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 รายงานประจ าปี ๒๕57  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยรวบรวม 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕7  (ตุลาคม ๒๕56 - กันยายน ๒๕57) โดยสรุปข้อมูล
ประวัติความเป็นมา การแบ่งส่วนราชการ อัตราก าลัง งบประมาณ และสถิติต่าง ๆ  เกี่ยวกับการ
ให้บริการ รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการ
ด าเนินงานของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ท าให้รายงานประจ าปี 
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหากการจัดท ารายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องในส่วนใดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในแนวทางที่ดีข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับในการจัดท ารายงานประจ าปีของ
ส านักหอสมุดต่อไป 
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ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
             

            
 
ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักหอสมุด 

 ส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยบูรพำ  เปิดบริกำรครั้งแรกเมื่อวันที่  ๘ กรกฎำคม พ.ศ. 
๒๔๙๘  เมื่อสมัยยังเป็นวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำบำงแสน โดยใช้ห้องเลขที่ ๒๐๓ ในอำคำรเรียนของ
วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำบำงแสน ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ห้องสมุดได้ย้ำยมำอยู่อำคำรอ ำนวยกำร โดย
ใช้ห้องชั้นล่ำงของอำคำรเป็นที่ปฏิบัติงำนจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓  วิทยำลัยได้สร้ำงอำคำรเรียนหลังใหม่
เสร็จเรียบร้อย  ห้องสมุดได้ย้ำยอีกครั้งมำอยู่ในห้องโถงชั้นล่ำงของอำคำรเรียนด้ำนหนึ่ง จนกระทั่ง 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๖  วิทยำลัยได้รับงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดเป็นเอกเทศ มีลักษณะเป็นอำคำร  
๒ ชั้น และเปิดใช้เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 เมื่อวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำได้รับกำรเปลี่ยนฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
วิทยำเขตบำงแสน และมหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมล ำดับนั้น  ในปีงบประมำณ ๒๕๓5-2538  
ส ำนักหอสมุดได้รับงบประมำณส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 109,000,100 
บำท  เป็นอำคำร 7 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย ๑๑,๕๐๐ ตำรำงเมตร และส ำนักหอสมุดได้ย้ำยมำ และเปิด
ให้บริกำร ณ อำคำรหลังใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2538  โดยได้รับพระกรุณำธิคุณจำก
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนชื่ออำคำร              
“เทพรัตนรำชสุดำ”   และเสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๘  

ทั้งนี้ได้มีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรปรับปรุงอำคำร
สถำนที่และกำรให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ ด้วยกำรบริหำรจัดกำรของบุคลำกรและผู้บริหำร   
เพ่ือตอบสนองต่อภำรกิจกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยมำโดยล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง 
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ปรัชญำ 
 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่กำรพัฒนำสังคม 
 

ปณิธำน 
 

ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  พร้อมกับมุ่งม่ันให้บริกำร 
ด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว แม่นย ำ น่ำเชื่อถือ ด้วยควำมมีมิตรไมตรี 

 
วิสัยทัศน ์

 

มุ่งพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ ด้วยบุคลำกรที่มีคุณภำพ 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือควำมเป็นมำตรฐำนสำกล 

 
ค่ำนิยม 

 
SERVICE 

S = Service mind (จิตบริกำร) 
E = Enthusiasm (ควำมกระตือรือร้น) 
R = Responsibility (ควำมรับผิดชอบ) 
V = Vision focus (มุง่สู่วิสัยทัศน์) 
I = Integrity (จริยธรรม)          
C = Collaboration (ควำมร่วมมือ)   
E = Efficiency (ประสิทธิภำพ) 

 
พันธกิจ 

 

 1.  สนับสนุนด้ำนวชิำกำรของมหำวิทยำลัยให้บรรลุตำมภำรกิจหลัก 6 ด้ำน คือ  
1) ให้กำรศึกษำ 2) ด ำเนินกำรและส่งเสริมงำนวิจัยเพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี  
3) ให้บริกำรทำงวิชำกำร 4) ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ 5) สนับสนุนกิจกรรม
ของรัฐและท้องถิ่น และ 6) กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 2.  สนับสนุนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย และรองรับ
ประชำคมอำเซียน 

 3.  จัดหำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสำขำวิชำที่เปิด
สอนในมหำวิทยำลัย 
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 4.  จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศให้ผู้ใช้เข้ำถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตำม 
ควำมต้องกำร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 5.  สนับสนุนกำรเป็นสังคมฐำนควำมรู้ของประชำคมในมหำวิทยำลัยและสังคม 
 

