,700 55,257,100 63,465,900 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2557 
ที่แสดงความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยับูรพา 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  : 
สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อนําพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  : 
1. สร้างความรู้ ปัญญา และบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม      2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นําที่มีทักษะสากล           3. บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง 

4. ส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย                   5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการ  ให้

เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มี

คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นํา  
ที่มีทักษะสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคม 

อุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซึ่งศิลปะ 
วัฒนธรรมความเป็นไทย และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้แข็งแรง มีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้   

          

วิสัยทัศน์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา : มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล 
ปณิธาน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  :  ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการให้บริการสารสนเทศ  พร้อมกบัมุ่งมั่นให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา น่าเชื่อถือ ดว้ยความมีมิตรไมตรี 

พันธกิจ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา   
1.  สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ 1) ให้การศึกษา  2) ดําเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี   3) ให้บริการทางวิชาการ  4) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬา   5) สนับสนุนกิจกรรม ของรัฐและท้องถิ่น และ 6) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
2.  สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและรองรับประชาคมอาเซียน                                  3.  จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย    
4.  จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย     5.  สนับสนุนการเป็นสังคมฐานความรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสนับสนุนการวิจัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาทรัพยากร 

การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การใช้เทคโนโลยี 
ในการลดขั้นตอน 

และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เครือข่าย 

ความร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาอัตลักษณ์ทางด้าน
สารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัย: 
ในฐานะเสาหลักของภูมิภาค

ตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การทํานุบํารุง 

ศิลปะวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ 
สํานักหอสมุดเป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนการเรียนรู้ของนิสิต  

และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ 
เป็นคลังความรู้และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับประเทศ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม  

 
กลยุทธ์  กลยุทธ์

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. พัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ มีความสามารถ      
ทางบริหารจัดการ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 
3. ปรับระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
4.  สร้างบรรยากาศของห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 
 

1. สร้างและพัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศ และมีความเป็นเลิศในทางด้านศาสตร์ทางทะเล            
ศาสตร์ผู้สูงอาย ุ ศาสตร์ทางการศึกษา  ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานในการทํางาน ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาตะวันออก (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับภาคตะวันออก และศาสตร์ด้านโลจิสติกส์  
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลักสตูรและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
5. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 
7. พัฒนาสํานักหอสมุดให้มีความเข้มแข็ง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และตระหนักในความรับผิดชอบบนฐานวัฒนธรรมการทํางานของ
มหาวิทยาลัย 

มห
าวิ
ทย
าล
ยับ
รูพ
า 

สํา
นกั
หอ
สม
ดุ 
มห
าวิ
ทย
าล
ยับ
รูพ
า 



                       แผนที่กลยุทธ์เพื่อการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา (พ.ศ. 2557-2563) 
 

วิสัยทศัน ์             มุ่งพัฒนาความเป็นเลศิในการให้บริการสารสนเทศด้วยบคุลากรที่มีคณุภาพและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 
 

 
กลยุทธ ์
ด้านผลสัมฤทธิ์ 
สูงสดุ 
 
กลยุทธ ์
ด้านลูกค้า 
 
กลยุทธ ์
ด้านการบรหิาร 
จัดการภายใน 
 
 
กลยุทธ ์
ด้านการพฒันา 
องค์กร 

สนับสนุนการเป็นสังคม
ฐานความรู้ของประชาคม
ในมหาวิทยาลัยและสังคม 

สนับสนุนด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม

ภารกิจหลัก 6 ด้าน 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยและรองรับ

ประชาคมอาเซียน

จัดหาและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัย

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้
ผู้ใช้เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และตรงตามความต้องการโดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนและการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 

พัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอด 
ความรู้ มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ     
ตามหลักสูตรและจุดเน้น

ของมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนและส่งเสริม 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

สร้างบรรยากาศของห้องสมุด 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 

ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม  
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพัฒนา   
อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 

สร้างและพัฒนาสํานักหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศ และ  
มีความเป็นเลิศในทางด้านศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ผู้สูงอายุ  ศาสตร์ทาง
การศึกษา  ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานในการทํางาน ศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ภาษาตะวันออก (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน) 
ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาคตะวันออก และศาสตร์ด้านโลจิสติกส ์

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือ

การใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

ปรับระบบการ
บริหารจัดการ 

ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
เอื้อต่อการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  มีศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ มีความสามารถทางบริหารจัดการ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 

พัฒนาสํานักหอสมุดให้มีความเข้มแข็ง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และตระหนัก
ในความรับผิดชอบบนฐานวัฒนธรรมการทํางานของมหาวิทยาลัย 



 
๑๒ 

 

      กรรมการบริหาร 
 
         สํานักหอสมุดดําเนินการบริหารจัดการภายใต้กรอบโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด  และคณะผู้บริหารสํานักหอสมุด  ได้แก่  ผู้อํานวยการ  
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และหัวหน้าฝ่าย   
๑.  คณะกรรมการประจาํสาํนกัหอสมุด 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 
2.  นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ     รองประธานกรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ปราณี เชียงทอง    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธ์ุสีดา    กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต   กรรมการ 
6.  นายสมบูรณ์ ผดุงไทยธรรม     กรรมการ 
7.  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์     กรรมการ 
8.  นายชวลิต ฮะกีมี      กรรมการ 
9.  นางนิตยา ปานเพชร      กรรมการ 
10. นางกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ    กรรมการ 
11. นางรัศมี  ปานดิษฐ ์      กรรมการ 
12. นางสาวสุภาวดี  เพชรช่ืนสกุล     กรรมการ 
13.  นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต     กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.  คณะผูบ้รหิารสาํนกัหอสมุด  

๑.  นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ   ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
2.  นางกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร/  
      หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
3.  นางรัศมี  ปานดิษฐ์    ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการจัดการความรู้/ 
      หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
4.  นายชวลิต  ฮะกีม ี    ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ/ 
      หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
5.  นางนิตยา  ปานเพชร    ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

และประกันคณุภาพการศึกษา/ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

6.  นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ 
7.  นางวงเดือน  เจรญิ    หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 
8.  นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา  หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร 
9.  นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม      หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 



 
๑๓ 

 

          ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

รายการ หน่วยนบั จํานวน รวม 
๑.  หนังสือ    
     ๑.๑  ภาษาไทย เล่ม 337,584 431,005
     ๑.๒  ภาษาต่างประเทศ เล่ม 93,421 
2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book)    
     2.๑  ภาษาไทย ช่ือเรื่อง 379 129,930
     2.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือเรื่อง 129,551 
3.  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ช่ือเรื่อง 11,680 11680 
4.  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ฐาน 30 30 
5.  วารสาร/ หนังสือพิมพ์    
     5.๑  วารสาร    
            5.๑.๑  ภาษาไทย ช่ือ/เล่ม 1,919/83,088 2,896/ 

136,787            5.๑.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ/เล่ม 977/53,699 
            5.1.3  วารสารต่างประเทศในฐานข้อมูล   
                      อิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) 

ช่ือ 43,162 43,162 

     5.๒  หนังสือพิมพ์    
            5.๒.๑  ภาษาไทย ช่ือ 23 26 
            5.๒.๒  ภาษาต่างประเทศ ช่ือ 3 
6.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์    
     6.๑ สื่อโสตทัศน์   ช่ือเรื่อง 5,242 23,656 

      6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส ์  ช่ือเรื่อง 18,414 
7.  ชุดศึกษาเทปวีดิทัศน์ ชุด 12 12 
8.  ชุดศึกษาวีซีดี/ ดีวีดี ชุด 20 20 
9.  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นฐานข้อมลู  
     ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  (OPAC) 

เครื่อง 38 38 

10.  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นสารสนเทศจาก 
       อินเทอรเ์น็ต และมัลติมีเดีย- ซีดีรอม 
       ภายในสาํนักหอสมุด  

เครื่อง 146 146 

11.  IPAD/ Surface เครื่อง 10/14 24 
12. มุมตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) เล่ม 31 31 
13. มุมคุณธรรม เล่ม 429 429 
14. มุมค้ามนุษย์ เล่ม 122 122 
15. ศูนย์จีนศกึษา เล่ม 1,923 1,923 
16. แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (Mini TCDC) เล่ม 250 250 



 
๑๔ 

 

     ข้อมูลด้านการใหบ้รกิาร 
 
            สํานักหอสมุดให้บรกิารแก่ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ตลอดจนผู้ใช้บริการบุคคลภายนอก
ในช่วงปีการศึกษา พ.ศ. 2556 ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ หน่วยนบั ปริมาณ 
1. จํานวนผู้ใช้บริการ 

ช้ัน 1 
ช้ัน 2-7  

 
คน 
คน 

 
2,530,026 
767,090 

2. จํานวนวันที่เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ 
          ช้ัน 1 
          ช้ัน 2-7 

 
วัน 
วัน 

 
336 
333 

3. จํานวนช่ัวโมงที่เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ 
          ช้ัน 1 
          ช้ัน 2-7 

 
ช่ัวโมง 
ช่ัวโมง 

 
7,584 
4,613 

4.  การบริการยืม-คืน 
     4.1  การบริการยืม/ คนืหนังสือ 

 
รายการ 

 
634,246/ 664,553 

     4.๒  บริการยืม/ คืนสื่อโสตทัศน์, สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ รายการ 28,440/ 29,170 
    รวมบริการยืม/ คืนทรัพยากรสารสนเทศ (4.๑+4.๒) รายการ 662,683/ 693,719 
     4.๓  บริการยืมระหว่างห้องสมุด   
            ๑)  ขอยืม รายการ 114 
            ๒)  ให้ยืม รายการ 83 
5.  ให้การอบรมเรื่อง การสบืค้นสารสนเทศ  คน/ ครั้ง 2,443/63 
6.  การสืบค้นฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ครั้ง 3,108,114 
7.  ให้บริการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานอ่ืน คน/ ครั้ง 496/24 
8.  ให้การฝึกงานแก่นิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และ 
     สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คน/ สถาบัน 38/5 

9.  บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า ครั้ง 1,925 
10.  บริการอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       (สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

ครั้ง 3,688 

๑1.  บริการอินเทอร์เน็ต ครั้ง 107,770 
12.  จัดอบรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทกัษะของอาจารย์   
       และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คน/ครั้ง 216/4 

13.  จัดบูรพาบุ๊คแฟร์ ครั้ง 1  
  
 
  



 
๑๕ 

 

รายการ หน่วยนบั ปริมาณ 
14. นําอาจารย์และนิสิตไปคดัเลือกหนังสืองานมหกรรม  
      หนังสือระดับชาติ 

คน/ครั้ง 36/ 2  

15. บริการห้องศึกษากลุ่ม ครั้ง 13,890 
16. บริการปลั๊กไฟ ครั้ง 18,583 
17. บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery Service :   
      DDS) 

รายการ/เล่ม 208/540 

18. บริการหนังสือเร่งด่วน เล่ม 98 
19. บริการหนังสือจอง เล่ม 2,854 
20. บริการแจง้เตือนกําหนดส่งสื่อสารสนเทศล่วงหน้า ครั้ง 2,933 
21. บริการให้ยืมถุงผ้าใสส่ื่อสารสนเทศ ครั้ง 7,691 
22. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Books Mobile) 
      22.1 จํานวนคร้ังที่ให้บริการตามคณะต่าง ๆ    
      22.2 จํานวนหนังสือที่ให้ยืม 

 
ครั้ง 

คน/รายการ 

 
9 

383/539 
23. บริการหนังสือ Books Showroom เล่ม 14,178 
24. จัดนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง 4 
25. ฉายภาพยนตร์ใน Mini Home Theatre ครั้ง 379 
26. กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) ครั้ง/คน 6/407 
27. บริการ IPAD /Surface ครั้ง 1,277 
 
 สํานักหอสมุดได้จัดให้มีการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้เข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บริการ
ส่งเสริมการอ่านและการใช้บริการห้องสมุด บริการทรัพยากรสารสนเทศ และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  บริการส่งเสริมการอ่านและการใช้บริการห้องสมุด 
      1.1  บรกิารยืม-คืน และส่งเสริมการใชบ้รกิารหอ้งสมุด เป็นบริการท่ีสํานักหอสมุด
อํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  จํานวน 18 บริการ 
  1.1.1  บริการจัดทําบัตรสมาชิก ให้บริการจัดทําบัตรสมาชิกให้แก่นิสิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้บริการของสํานักหอสมุด 
  1.1.2  บริการยืม-คืน ให้บรกิารทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ทุกประเภท   
ที่อนุญาตให้สมาชิกห้องสมุดยืมออกได้ ตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท 
  1.1.3  บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) เป็นบริการอํานวยความสะดวกแก่
สมาชิกห้องสมุดที่ประสงค์จะต่ออายุการยืมหนังสือ สามารถยืมต่อด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ของ
สํานักหอสมุด 
 
 
 



 
๑๖ 

 

  1.1.4  บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบัน 
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผูใ้ช้บริการ  โดยการติดต่อยืม หรือถ่ายสําเนาเอกสารทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ไม่มีตัวเล่มในห้องสมุดจากห้องสมุดอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศให้แก่สมาชิกของห้องสมุด 
  1.1.5  บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery Service : DDS) เป็นบริการ
จัดรถตู้ไปส่งหนังสือ และวิทยานิพนธ์ ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ และบุคลากร ในการยืมหนังสือและวิทยานิพนธ์ โดยผู้ใช้บริการ
สามารถกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด หรือขอรับ
แบบฟอร์มที่หอ้งสมุดคณะหรือสํานักงานคณบดี   
  1.1.6  บริการจองหนังสือ เป็นบริการตรวจสอบและจองหนังสือ กรณีหนังสือ      
ที่ต้องการมีบุคคลอ่ืนยืมไป โดยสามารถจองได้ด้วยตนเองจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โมดูล  
WEB OPAC ผา่นทางเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด 
  1.1.7  บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูล เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและ
วิจัย ใช้บริการที่ Cyber Zone ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ช้ัน 6 สํานักหอสมุด 
  1.1.8  บริการเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านเครือข่ายไร้สายได้ในทุกช้ันของอาคารสํานักหอสมุด  
  1.1.9  บริการถ่ายเอกสาร เป็นบริการที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด       
ที่ต้องการถ่ายสําเนาจากหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยสํานักหอสมุดจัดเตรียมบริการ   
ถ่ายเอกสารของเอกชน ทั้งแบบให้บริการด้วยพนักงานและแบบผู้ใช้ดําเนินการด้วยตนเอง  
(Self Service) 
  1.1.10  บริการแจ้งเตือนกําหนดส่งสื่อสารสนเทศล่วงหน้า โดยสํานักหอสมุด     
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) แจ้งกําหนดส่งสื่อสารสนเทศก่อนถงึกําหนดคืนสื่อสารสนเทศ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเตือนความจําผู้ใช้บริการเก่ียวกับวันกําหนดส่งสื่อสารสนเทศ 
  1.1.11  บริการถุงผ้า เป็นบริการให้ยืมถุงผ้าใส่หนังสือและสื่อโสตทัศน์            
เพ่ืออํานวยความสะดวกและรักษาสภาพของหนังสือและสือ่โสตทัศน์อีกทางหน่ึงด้วย 
  1.1.12  บริการให้ยืม iPad และ Surface RT เพ่ือใช้ในการค้นคว้าสารสนเทศ
ภายในสํานักหอสมุด  ผู้ใช้บรกิารที่สนใจสามารถติดต่อขอยืมเพ่ือใช้ภายในสํานักหอสมดุได้ครั้งละ  
4 ช่ัวโมง  เครือ่ง iPad ที่เตรียมไว้ให้บริการจํานวน 10 เครื่อง และ Surface RT จํานวน 14 เครื่อง   

1.1.13  บริการ Print Online  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการ 
พิมพ์งาน สแกนเอกสาร สําเนาเอกสารด้วยตนเองในราคาประหยัดด้วยบัตรเติมเงิน หรือตู้จําหน่าย
รหัสอัตโนมัติ โดยมีเครื่องให้บริการในพ้ืนทีห่้องโถงช้ัน 1, ช้ัน 2 และช้ัน 6 ตลอดเวลาเปิดให้บริการ
ของสํานักหอสมุด 

1.1.14  บริการให้ยืมปลั๊กไฟ  เป็นบริการที่อํานวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการ  
ที่นําคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ภายในสํานักหอสมุด โดยมปีลั๊กไฟบริการในพ้ืนที่ช้ัน 2 – 5 
             1.1.15  บริการรถเข็นหนังสือขนาดเล็ก (Mini Book Cart) สําหรับใสห่นังสือ   
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านหรือยืมหนังสือจํานวนมาก 
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1.1.16  บริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในห้องนํ้า เป็นการประชาสัมพันธ์  
การให้บริการต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด ผ่านเสียงตามสายในห้องนํ้าต้ังแต่ช้ัน 1 ถึง ช้ัน 7 เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับทราบข่าวสารและการบริการต่าง ๆ โดยเปิดเสียงตามสายในห้องนํ้าตลอดเวลา 
การเปิดให้บริการ 

1.1.17  บริการห้องอ่านหนังสือปรับอากาศ ช้ัน 1 เป็นบริการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให ้
ผู้ใช้บริการได้ใช้พ้ืนที่ห้องอ่านหนังสือ 101 ในการอ่านหนังสือ ศึกษา ค้นคว้า และทาํรายงาน 
ได้อย่างสะดวก โดยเปิดให้บริการตามเวลาการเปิดให้บริการของสํานักหอสมุด และเปิดตลอด  
24 ช่ัวโมงในช่วงการสอบกลางภาคและปลายภาค 
   1.1.18  บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ใช้
พ้ืนที่ห้องค้นคว้ากลุ่มในการศึกษา ค้นคว้า และอภิปรายได้อย่างอิสระ จาํนวน 12 ห้อง ในพ้ืนที ่
ช้ัน 3, ช้ัน 4 และช้ัน 5 โดยนิสติสามารถจองการใช้ห้องทางออนไลน์ 
      1.2  บรกิารช่วยการคน้คว้าและวิจัย (Reference & Research Service)  
เป็นบริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ จากทรัพยากร
สารสนเทศทกุประเภท รวมทั้งแนะนําวิธีการสืบค้นฐานขอ้มูล วิธีการเขียนรายการอ้างอิงและ
บรรณานุกรม โดยจัดบรรณารักษ์ผู้มีความชํานาญในการสบืค้นสารสนเทศและการวิจัยไว้คอยให้
คําแนะนําเก่ียวกับการค้นคว้าและวิจัยที่เคาน์เตอร์บริการตอบคําถาม  
      1.3  บริการเสริมสร้างทกัษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  
เป็นบริการแนะนําวิธีการสืบค้นการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนทรัพยากร
สารสนเทศและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทกัษะ
ในการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นการส่งเสริมให้มกีารใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
ที่ได้รับการจัดหามาอย่างคุ้มค่า โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ที่หอ้งสมุดกําหนด 
หรือตามการร้องขอของผู้รับบริการ ตลอดจนการจัดทําเอกสารแนะนําการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด 
 2.  บริการทรพัยากรสารสนเทศ  
          ประกอบด้วยบริการ 18 บริการ ดังน้ี 
      2.1  บริการหนังสือ เป็นบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์
รัฐบาล หนังสอือ้างอิง วิทยานิพนธ์ นวนิยาย หนังสือเยาวชน ฯลฯ 
      2.2  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ได้แก่  วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน  
ฉบับย้อนหลัง และวารสารฉบับเย็บเล่ม  
      2.3  บริการข้อมูลภาคตะวันออก เป็นบริการทรัพยากรสารสนเทศที่นําเสนอข้อมลูของ 
ภาคตะวันออก 
  2.4  บริการสือ่โสตทัศน์  เป็นบริการสื่อโสตทัศน์ประเภท ซีดี วีซีดี ดีวีดี ซีดีประกอบ
หนังสือ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ แผนที ่สไลด์  และนิทรรศการ นอกจากน้ียังจัดให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์และมลัติมีเดีย โดยบริการสื่อมัลติมีเดียด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีดิทัศน์
พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์และหูฟัง เครื่องเล่นดีวีดี พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์และหูฟัง และเคร่ืองเล่น
เทปคาสเซทพร้อมหูฟัง และมีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในห้องมินิโฮมเธียเตอร์เป็นประจําทุกวัน 
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เวลา 13.00 – 15.00 น. และ 17.00 –  20.00 น. รวมทั้งให้บริการสําหรับอาจารย์ผู้สอนที่
ต้องการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบ  การเรียนการสอนทีห่้องมินิโฮมเธียเตอร์ 

     2.5  บริการ Information in One Step เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ 
(สมาชิกห้องสมุดกลุ่มอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย) ในการใช้ทรพัยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุดได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ โดยรับคําขอใช้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) MSN และบันทึกข้อความ จากน้ันดําเนินการค้นหาและจัดเตรียม
ทรัพยากร โดยการยืม/ สําเนาเอกสาร และแจ้งให้ผูใ้ช้บริการมารับตามเวลาที่กําหนด 
                2.6  บริการ  Books Showroom  เป็นบริการหนังสือใหม่ (หนังสือยอดนิยม     
หนังสือขายดี หนังสือได้รับรางวัล เป็นต้น) โดยจัดแสดงไว้ ที่ Collection Books Showroom ช้ัน 2    
เป็นการส่งเสริมให้ผูใ้ช้บริการเข้าถึงหนังสือใหม่ที่น่าสนใจได้ง่ายและสะดวกขึ้น ด้วยรูปแบบที่จําลอง
จากร้านขายหนังสือ 

     2.7  บริการหนังสือ Cartoon ให้บริการหนังสือการ์ตูน เพ่ือส่งเสริมการอ่าน สร้างสรรค์
จินตนาการและความเพลิดเพลิน 
      2.8  บริการมุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) ให้บริการหนังสือเก่ียวกับ
การเงินและการลงทุน 
      2.9  บริการมุมหนังสือคณุธรรม ให้บรกิารหนังสือและสื่อโสตทัศน์ทางด้านคุณธรรม 
      2.10  บริการมุมหนังสือสร้างสรรค์งานออกแบบ (Mini TCDC) ใหบ้ริการหนังสือ
เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
               2.11  บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile : Your Library on Wheels)        
เป็นบริการจัดรถตู้ออกให้บริการหนังสือตามตึกเรียนและคณะต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการและเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผูใ้ช้บริการได้อ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น  
            2.12  บรกิาร Buu Journal Online เป็นบริการวารสารสถาบันมหาวิทยาลัยบูรพา
จัดทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นําเสนอเป็นเอกสารฉบับเต็ม โดยเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
สํานักหอสมุด  http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/?page_id=47       
               2.13  บริการ Smart & Smile by Library iPad  เป็นบริการให้ยืมเคร่ืองแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการ ช้ัน 6 

    2.14  บรกิาร Smart & Smile by Library Surface RT เป็นบริการให้ยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Microsoft Surface RT เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการศึกษาค้นคว้า
สารสนเทศในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการ ช้ัน 6 

    2.15  บรกิาร Mini Home Theatre  เป็นบริการที่ให้สมาชิกสํานักหอสมุดได้ใช้ 
ห้อง Mini Home Theatre เพ่ือการเรียนรู้และความบันเทิง โดยการรองรับระบบสามมิติ (3D) 
เครื่องเล่นรองรับ Blu-Ray ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดกับขนาดจอที่ใหญข่ึ้นกว่าเดิม 
     2.16  บรกิารมุมห้องสมุดดิจิทัลสร้างสขุ  ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแท็บเล็ต   

    2.17  บรกิาร “ปิดเทอมน้ี ยืมได้ไม่อ้ัน”  เป็นบริการท่ีส่งเสริมการอ่านให้แก่สมาชิก
สํานักหอสมุด โดยให้ยืมหนังสือได้ไม่จํากัดจํานวนเล่มในช่วงปิดภาคเรียน 
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     2.18  บริการฐานข้อมูล ได้แก่ 
  2.18.1  บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา (WEB OPAC) เป็นบริการสืบค้นรายช่ือหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  ที่ให้บริการในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
  2.18.2  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์เป็นบริการฐานข้อมูลทีใ่ห้บริการผ่าน
เว็บไซต์ของสํานักหอสมุด จํานวน 30 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย e-Journals, e-Books,  
e-Theses, e-Research, Thai Digital Collection (TDC) ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 3.  บริการสนบัสนนุการวิจัย (Research Support) 
 เป็นบริการที่สนับสนุนการทาํวิจัยของอาจารย์  นักวิจัย  บุคลากร และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มีบริการดังน้ี 
     3.1  ฐานขอ้มูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU e-Portfolio) สํานักหอสมุดจัดทาํขึ้น
โดยใช้โปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) เป็นฐานข้อมลูที่รวบรวมคณาจารย์และบคุลากร
มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานวิจยัเผยแพร่ทางวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยสามารถสืบค้น
งานวิจัยจากฐานข้อมูลได้โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด
http://dbsrv.lib.buu.ac.th/epfolio 

    3.2  บริการเตรียมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยจัดพ้ืนที่ให้บริการ
เป็นสัดส่วนในพ้ืนที่ช้ัน 2 และ ช้ัน 5 (ห้องบัณฑิตศึกษา) ของสํานักหอสมุด 

    3.3  บริการห้องศึกษาค้นคว้าสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้บริการในพ้ืนที่ช้ัน 5 
ของสํานักหอสมุด 
 4.  บริการวิชาการแกชุ่มชน  
          เป็นบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การส่งเสริม 
การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดระดับต่าง ๆ การจัดกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน นอกจากน้ี 
ยังให้บริการห้องสมุดแก่บุคคลภายนอก การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงาน/องค์กร ในการเข้าศึกษา 
ดูงาน ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายหรือฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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กฎระเบียบข้อบงัคบั และมาตรฐานทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานในกระบวนการหลกัของสาํนกัหอสมุด 
 
กฎระเบียบ ขอ้บังคบั และมาตรฐาน มาตรฐาน กระบวนการปฏบิตัิงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง 
ระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยม 
ของดิวอ้ี (Dewey Decimal 
Classification) 

OCLC (Online 
Computer Library 
Center of Dublin),  
Ohio, USA 

กระบวนการจัดการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

Library of Congress Subject 
Headings 

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
(Library of Congress) 

มาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบ
มาร์ก (Machine Readable 
Cataloguing : MARC) 
หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานการลงรายการทาง
บรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo American 
Cataloguing Rules : AACR II) 

สมาคมห้องสมุดของ
สหรัฐอเมริกาอังกฤษ 
และแคนาดา 

มาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาตา (Dublin 
Core Metadata) 

Dublin Core Metadata 
Initiative 

มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2544 

สํานักงานมาตรฐาน
อุดมศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1. กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. กระบวนการบริการ 
3. กระบวนการอนุรักษ์และ
บํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

พระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธ์ิ  
พ.ศ. 2537 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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กฎระเบียบ ขอ้บังคบั และมาตรฐาน มาตรฐาน กระบวนการปฏบิตัิงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง 

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และ 
นักสารสนเทศ พ.ศ. 2550 
 

สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. กระบวนการบริการ 
3. กระบวนการอนุรักษ์
และบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 
4. กระบวนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนยีมสมาชิกห้องสมุดข่ายงาน
ห้องสมุด มหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค 
(PULINET) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา กระบวนการบริการ 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนยีมการใช้บริการห้องสมุดของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตรา
ค่าบริการและค่าเสียหาย การใช้บริการ
สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้
บริการสํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่อง เวลาเปิดทําการ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา กระบวนการบริการ 

ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่อง วัสดุของห้องสมุดทีใ่ห้ยืม และระยะเวลา
การยืมวัสดุของห้องสมุด 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่องบัตรสมาชกิ  
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่องเวลาเปิดทาํการฉบับที่ 2 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่องเวลาเปิดทาํการฉบับที่ ๓ 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
เรื่องการใช้บริการตู้ฝากส่ิงของที่กําหนดรหัส
ด้วยตนเองของสํานักหอสมุด 
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     แนวทางการประกนัคุณภาพการศกึษาสํานักหอสมุด 
  

สํานักหอสมุดเป็นส่วนงานสนับสนุนวิชาการระดับสถาบัน/ สํานัก ได้ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด และได้นําตัวบ่งช้ีคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มหาวิทยาลัยบูรพากําหนด ใช้ในการประเมินในระดับสถาบัน/
สํานัก ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีคุณภาพ จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี  
และองค์ประกอบที่ 10  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักหอสมุด  จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี  
นํามาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  
 องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
       ตัวบ่งช้ีที่ 2.4.1  ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
                         ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
                          ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒  กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ภาวะผู้นําของสถาบันและผู้บริการทุกระดับของสถาบัน 
       ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  ระบบบรหิารความเสี่ยง 
 องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบที่ 10  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสาํนักหอสมุด 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑0.1  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑0.2  ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น   
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑0.3  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑0.4  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑0.5  ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า  
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑0.6  ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม 

การรู้สารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑0.7  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริม
การรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.8  ประสทิธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ภายในห้องสมุดที่ให้บริการ  
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 ตัวบ่งช้ีที่ 10.9  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10.10  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10.๑๑  จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์   
 ตัวบ่งช้ีที่ 10.๑2  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
แก่สังคม/ ชุมชน   
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ประจําปงีบประมาณ 2556 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  

สรุปสาระสําคญั ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสนบัสนุนการวิจัย 
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคลงัปัญญา 
    มหาวิทยาลัยบูรพา (BUUIR) 

๑. รวบรวมงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือ 
    บันทึกในรปูแบบของฐานข้อมูล BUUIR (Burapha   
    Institutional Repository ) เพ่ือให้สืบค้นได้ทาง 
    ออนไลน์  

2. การให้บริการข้อมูลการตรวจสอบ 
    สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 

๒. การให้บริการข้อมูลการตรวจสอบสิทธิบัตรและ 
    ทรัพย์สินทางปัญญา 

3. จัดทําฐานขอ้มูลนักวิจัย e-portfolio ๓. รวบรวมคณาจารย์และบคุลากรที่มผีลงานวิจัย       
    เผยแพรท่างวารสารวิชาการระดับนานาชาติ         
    โดยสืบค้นงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
    ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
    http://dbsrv.lib.buu.ac.th/epfolio 

4. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
    ส่งเสริมการทําวิจัย ใหแ้ก่นิสิตระดับ 
    บัณฑิตศึกษา และอาจารย์ 

๔. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมการทําวิจัย  
    ใหแ้ก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิจัย 
    ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

5. การปรับปรุงเพ่ิมเติมขอบเขตรายการ 
    ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

๕. การปรับปรุงเพ่ิมเติมขอบเขตรายการข้อมูล 
    วิทยานิพนธ์ 

6. ให้บริการความสะดวกในการจัดการ 
    ข้อมูลทางสถิติ 

6. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมสําเร็จรูป 
    ทางสถิติ SPSS for windows เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 
    ข้อมูลทางสถิติในการวิจัย พร้อมทั้งจัดพ้ืนที่ 
    การให้บริการ 

7. เพ่ิมปริมาณการจัดซื้อฐานข้อมูล 
    อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
    ค้นคว้า 

7.1 จัดซื้อฐานข้อมูล Scopus, EDS และ EndNote X7 
7.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน Scopus 
7.3 การอบรมการใช้งาน EDS (EBSCO Discovery  
      Service) : Single Search 
7.4 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมโดยใช้ EndNote X7 



 
๒๔ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาทรพัยากรการเรียนรู ้
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ 
    ครอบคลมุทุกสาขาวิชา ทั้งในรูปแบบ 
    สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เน้น  
    ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๑.1 จัดหาหนังสือในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ 
      อิเล็กทรอนิกส์  เน้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
1.2 จัดหาหนังสือและสื่อเก่ียวกับประเทศในอาเซียน 
1.3 จัดหาหนังสือตามประมวลการสอน (Course Syllabus) 
      ในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อ 
    หนังสือออนไลน์ 

2. จัดงานบูรพาบุ๊คแฟร์ 

3. จัดทําฐานขอ้มูลวารสารสถาบัน 
    ออนไลน์ 

๓.1 จัดหาวารสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ 
      อิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ในประเทศไทยเน้นตาม 
      ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3.2 จัดหาวารสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ 
      อิเล็กทรอนิกส์ใหส้อดคลอ้งกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
      วารสารไทย (TCI) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรกิารส่งเสริมการเรยีนรู ้

 
 
 
 

1. พัฒนาและส่งเสริมบทเรียนการใช้ 
    ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 

๑.1 การพัฒนาบทเรียนการใช้ห้องสมุดออนไลน์ 
1.2 เผยแพร่สมุดบันทึกนักอ่าน (เป็นคู่มือการใช้ห้องสมุด 
      ฉบับภาษาอังกฤษ และสมุดบันทึกการอ่าน ของนิสิต) 
1.3 Library tour on web / Virtual Library Tour 

2. บริการทีวีออนด์ดีมานด์ 
 

2.  จัดทําวีดิโอออนดีมานต์ส่งเสริมการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 3.1 จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่  (BOOKMOBILE) ไปยัง 
      หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
3.2 Document Delivery Service : DDS 
3.3 นําเสนอหนังสือยอดฮิต 
3.4 นิทรรศการสัปดาห์อาเซียน (ASEAN Week) :  
      ส่งเสริมการอ่านหนังสือเก่ียวกับประเทศอาเซียน 
3.5 เปิดบ้านสํานักหอสมุดเพ่ือการเรียนรู้  (Open House)  
      สําหรับนักเรียน ครู อาจารย์  บรรณารักษ์ จาก 
      หน่วยงานต่าง ๆ ในภูมภิาคตะวันออก 
3.6 มุมศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ 
3.7 บริการทีวีออนด์ดีมานด์ 



 
๒๕ 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
 3.8 จัดฝึกอบรมการรู้สารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการทําวิจยั 

      ใหแ้ก่นิสติระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิจัย 
      ของมหาวิทยาลัย 
3.9 FQA (Frequently Questioned Answers) 
3.10 Happy Library Happy Festival 
3.11 โครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีส่่งเสริมการเรยีนรู้ 
1. ปรับปรุงพ้ืนที่และจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ 
    บริการการอ่าน 

๑. ปรับปรุงห้องโถง ช้ัน ๑ 

2. สร้างบรรยากาศและจัด 
    สภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความสะดวก   
    ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.๑ ปรับปรุงพ้ืน ช้ัน ๑-๗ 
๒.2 ซ่อมและตกแต่งฝ้าเพดานห้องอ่านหนังสือ ช้ัน ๒-๗         
2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสํานักหอสมุด 
2.4 ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของ 
      อาคารสํานักหอสมุด 
2.5 ปรับปรุงพ้ืนที่การปฏิบัติงานของบุคลากร ช้ัน ๑-๗ 
2.6 ปรับเปลีย่นเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 2, 3, 5, 6 
2.7 จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีน่ังอ่านหนังสือเพ่ิมเติม 
2.8 ติดม่านกันแดดพ้ืนที่ใหบ้ริการและพ้ืนที่ห้อง 
      ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2.9 ปรับปรุงทางเข้าห้องสมุดช้ัน 2 
2.10 ปรบัเปลี่ยนประตูทางเข้า-ออกห้องสมุด  
        เป็นประตูอัตโนมัติ 
2.11 ติดต้ังประตูปีกผีเสื้อ (Flab Berrier) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การใชเ้ทคโนโลยีในการลดขัน้ตอนและเพิ่มประสทิธิภาพการใหบ้รกิาร 
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
    สนับสนุนการบริหารและการจัดการ 

1.1 พัฒนาเว็บไซต์สํานักหอสมุดเพ่ือใช้กับ Mobile  
      Technology 
1.2 พัฒนาเว็บไซต์เวอร์ช่ันภาษาอังกฤษ 
1.3 จัดหา RFID Library Management System 

2. สร้างคลังขอ้มูลสารสนเทศของ 
    สํานักหอสมุดเพ่ือใช้ในการจัดเก็บ 
    ข้อมูลและสถิติสําหรับการบริหารและ   
    การบริการ 

2.๑ เช่ือมโยงฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา  
      (Burapha Institutional Repository) กับ 
      เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 
2.2 เพ่ิมพ้ืนทีก่ารจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล 

 
 
 
 



 
๒๖ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  เครือข่ายความร่วมมือ 
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

1. สร้างเครือขา่ย  BUU Lib Network 1. ให้การฝกึงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละ 
    สารสนเทศศาสตร์แก่นิสิต/ นักศึกษา จาก 
    มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย  

2. เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับเครือข่าย 
    ห้องสมุดในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. การเช่ือมโยงฐานข้อมูลคลงัปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา  
    (Burapha Institutional Repository : BUUIR) กับ 
    เครือข่ายหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ 
    อาเซียน (AUNILO) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพฒันาอัตลักษณท์างด้านสารสนเทศใหแ้ก่มหาวิทยาลัยบรูพา : ในฐานะ 
เสาหลกัของภมิูภาคตะวันออก 
1. พัฒนาเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑. จัดทําเว็บไซต์หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2. พัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลท้องถิน่ภาค  
    ตะวันออก 

2.๑ จัดทําเว็บไซต์ข้อมูลท้องถิ่น 
๒.2 การรวบรวมข้อมูลผ้าทออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 

3. จัดทําฐานขอ้มูลข่าวมหาวิทยาลัย 
    บูรพาในหนังสือ (Burapha in  
    Newspapers)  

3. ฐานข้อมลู Burapha in Newspapers เผยแพร่ทาง 
    เว็บไซต์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  ระบบการบริหารจดัการ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน 
    การสื่อสารภายในองค์กร 

๑. พัฒนาระบบ e-office 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้  
    ทักษะจากการปฏิบัติงานท่ี 
    หลากหลาย 

๒.1 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
      ประจําปีการศึกษา 2556 
2.2 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
      โดยผู้ตรวจประเมินที่แต่งต้ังโดยสํานักหอสมุด 
2.3 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
      โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของ 
      มหาวิทยาลัย 
2.4 ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพฯ ของสํานักหอสมุด 
      มหาวิทยาลัยบูรพา 
2.5 อบรมคุณธรรม 
2.6 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2.7 การอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
2.8 การศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ 
2.9 การประชุมสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด 
2.10 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดในต่างประเทศ 
 



 
๒๗ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การบรกิารวิชาการ 
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๑.1 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด 
1.๒ เปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน  
1.๓ หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน 
1.๔ มอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผูสู้งวัย 
1.๕ ป้ันฝัน..บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่  4 
1.6 เปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) สําหรับนักเรียน   
      ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ จากหน่วยงานต่าง ๆ              
1.7 บูรพาบุ๊คแฟร์ 
1.8 อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10  ทาํนบุาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

1. ห้องสมุดมชีีวิต : ลานรมณีย์ ดนตรีไทย 
2. เทศกาลประเพณีสงกรานต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

 

     ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕5 
     (บทสรุปสําหรบัผูบ้ริหาร)  

 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕5 ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา ตามตัวบ่งช้ี
คุณภาพ ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในภาพรวมมคีุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก (4.77)  โดย
พิจารณาจําแนกตามประเภท ดังน้ี 
 

๑. พิจารณาตามองคป์ระกอบคณุภาพ ๙ ดา้น พบว่า 
     องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ (4.00) 
     องค์ประกอบที่ 2  การผลติบัณฑิต (5.00) 
     องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5.00) 
     องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจดัการ (5.00) 
     องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ (4.00) 
     องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (5.00) 
 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2, 5, 7 และ 9 
 และองค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 และ 8 
 

 ๒.  พิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า 
 มาตรฐานที่ 2ก มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 
(4.66) 
 มาตรฐานที่ 2ข มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 
(5.00) 
 มาตรฐานที ่๓ มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับดีมาก (5.00) 
 

 ๓.  พิจารณาตามมุมด้านบริหารจัดการ พบว่า 
     มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5.00)  
     มุมมองด้านกระบวนการภายใน (4.78)  
     มุมมองด้านการเงิน (4.00) 
     มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม (5.00) 
     มุมมองด้านการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย,       
ด้านกระบวนการภายใน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 
     มุมมองด้านการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการเงิน 
 

 ๔.  พิจารณาตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พบว่า 
 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก (4.71) 
 มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับดีมาก (5.00) 
 



 
๒๙ 

 

 ๕.  พิจารณาตามกลุ่มตัวบง่ชี้ พบว่า 
     กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีมาก (4.72)  
     กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (สาํนักหอสมุดไมข่อรับการประเมิน)  
     ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (รับการตรวจประเมินในระดับมหาวิทยาลัย) 
 
 จุดเด่น 

๑.  มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
๒.  มีการบริการเชิงรุกมากมาย และมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทําให้ผูใ้ช้บริการเข้าถึง      

ได้ง่าย 
๓.  มีการปรับสภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศของการเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ 
 
 จุดทีค่วรพฒันา 

๑.  ควรมีการจัดการความรู้เก่ียวกับประเด็นการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสาํนักหอสมุด 
๒.  ควรหาวิธีการเพ่ิมพ้ืนที่การให้บริการให้เหมาะสมกับจาํนวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 

 
 ประเดน็เร่งด่วนในการพฒันา 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ในการให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือรองรับจํานวนนิสิต 
ที่เพ่ิมมากขึ้น 

2.  เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางในการปฏิบตัิของสํานักหอสมุด  

จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2555  สํานักหอสมุดได้มีแนวทางในการปฏิบัติตามข้อที่ควรพัฒนา ดังน้ี  
 1.  เพ่ิมพ้ืนทีใ่นการให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือรองรับจํานวนผู้ใช้ 
บริการที่เพ่ิมขึน้ โดยดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการตามแผนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สําหรบั
การสร้างอาคาร 3 ช้ัน (อาคารลานรมณีย์) บนพ้ืนที่ลานพลาซ่า และอาคารอนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศอยูร่ะหว่างดําเนินการ 
 2.  เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษกับ 
สถาบันที่จัดอบรมท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.  จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม เมื่อวันที่  
15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
 4.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนเพ่ือให้  
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด 



 
๓๐ 

 

 5.  จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสํานักหอสมุด เพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักหอสมุด 
 6.  สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากับห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยร่วมมือ
กับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค โดยมีคณะทาํงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
ดําเนินงานห้องสมุด ซึ่งมีการกําหนดตัวบ่งช้ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของห้องสมุด 
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     การพัฒนาบุคลากร 
 
การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และการประชุมสัมมนา 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เรื่อง สถานที ่

1 19 กันยายน พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ ์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักหอสมุด 
ครั้งที่ 1/2555 

ห้องประชุม 707  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา

2 20 กันยายน พ.ศ.
2555 

นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ ์
ประชุมคณะกรรมการจัดนทิรรศการเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสมหาวิทยาลัยทลูเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดษุฎีบณัฑิต ครั้งที่ 1 

ห้องประชุม 707  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา

3 25 กันยายน พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ ์
ประชุมคณะกรรมการจัดนทิรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ ในโอกาสมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดษุฎีบณัฑิต ครั้งที่ 2 

ห้องประชุม 707  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา

4 26-28 กันยายน  
พ.ศ. 2555 

นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ ์
ประชุมคณะอํานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  
ครั้งที่ 4/2555 

สํานักวิทยบริการ มหาวทิยาลัย
นครพนม จังหวดันครพนม 

5 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์  
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธี
พระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2554 

ห้องประชุม 903  
อาคาร ภปร. ชัน้ 9 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

6 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 

นายเกษตรพันธุ ์ชอบทํากจิ และนางสาว 
สริลรัชญ์ สําราญทรพัย์ เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 10/2555  

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 9 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมการเสนอขอทุนวิจัย 
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
และตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยระบบ NRPM  

ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ์
สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

8 10 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ เข้าร่วมอบรม
หัวข้อ “การศึกษาเปรยีบเทยีบ 
(Benchmarking) การดงูานภายในประเทศ
และต่างประเทศด้านการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย 

สํานักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่

9 11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางนิตยา ปานเพชร เข้ารว่มประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3/2555 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 
(ภปร.) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
10 10 ตุลาคม พ.ศ. 

2555 
นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานและลูกจ้าง 

ห้องประชุม 707  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา

11 12 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ และนางสาวรสสุคนธ์ 
บุญมาก เข้าร่วมประชุมการบรหิารและการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. 
สํานักงานอธกิารบดี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 15 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ ์
ประชุมคณะกรรมการร้านค้า Café@Library 

ห้องประชุม 707  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา

13 18-20 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางกมลเนตร รตันอัมพรโสภณ นางสาว
รสสุคนธ์ บุญมาก และนางสาวรัชนี สิงหท์อง 
เข้ารว่มโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง 
“ร่วมกันคิดจากส่ิงที่ทํา นําสู่ความสําเร็จ ด้าน
การเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา” 

โรงแรม ภูเขางาม รีสอรท์ 
จังหวดันครนายก 

14 19 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ ์
ประชุมผู้ปฏิบัติงานให้บริการหอ้งสมุด 
นอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 2/2555 

ห้องประชุม 707  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา

15 22 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ นางสาวนิสาชล  
กาญจนพิชติ นางนิตยา ปานเพชร นางกมล
เนตร รัตนอัมพรโสภณ และนางสมหมาย  
ล้ิมปิติพานิชย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2555 

ห้องประชุม อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น 6  

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

16 22 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์  
เข้ารว่มอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมนิ 
การควบคุมภายใน มหาวทิยาลัยบูรพา  
พ.ศ. 2555 

ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 25-26 ตุลาคม  
พ.ศ.2555 

นางวงเดือน เจริญ เข้าร่วมประชุมคณะทํางาน
บริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วน
ภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 3/2555 

สํานักหอสมุดกาํแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จังหวดันครปฐม 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
18 26 ตุลาคม  

พ.ศ. 2555 
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ 
และนางสมหมาย ล้ิมพิติพานิชย์ เข้าร่วม
ประชุมคณะทํางานพัฒนาฐานข้อมูล
โครงการวิจัยทีด่ําเนินการเสร็จแล้ว (คณะที่ 1) 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธาน
นิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 
สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาต ิ

19 26 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางกมลเนตร รตันอัมพรโสภณ เข้ารว่มประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัทําทะเบยีนคุม
เงินทดรองจ่าย กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ชั้น 1 หอประชมุธํารง บวัศร ี
สํานักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

20 26 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

ศูนย์วิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

21 29 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางกมลเนตร รตันอัมพรโสภณ เข้ารว่มอบรม
การเข้าใช้บริการ CIMB Thai Biz-Channel  
กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สํานักคอมพิวเตอร์ ห้อง 212 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

13 30 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ และนางสาว 
นงลักษณ์ คุณสนอง เข้าร่วมประชุม 
การช้ีแจง เรือ่ง แนวปฏิบัติการจัดทําข้อตกลง
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ของผู้ปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัยบูรพา  

ห้องประชุมชั้น 3  
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จนิดา

ประดิษฐ ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

14 31 ตุลาคม - 2 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร 
2 สํานักงานพฒันาการการอุดมศึกษา 

ห้องประชุม PH 501 ชั้น 5 
อาคารสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 

15 5 พฤศจิกายน 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุมเพื่อวางแผน
ร่วมกันในการพฒันาโรงเรียนในกิจกรรม
โครงการ จิตอาสาพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
ให้แก่นกัเรยีนดอ้ยโอกาส BUUIC English 
Camp 2012 

ห้อง IC 206 Executive 
Meeting Room อาคารวิทยาลัย

นานาชาติ ศาสตราจารย์  
ดร.สุชาติ อุปถมัภ์ 

16 5 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์  
ประชุมเตรยีมการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
“5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 1 

ห้องประชุม 707 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 

17 6 พฤศจิกายน 55
พ.ศ. 2555 

นายปวเรศ นวลแก้ว เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
18 6 พฤศจิกายน 

2555 
นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 9/2555 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

19 6 พฤศจิกายน 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 11/2555 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

20 6 พฤศจิกายน 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุมพิจารณาเลือก
หัวหน้าส่วนงานจํานวนหนึ่งคนเป็น
กรรมการบริหารเงินและทรัพยสิ์น เนื่องจาก
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยหมดวาระจํานวน 1 คน 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

21 6 พฤศจิกายน 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุมเพื่อเลือก
กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

22 7 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 

นายเกษตรพันธุ ์ชอบทํากจิ และนางสาว 
สริลรัชญ์ สําราญทรพัย์ เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 11/2555  

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

23 7-9 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 

นายจักรพันธุ์ ชืน่ภิรมย์ และนางสาวอุฬาริน 
เฉยศิริ เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอตัโนมัติ เมจิก ไลบรารี่ ครั้งที่ 12 

ภูวิว รีสอรท์ อ.ปากช่อง 
จังหวดันครราชสีมา 

24 8 พฤศจิกายน 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา“5 ธันวามหาราช”

ห้องประชุม 209 สํานักงาน
อธิการบดี ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
25 8 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2555 
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้าร่วมโครงการอบรม
เสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีที หลักสูตร   
การพัฒนา Application บน Windows 8  

ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 204 
ชั้น 2  

อาคารสํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

26 12 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุมเตรียมการจดั
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 1 

ห้องประชุม 707 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 

27 13 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการโครงการหนังสือหมุนเวียน
แลกเปล่ียนกันอ่าน 

ห้องประชุม 707  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
28 14 พฤศจิกายน 

2555 
นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุม 
ภายในของมหาวิทยาลัย 

ห้องประชุม 209 อาคาร
สํานักงานอธกิารบดี (ภปร) 

29 19 พฤศจิกายน 55
พ.ศ. 2555 

นางอาภากร ธาตุโลหะ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานการจ้างที่ปรึกษา
จัดทําโปรแกรมห้องสมุดอตัโนมัติ ระบบที่ 3 
(ระยะที่ 2) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

ห้องประชุมพันเอกอาทร  
ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

30 19 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 

นางนิตยา ปานเพชร นางสาวเกษร จันทร  
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม และนายจักรพันธุ์  
ชื่นภิรมย์ เข้าร่วมโครงการเสาวนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ : ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมฐานข้อมลู
การจดัซื้อออนไลน์ (NU Library Online 
Purchasing System) 

ห้องประชุม ชั้น 4  
อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

นเรศวร  
จังหวดัพิษณุโลก 

31 19 -20 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

นางสาวจรญัญา ศุภวิฑิตพัฒนา และนางสาว
นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ เข้ารว่มประชุม
คณะทํางานวารสาร ข่ายงานหอ้งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค และการเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้เรือ่ง  ระบบการจดัซื้อหนงัสือ
ออนไลน์/NU Library Online Purchasing 
System 

ห้องประชุม ชั้น 4  
อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

นเรศวร  
จังหวดัพิษณุโลก 

32 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

นางสมหมาย ล้ิมปิติพานิชย์ เขา้ร่วมประชุม
เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําส่วนงานในสังกดั
มหาวิทยาลัยบรูพา ประจําปกีารศึกษา 2554 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

33 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ และนางสาวรสสุคนธ์ 
บุญมาก เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จา่ย
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

34 29-30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

นางนิตยา ปานเพชร และนางสมหมาย ล้ิมปิติ
พานิชย์  เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษา:  
สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน 

ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม่ 
ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
กรงุเทพฯ 

35 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรตัน์ นางวงเดือน 
เจริญ นางวัชรียพ์ร คุณสนอง และนางฐิติชญาน์ 
ทวนดิลก เข้ารว่มอบรมเรื่อง CRM + CEM  
กับงานบริการหอ้งสมุด 

อาคารสํานักงานสภาคริสจักรใน
ประเทศไทย กรุงเทพฯ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
36 30 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2555 
นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ เข้ารว่มประชุม
ความก้าวหน้าในการเตรียมงาน “5 ธันวา
มหาราช” ครั้งที่ 2/2555 เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในการจดัเตรียมงานดังกล่าว 

ห้องประชุม 209 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

37 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 12/2555 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

38 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 10/2555 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

39 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการศึกษา  
ครั้งที่ 9/2555 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

40 7 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย ของมหาวทิยาลัยบูรพา 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

41 7 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ นางกมลเนตร รตันอัมพร
โสภณ นางสมหมาย ล้ิมปิติพานชิย์ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

42 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ นางกมลเนตร รตันอัมพร
โสภณ นางสมหมาย ล้ิมปิติพานชิย์ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

43 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2555  

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
สํานักงานอธกิารบดี   

44 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรตัน์ เข้าร่วมประชุม
คณะทํางานฝ่ายวารสารและเอกสาร 

สํานักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

45 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย ของมหาวทิยาลัยบูรพา 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

46 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางสาวจรญัญา ศุภวิฑิตพัฒนา เข้ารว่มประชมุ
คณะทํางานฝ่ายวารสารและเอกสาร 

สํานักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
47 17 ธันวาคม พ.ศ. 

2555 
นางกมลเนตร รตันอัมพรโสภณ เข้ารว่มโครงการ
อบรมการจัดทําบัญชีและการรายงานงบการเงนิ 
(เงินสวัสดกิาร) 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

48 24 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ์ ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

49 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

บุคลากรสํานักหอสมุดเข้ารับฟงัการแนะนําการ
ใช้ระบบ RFID จากบรษิัท logic power 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

50 27 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

นางนิตยา ปานเพชร และนางสมหมาย  
ล้ิมปิติพานิชย์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนยกระดับ
คุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวทิยาลัยบูรพา ปกีารศึกษา 2555 

ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 
อาคารสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา 
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

51 3 มกราคม พ.ศ. 
2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ และนางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก 
เข้ารว่มประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ครั้งที่ 2/2555 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9  
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

52 7 มกราคม พ.ศ. 
2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมประชุมคณะทํางาน
กลุ่มวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2556  

ห้องประชุมบรรณสารสาธก  
ชั้น 4 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

จ.นครราชสีมา 
53 8 มกราคม พ.ศ. 

2556 
นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ์ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ที่ 1/2556 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

54 8 มกราคม พ.ศ. 
2556 

นางวันทนา  กติิศรีวรพันธุ์ ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 10/2555 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

55 8 มกราคม พ.ศ. 
2556 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทุนอุดหนุนการศึกษา ครั้งที่ 9/2555 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบรูพา 

56 12 มกราคม พ.ศ. 
2556 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ เข้ารว่มโครงการ
ทําบุญและบําเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

57 22-24 มกราคม 
พ.ศ.2556 

นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ นางวงเดือน เจริญ 
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา  
นางสาวสุภาวด ีเพชรช่ืนสกุล นางวัชรยี์พร  
คุณสนอง นายเฉลิมเกียรติ ดีสม และ 
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ เข้าร่วมการประชุม 
PULINET วิชาการ ครัง้ที่ 3 เรือ่งบทบาท  

โรงแรมทวินโลตัส  
จังหวดันครศรีธรรมราช 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เรื่อง สถานที ่

  PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวทิยาลัยเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน 

 

58 22-24 มกราคม 
พ.ศ.2556 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 1/2556 

โรงแรมทวินโลตัส  
จังหวดันครศรีธรรมราช 

59 28 มกราคม 
พ.ศ. 2556 

นางธิดาพร สายทะโชติ และนางสิริกร งามสําเร็จ เข้า
ร่วมฟงัการบรรยายและสาธิตเพื่อการให้บริการวิชาการ
สู่ชุมชนและการวิเคราะหห์มวดหมู่และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตร ี

วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.

นครปฐม 

60 29 มกราคม -1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2556 

นายปวเรศ นวลแก้ว นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา 
นายชวลิต ฮะกมีี นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ นางอาภากร 
ธาตุโลหะ และนางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมสัมมนาความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ครัง้ที่ 29 
เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา (The New Dimension of Library 
Cooperation Development) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ลําปาง จังหวัดลําปาง 

61 30 มกราคม พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง
คุณสมบัติของบุคคลท่ีพึงได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 
คร้ังท่ี 1/2556 

ห้องประชุม 406  
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

62 31 มกราคม 
พ.ศ. 2556 

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ นางนิตยา  
ปานเพชร นายเกษตรพันธุ์ ชอบทํากิจ  
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม นางวงเดือน เจริญ นางสาว
นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ นางอรญัญา บําเพ็ญแพทย์ และ
นางสมหมาย ล้ิมปิติพานิชย์ เขา้ร่วมประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการศึกษาในอนาคตเพื่อมุ่งสู่
ประชาคม ASEAN และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เป็นเลิศ  

ห้องประชุม Auditorium ชั้น 
8 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

63 31 มกราคม 
พ.ศ. 2556 

นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก เข้ารว่มประชุมติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ครั้งที่ 3 

ห้องประชุม  903 
สํานักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

64 4 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

เข้ารว่มงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการทีวี BUU & 
Network Channel พร้อมเครอืข่ายโทรทัศน์ไทยและ
อาเซียน 

ห้องประชุม Auditorium  
ชั้น 8 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เรื่อง สถานที ่
65 4 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2556 
นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ นางรัศมี ปานดิษฐ์ และ
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ เข้าร่วมงานแถลงข่าว
เปิดตัวรายการทีวี BUU & Network Channel พร้อม
เครือข่ายโทรทศัน์ไทยและอาเซียน 

ห้องประชุม Auditorium  
ชั้น 8 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

66 4-5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

นางวงเดือน เจริญ นางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล และ
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจําปี
งบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บางเขน กรงุเทพมหานคร 

67 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 2/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

68 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 2/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

69 12-13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2556 

นางวัชรยี์พร คุณสนอง และนางสิริกร งามสําเร็จ  
เข้ารว่มประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง การจัดเก็บขอ้มูล
รายการวัสดุดจิทิัลประเภทส่ือโสตทัศน์ โครงการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม  

อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

กรงุเทพมหานคร 

70 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

เป็นกรรมการตดัสินการประกวดความสามารถทาง
วิชาการ (การประกวดหนังสือทํามือ นิทานส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทะเลไทย) 

ห้อง QS2-322 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

71 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

ประชุมบุคลากรสํานักหอสมุด  
ครั้งที่ 1/2556 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

72 14-15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2556 

นางวงเดือน เจริญ เข้าร่วมประชุมคณะทํางานฝ่าย
บริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
1/2556  

อาคารสิรินธร สํานัก
หอสมุดกลาง วทิยาเขต
ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  

จังหวดัปราจีนบุร ี
73 15 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2556 
นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมประชุมคณะทํางานพัฒนา
ฐานข้อมูลหัวเรือ่งภาษาไทย พฒันาฐานข้อมูลสําหรับ
จัดเก็บและสืบค้นหัวเรือ่งให้เปน็ระบบออนไลน์ 

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

74 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ นางวงเดือน เจรญิ และ
นางสาวสุภาวด ีเพชรช่ืนสกุล เข้าร่วมอบรมโครงการ 
TOEIC เพื่อความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  

ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
ศาสตราจารย์ประยูร  

จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เรื่อง สถานที ่
74 20 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2556 
นางรัศมี ปานดษิฐ์ นางนิตยา ปานเพชร และ 
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ เข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาการจัดทํารายการโทรทัศน์ 

ห้องประชุม Auditorium  
ชั้น 8 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

75 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ เข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาการจัดทํารายการโทรทัศน์ 

ห้องประชุม Auditorium  
ชั้น 8 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

76 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

นางสาวสริลรัชญ์ สําราญทรัพย์ เข้าร่วมประชมุหารือ
ร่วมกับกองคลังและทรัพย์สิน ในการจัดซื้อกระดาษถ่าย
เอกสารของมหาวิทยาลัยบูรพา  

ห้องประชุม  903 
สํานักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

77 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรตัน์ เข้าร่วมประชุม
เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําส่วนงาน ครัง้ที่ 1/2556 

ห้องประชุม  903 
สํานักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

78 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ และนางสมหมาย  
ล้ิมปิติพานิชย์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลงานวจิัย กับคลังข้อมลูงานวิจัยไทย (TNRR)  
ด้วยระบบ IR Data Center  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต ิ

กรงุเทพมหานคร 

79 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ นางนิตยา ปานเพชร นางสาวเกษร 
จันทร และนางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต เข้ารว่ม
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 6 
รอบ สถาบันบณัฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
กรงุเทพมหานคร 

80 5 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 3/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

81 5 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 3/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

82 7 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

ร่วมรับฟังการบรรยายระบบห้องสมุดอัจฉรยิะ RFID 
Intelligent Library System with RFID ของบรษิัท
เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จํากัด 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

83 8 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

นายชัยยศ ปานเพชร เข้ารว่มประชุมคณะทํางานข้อมูล
ท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2556 และเข้ารับการ
อบรมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผ้าพืน้
เมืองไทย 

ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สนามเป้า กรงุเทพมหานคร 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เรื่อง สถานที ่
84 8 มีนาคม พ.ศ. 

2556 
นางสิริกร งามสําเร็จ เข้ารว่มประชุมคณะทํางานกลุ่ม
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2556 

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

85 11 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ นางรัศมี ปานดิษฐ์ นางสาว 
นิสาชล กาญจนพิชิต และนางสมหมาย ล้ิมปิติพานิชย์ 
เข้ารับฟังการบรรยายเกีย่วกับ SIPOC MODEL การ
แนะนํา/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) การวิเคราะห์ SIPOC 
MODEL ในส่วนของกระบวนงานหลัก (Core Process) 
ของห้องสมุด จดัโดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ 
การดําเนินงานห้องสมุด มหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค 
(PULINET) 

ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สนามเป้า กรงุเทพมหานคร 
 

86 11 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ์ เข้ารบัฟัง 
การบรรยายเกีย่วกับ SIPOC MODEL  
การแนะนํา/ข้อเสนอแนะ (ร่าง)  
การวเิคราะห์ SIPOC MODEL ในส่วนของกระบวนงาน
หลัก (Core Process) ของหอ้งสมุด จัดโดยคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด 
ข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  

ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สนามเป้า กรงุเทพมหานคร 

87 12 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

ร่วมรับฟังการพฒันาระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

88 13 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

นางสาวเกษร จนัทร นางสาวธญัลักษณ์ ธนประสิทธิ์
พัฒนา และนางฐิติชญาน์ ทวนดิลก เข้าร่วมฝึกอบรม
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
ประจําปีงบประมาณ 2556 โดย สกอ. จํานวน 5 
ฐานข้อมูล 

ห้องฝึกอบรมช้ัน 2 
สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บางเขน กรงุเทพมหานคร 

 
89 19 มีนาคม พ.ศ. 

2556 
ร่วมงานส่ือมวลชนสัมพันธ์ “สานสัมพันธ์ปีละหน 
คนกันเอง” 

โรงแรมเทาทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

90 19 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ และนางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต 
ร่วมงานส่ือมวลชนสัมพันธ์ “สานสัมพันธ์ปีละหนคน
กันเอง”  

โรงแรมเทาทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

91 20-22 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 

นางธิดาพร สายทะโชติ และนางสาวนิลุบล  
โรจน์สัตตรตัน์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 
2555 สมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทยฯ และประชุม
วิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรงุเทพมหานคร 

 
 



49 
 

บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เรื่อง สถานที ่
92 22 มีนาคม พ.ศ. 

2556 
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร 
การจดัทําวารสารประชาสัมพันธ์และการเขยีนรายงาน
ประจําปี  

ห้องสุรกิจ โรงแรมอลิซาเบธ 
กรงุเทพมหานคร 

93 23 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนะนําการใช้บริการ
สืบค้นข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด 
ให้แก่นิสิตใหม่ โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ปีการศึกษา 2556 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 

ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 

94 4-5 เมษายน 
พ.ศ. 2556 

นางสาวเกษร จนัทร ประชุมคณะทํางานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2556 และศึกษาสํารวจ
ตลาดหนังสือในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์

กรงุเทพมหานคร 
95 18 เมษายน 

พ.ศ. 2556 
นางนิตยา ปานเพชร นางสมหมาย ล้ิมปิติพานชิย์ และ
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรตัน์ อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เรื่อง การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: SAR) ประจําปีการศึกษา 
2555 

ห้องประชุม 103 หอประชุม
ธํารง บวัศรี มหาวิทยาลัย

บูรพา 

96 25 เมษายน 
2556 

นางสมหมาย ล้ิมปิติพานิชย์ และนางสาวนิลุบล โรจน์
สัตตรัตน์ เข้ารบัการอบรมเรื่อง การใชง้านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
Online)  

ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

97 2-3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 

นางวงเดือน เจริญ ประชุมคณะทํางานบรกิาร  
ข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  
ครั้งที่ 2/2556 

สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จังหวดัมหาสารคาม 
98 7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 5/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

99 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 5/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

100 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 

ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรอืผลประโยชน์จาก
ที่ราชพัสดฯุ ครัง้ที่ 5/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

101 15-17 
พฤษภาคม พ.ศ. 

2556 

นายเฉลิมเกียรติ ดีสม นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา 
และ นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) 

ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์  
ชั้น ๕ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
102 17 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2556 
นางวงเดือน เจริญ และนางสาวธัญลักษณ์  
ธนประสิทธิพัฒนา ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง 
Online Information and Education Conference 
2013  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กรงุเทพมหานคร 

103 ๒๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็นผู้บรรยายแนะนําการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
และการเข้าถึงการบรกิารทางเวบ็ไซต์ของห้องสมุด 

ห้องประชุมแคแสด ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 

รอบ 
พระชนมพรรษา  

คณะพยาบาลศาสตร ์
104 29 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 
เป็นผู้บรรยายแนะนําการใช้บรกิารสํานักหอสมุดให้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2556  

หอประชุมธํารง บัวศร ี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

105 3 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย 
(กวพ.ม.) ครัง้ที ่2/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

106 4 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 6/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

107 4 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารทนุอุดหนุนการศึกษา  
ครั้งที่ 5/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

108 4 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 6/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

109 7 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 1/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

110 9-13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 

เข้ารว่มประชุมเครือข่ายห้องสมดุ มหาวิทยาลัยอาเซียน 
ครั้งที่ 9 (9th ASEAN University Network  
Inter-Library Online (AUNILO) Committee 
Meeting 

มหาวิทยาลัยมาลายา 
ประเทศมาเลเซีย 

111 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 2/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

112 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 3/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
113 26 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 
นางรัศมี ปานดษิฐ์ ประชุมคณะทํางานจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 4/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

114 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ครั้งที่ 7/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

115 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 7/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

116 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารทนุอุดหนุนการศึกษา  
ครั้งที่ 6/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

117 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

นายปวเรศ นวลแก้ว ประชุมคณะอนุกรรมการลดการ
ใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 6 ห้อง 604 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

118 9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

นางสาวเกษร จนัทร นางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล และ
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก ฝึกอบรมการใช้ฐานขอ้มูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (e-Books on 
EBSCOhost) 

ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วทิยา
โชติ 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน กรงุเทพฯ 
119 5 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2556 
ร่วมงานวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัย
บูรพา 

หอประชุมธํารง บัวศร ี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

120 7 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

เข้ารว่มสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวทิยาลัย  
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 
ปีพุทธศักราช 2556 

บริเวณหอพระประจํา
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
121 10 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2556 
นางอาภากร ธาตุโลหะ ร่วมโครงการอบรม เรื่อง การ
จัดทําข้อเสนอโครงการวิจยั 

ห้องประชุมเทา-ทอง 1 ศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
122 12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2556 
ประชุมพิจารณาทบทวนแผนยทุธศาสตร ์
ผลการประชุมของคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรูพา 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

123 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

ร่วมกับผู้บริหารสํานักหอสมุด ในการต้อนรับผู้บริหาร
และนายตํารวจช้ันผู้ใหญ่ ในโครงการ ตมอ. 

ห้องเอนกประสงค์ 604  
ชั้น 6 สํานักหอสมุด 

124 16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

นายจักรพันธุ์ ชืน่ภิรมย์ อบรมหลักสูตร Indesign : 
Design Magazine  

ตึก Third Place Bangkok 
ชั้น 2 ทองหล่อซอย 10 

กรงุเทพฯ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
125 18 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2556 
นางสิริกร งามสําเร็จ ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
4/2556  

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

กรงุเทพฯ 
126 19 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2556 
นางนิตยา ปานเพชร และนางสาวนิสาชล  
กาญจนพิชติ เขา้ร่วมการสัมมนา ProQuest Content 
Day 2013 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

กรงุเทพฯ 
127 25-26 

กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 

นายปวเรศ นวลแก้ว และนายจักรพันธุ์  
ชื่นภิรมย์ เข้าร่วมการเสวนาและประชุม 
เชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอเีลิร์นนิ่ง  
ปี 2556 การเรียนรูด้ิจิทัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

128 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

นางสาวจรญัญา ศุภวิฑิตพัฒนา และนางสาวนิลุบล 
โรจน์สัตตรตัน์ ประชุมคณะทํางานวารสาร ข่ายงาน
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค ครั้งที ่
2/2556 

อาคารพญาไท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

กรงุเทพฯ 

129 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

นางสาวจรญัญา ศุภวิฑิตพัฒนา และนางสาวนิลุบล 
โรจน์สัตตรตัน์ ประชุมคณะทํางานฝ่ายวารสารและ
เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา ครัง้ที่ 2/2556 

อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถา 
นุเคราะห์ มหาวิทยาลัย

กรงุเทพฯ 
วิทยาเขตรังสิต กรงุเทพฯ 

130 27-28 
กรกฎาคม  
พ.ศ. 2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ นางสาวจรญัญา ศุภวิฑิตพฒันา และ
นางสาวอุฬาริน เฉยศิร ิประชุมวิชาการ STKS ประจําปี 
2556 

โรงแรมดเิอมเมอรัลด์  
กรงุเทพฯ 

131 30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ และนายเฉลิมเกียรติ ดีสม สัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง Distance Learning & Meeting 
with SCOPIA Desktop 

สํานักคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

132 1-2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ และนางสาวอุฬาริน เฉยศิริ อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการสหบรรณานุกรม สําหรบัห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

อาคารเทพรัตนว์ิทยาโชติ 
สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรงุเทพฯ 

133 1-2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 

นางอาภากร ธาตุโลหะ ร่วมสังเกตุการณ์และให้
ข้อเสนอแนะในการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม 
สําหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

อาคารเทพรัตนว์ิทยาโชติ 
สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรงุเทพฯ 

134 2 สิงหาคม พ.ศ. 
2556 

นางวงเดือน เจริญ นางสาวนิสาชล กาญจนพชิิต 
นางสาวสุภาวด ีเพชรช่ืนสกุล  
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก และนายเฉลิมเกียรติ  
ดีสม ฝึกอบรม เรื่อง Patent Mapping 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

สวทช. 
กรงุเทพฯ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา (ต่อ) 
 
ลําดบั วัน เดอืน ป ี เร่ือง สถานที ่
135 5 สิงหาคม พ.ศ. 

2556 
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชติ และนายเฉลิมเกียรติ ดีสม 
เข้ารว่มประชุมวิพากษ์แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  
(ICT Master Plan) สํานักคอมพิวเตอร ์

ชั้น 1 อาคารสํานัก
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 

136 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 8/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

137 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 

ประชุมนิสิตพบผู้บริหารเพื่อแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและ
ทําความเข้าใจ ระหว่างนิสิตและผู้บริหาร 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

138 2-3 กันยายน 
พ.ศ. 2556 

ประชุมเพื่อรับฟังผลการดําเนนิงานในรอบปีการศึกษา 
2555 และรับฟังการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปกีารศึกษา 
2555 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

139 3 กันยายน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 9/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

140 3 กันยายน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการบริหารทนุอุดหนุนการศึกษา  
ครั้งที่ 8/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

141 3 กันยายน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ 8/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

142 9 กันยายน พ.ศ. 
2556 

ประชุมสัมมนาข้อบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วา่ด้วย
ตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

หอประชุมเทา-ทอง 1 
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา

ทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

143 16 กันยายน 
พ.ศ. 2556 

เข้ารว่มสังเกตการณ์ประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยการ
พัสดุของมหาวทิยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3/2556 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

144 26 กันยายน 
พ.ศ. 2556 

ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2556  

อาคารสํานักงานอธิการบด ี
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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              ภาพกิจกรรม 
 

 

บุคลากรจาก สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 9 คน ศึกษาดูงานสาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 

   

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมบุคลากร คร้ังที ่1/2556  
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555   

โดยนางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ  ผู้อํานวยการสาํนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม 
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศใหก้ับนิสติปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์  สาขาจลุชีววิทยา จํานวน 50 คน 

เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 6 
 

 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคล่ือนที่(Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอดติดถงึคณะ)  
เพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย 

เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ ตึก KB 
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน” โดยร่วมกับโครงการ “จิตอาสา
พัฒนาศกัยภาพด้านภาษาให้แกโ่รงเรียนด้อยโอกาส (BUUIC English Camp 2012) ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อําเภอ

สนามชัยเขต จงัหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ

สถานศกึษา (โรงเรียนห่างไกล) ในส่วนของสํานกัหอสมุด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนําหนังสือ 
จํานวน 200 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ มอบใหท้างโรงเรียนไว้สําหรับให้ยืมอ่าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริม 

ให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 

 

 

กิจกรรม Book fair 
เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอดติดถึงคณะ) 
เพื่อส่งเสริมการอ่านและการศกึษาค้นคว้าใหแ้กนิ่สิตของมหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2555  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสบืค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส์เพื่อการวิจัย 
โครงการพัฒนาทักษะวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา 

โดย นางวัชรีย์พร คุณสนอง ประธานโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อการวิจัย 
เม่ือวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ภาคเช้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลวิธีการสืบค้นสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ มีคณาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษา และนิสิตบัณฑิตศึกษา 

เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน 
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โครงการพัฒนาทักษะวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา โดย นางวัชรีย์พร 
คุณสนอง ประธานโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วย EndnoteWeb เม่ือวันพุธที่ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ภาคบ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิง 
และบรรณานุกรมสําหรับการศกึษาและการทําวิจัย  มีคณาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษา  

และนิสิตบัณฑิตศกึษา เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน 
 

 

บุคลากรสํานักหอสมดุ จํานวน 21 คน เข้าร่วมโครงการ “เก็บขยะชายหาดบางแสน” จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด มีตัวแทนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมโครงการ 

เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลอ้ม  
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 ณ ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 



59 
 

   

     

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานทําบุญขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานทําบุญขึ้นปีใหม่ เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยในช่วงกลางวันจัดพิธีทําบุญ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และช่วงค่ําเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรและครอบครัว “Party 

Fantasy—Happy New Year” ณ ห้องประชุม สํานักหอสมุด 
 

  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอดติดถึงคณะ)  
เพื่อส่งเสริมการอ่านและการศกึษาค้นคว้าใหแ้กน่ิสิตของมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ ลานกิจกรรมสหเวช คณะสหเวชศาสตร์ 
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลกัสตูรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จํานวน 42 คน เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานของสํานักหอสมุด 

เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2556 
 

 

 

Mini TCDC 
 โดยการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศจากศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center) 

จัดให้บริการ mini TCDC ที่ชั้น 2 ของสํานักหอสมุด ผูใ้ช้บริการที่สนใจ 
สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา เปิดให้บริการของสํานักหอสมุด 
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บุคลากรสํานักหอสมดุ เข้าร่วมงาน PULINET วิชาการ คร้ังที่ 3  เร่ือง บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ 

เม่ือวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2556  ณ โรงแรมทวินโลทสั จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

              

 

คณะอาจารย์และนักเรียนจาก TRI DUC EDUCATION SERVICES J.S CO. ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
จํานวน 45 คน เข้าเย่ียมชมและศึกษาระบบการให้บริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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นักศกึษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ จํานวน 156 คน  
เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้าน ICT และงานบริการห้องสมุด เม่ือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 
 
 

          

คณาจารย์จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการ The Study Tours for Vietnamese Health 
Professional Lecturers for Nurses to Burapha University in Thailand จํานวน 20 คน เข้าเย่ียมชมและรับฟังการ

บรรยายเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศและการสืบค้นสารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีนางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต ใหก้ารต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย 

เม่ือวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 201 สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ผู้บริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 23 คน 
เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

 

              

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการเตรียมผลงานวิชาการที่ได้คณุภาพ และการ
บริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Open Source Reference Manager: Zotero เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 6 โดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้เช่ียวชาญจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (STKS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็นวิทยากรใหก้ารอบรม โดยมี

คณาจารย์และบุคลากร เข้าอบรมจํานวน 90 คน 
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บุคลากรหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม จํานวน 7 คน 
 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556   

โดยนางสาวนิสาชล กาญจนพชิิต ผู้ช่วยผูอํ้านวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ เป็นผู้รับรอง 
 

 

 

 

นางสาวเกษร จันทร ข้าราชการ ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการ สังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2555” เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน 

“วันข้าราชการพลเรือน” เม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
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บุคลากรสํานักหอสมดุ จํานวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําสํานักหอสมุด ศกึษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

 

บุคลากรงานจัดการความรู้และพิพิธภัณฑ์กีฬา กองวิชาการกีฬา ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกฬีา การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 10 คน เข้าเย่ียมชมและศกึษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556          

โดยนางสาวนิสาชล กาญจนพชิิต ผู้ช่วยผูอํ้านวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ เป็นผู้รับรอง 
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บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร จํานวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมและศกึษาดูงานสํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556  โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด  

เป็นผู้ต้อนรับ  และนางสาวนิสาชล กาญจนพชิิต ผู้ช่วยผูอํ้านวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ  
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธ์ิพัฒนา บรรณารักษ์ เป็นผู้นําชมพ้ืนที่ต่าง ๆ ในสํานักหอสมุด 

 
 

   

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 4 ท่าน 

ประกอบด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉมิพาลี ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข   
ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ และคณุชลันดา พันธ์ุพานิช กรรมการ  ผลการตรวจประเมินฯ พบว่าการดําเนินงานของ

สํานักหอสมุดด้านการประกันคณุภาพตาม 9 องค์ประกอบ ของ สกอ.มคีุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (4.78) และการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  

มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (4.75) 
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เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน”  
ณ โรงเรียนวัดสําเภทอง (บ้านหนองยายเภา) และโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน และนําหนังพร้อมตู้หนังสือ มอบให้ทางโรงเรียนไว้สําหรับใหย้ืมอ่าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสยัรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
 

   

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้ระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสาร 
แบบอัตโนมัต ิ (Anti-Kobpae)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  เวลา 09.00-12.00 น.   
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยคุณมุกข์ดา สขุธาราจาร นักวิจัย
ผู้พัฒนาโปรแกรม (Anti-Kobpae)  และคุณวสุเทพ  ขุนทอง โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาโปรแกรม (Anti-Kobpae)  

เป็นวิทยากร 
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อสนับสนุน การทําวิจัย  
เม่ือวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น.   

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคุณนัฐพล  สสีุรักษ์   
จากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากรฝึกอบรม  ทั้งน้ีมีคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร 

ของมหาวิทยาลยั เข้ารับการอบรม จํานวน 80 คน 
 

           

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ทักษะการเข้าใช้และสืบคน้ฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ : TDC (Thailand Digital Collection) โดยมีนางสาวอุฬาริน เฉยศิริ 

บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ
สารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จํานวน 55 คน 
เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Cyber Zone 1 ช้ัน 6 
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ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ร่วมกับสํานักหอสมุดและคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จดัการอบรมเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)  โดยมีอาจารย์
พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์  ผู้อํานวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง (KMUTT Learning Square) เป็นวิทยากร  ทั้งน้ี

มีอาจารย์และนสิิตจากคณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีอาหาร) และคณะแพทยแ์ผนไทย 
สนใจเข้ารับการอบรมจํานวน  200 คน 

เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักหอสมุด 
 

   

สํานักหอสมุดฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเกบ็เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ : TDC (Thailand Digital Collection) ณ ห้อง Cyber Zone 2 ช้ัน 6 สํานักหอสมุด โดยวิทยากร 
 นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และนางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกลุ 

บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา 
เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-12.00 น. 
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การบรรยายทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การประยกุต์ใช้ Social Media &Social Network เพ่ือการพฒันา 
สื่อการเรียนรู้สําหรับการบริการของห้องสมดุยคุศตวรรษท่ี 21 ด้วย WordPress.com  

โดยวิทยากร อาจารย์บญุเกียรติ เจตจํานงนชุ นกัวิชาการฝ่ายบริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (NSTDA) สวทช. 

 

 

เมื่อวันที่ 12 สงิหาคม พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข เป็นประธานเปิดงาน  “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  81 พรรษา มหาวิทยาลัยบูรพา เทิด

ไท้มหาราชินี”  ณ ห้องโถงนิทรรศการหอประชุมธํารง บัวศรี  ทั้งน้ีระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
นิทรรศการดังกล่าวได้นํามาจัดแสดง ณ ห้องโถงนิทรรศการสาํนักหอสมุด เพือ่ให้นสิิต บุคลากร  

ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดได้ร่วมช่ืนชมพระราชจริยาวัตรอันงดงามเน่ืองในปีมหามงคลน้ี 
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กิจกรรม “โครงการมอบโลกใบใหมแ่ห่งการเรียนรู้แกผู่้สูงวัย” คร้ังที่ 7  
เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ องคก์ารบริหารส่วนตําบลพานทอง จังหวัดชลบุรี  

 
 

 

                    

 

กิจกรรม”โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี คร้ังที่ 7” 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
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โครงการ “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลีย่นกันอ่าน” 
เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2556 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา จัดโครงการ “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน” ณ 
โรงเรียนบ้านหนองซ้ําซาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนําหนังสือ จาํนวน 200 

เล่ม พร้อมตู้หนังสือ มอบให้ทางโรงเรียนไว้สําหรับให้ยืมอ่าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสยัรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile: บริการหนังสือยอดฮิต จอดติดถึงคณะ)  
พร้อมจัดกิจกรรมแนะนําฐานข้อมูลทางด้านการพยาบาลและฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการอ่าน  

การศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่นิสติของมหาวิทยาลัย  
เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางวันทนากิตศิรีวรพันธ์ุ และคณะผูบ้ริหารสํานักหอสมุด ได้มีโอกาสต้อนรับชมรม
บรรณารักษ์สถาบันอุดมศกึษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ช.บ.อ.)  นําโดย คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ที่ปรึกษา
ชมรม   คุณพิณทิมา เลิศสมบูรณ์ ประธานชมรม  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมซ่ึงประกอบด้วยบรรณารักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากห้องสมดุสถาบันอุดมศกึษาต่าง ๆ จํานวน 12 คน เข้าเย่ียมชมและแลกเปลีย่นเรียนรู้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดระหว่างกันด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง 
เม่ือวันที่ 31 สงิหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

            

 

สํานักหอสมุด ร่วมกับสถาบันขงจ่ือและศูนยจี์นศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ทําพิธีเปิด “มุมจีนศึกษา” ณ ช้ัน 4 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ทั้งน้ีประธานสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน Mr.Miao Liyi  ประธานสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล 

ลิ่มถาวรานันต์  และผู้อํานวยการสํานักหอสมดุ นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
เข้าร่วมพิธี  

เม่ือวันที่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2556 
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ประชุมคณะทํางานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษาคร้ังที่ 3/2556 
ณ สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลยับูรพาเม่ือวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2556 

 

   

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบํานาญจังหวัดชลบุรี คร้ังที่ 10 
เม่ือวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 

 