ภำรกิจหลัก 
  

 ๑.  ให้บริกำรสำรสนเทศในทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรวิจัยของนิสิต คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 ๒.  พัฒนำส ำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดดิจิทัลที่ส่งเสริม        
กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย (Smart Library)                     
 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
บูรพำ 

 4.  พัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุดโดยใช้ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 



 
 

                                                                          

                 โครงสร้างองค์กร 
 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกร 
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยวิเครำะห์ทรพัยำกร
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ฝ่ำยเอกสำรและวำรสำร 

งำนกำรเงนิ 
บัญชีและ 
พัสด ุ

งำนแผน
และธรุกำร 

งำนบุคลำกร 
 

งำนอำคำร 
สถำนที่และ 
ยำนพำหนะ 

งำนบริกำร 
ผู้อ่ำน 

งำนบริกำร 
ยืม-คืน 

งำนส่งเสริม
กำรใช ้
สำรสนเทศ 

งำนพัฒนำ 
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

งำนบ ำรุง 
รักษำหนังสอื 

งำนพัฒนำ 
ฐำนขอ้มูล 
หนังสือ 

งำนพัฒนำ 
ฐำนขอ้มูล 
สื่อโสตทัศนแ์ละ 
สื่ออเิล็กทรอนกิส ์

งำนบริกำร 
 
 

งำนเทคนิค 

งำนบริกำร 
วำรสำรและ 
หนังสือพิมพ ์

งำนจัดหำ 
วำรสำรและ 
หนังสือพิมพ ์

งำนพัฒนำ 
ฐำนขอ้มูล 
ดรรชนีวำรสำร
และวำรสำร
อิเลก็ทรอนิกส ์
(e-journal) 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 งำนนวัตกรรม  
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 

 งำนระบบ 
 เครอืข่ำย 
 คอมพิวเตอร ์
 
 

 งำนห้องสมุด  
 ดิจิทัล 
 
 

งำนข้อมูลทอ้งถิน่
ภำคตะวันออก 

งำนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ส ำนักหอสมุด 
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         โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักหอสมดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำ
ส ำนักงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 
 

หัวหน้ำฝำ่ย 
บริกำร 

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝำ่ย 
พัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝำ่ย 
วิเครำะห์ทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝำ่ย 
เอกสำรและ

วำรสำร 

หัวหน้ำฝำ่ย    
โสตทัศนศึกษำ 

หัวหน้ำฝำ่ย 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

อธิกำรบดี 

สภำมหำวิทยำลัย 

ผู้อ ำนวยกำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ 
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(6) 9.52%

(21) 33.33%(32) 50.79%

(4) 6.35%
ข้ำรำชกำร

พนักงำนมหำวิทยำลัย(เงินแผ่นดิน)

พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)

ลูกจ้ำงประจ ำ

         บุคลำกรส ำนักหอสมดุ 
 

ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 
(เงินแผ่นดิน) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
(ส่วนงำน) 

รวม 

๑. บรรณำรักษ์ 3 12 - 4 19 
2. นักเอกสำรสนเทศ  - - - 1 1 
3. นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ - 2 - ๑ ๓ 
4. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ - 2 - - 2 
๕. นักวิชำกำรเงินและบญัชี - 1 - ๑ ๒ 
6. นักวิชำกำรพัสด ุ - ๑ - - ๑ 
7. นักวิชำกำรศึกษำ - - - ๑ ๑ 

8. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป - ๑ - - ๑ 
9. บุคลำกร ๑ - - - ๑ 
10. ผู้ปฏบิัติงำนห้องสมุด 1 1 - 14 16 
11. ผู้ปฏบิัติงำนโสตทัศนศึกษำ ๑ - - 1 2 
๑2. ผู้ปฏบิัติงำนบริหำร - - - ๑ ๑ 

13. ผู้ช่วยปฏิบตัิงำนบริหำร - 1 - 2 3 
14. ผู้ปฏิบัติงำนช่ำง - - - 1 1 
๑5. พนักงำนเข้ำและเย็บเล่ม - - - 4 4 
16. แม่บ้ำน - - 2 - 2 
17. พนักงำนซ่อมเอกสำร - - 1 - 1 
18. พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป - - 1 - 1 
๑9. พนักงำนขับรถยนต ์ - - - ๑ ๑ 

รวม 6 21 4 32 ๖3 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนสถำนภำพบุคลำกรของส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2557 

 
 



 
๗ 

 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำฝ่ำย จ ำแนกตำมสถำนภำพและวุฒิกำรศึกษำ 
 

ฝ่ำย 

สถำนภำพ คุณวุฒิ 

รวม 
ข้ำรำชกำร 

พนักงำน 
มหำ 

วิทยำลยั 
(เงินแผ่นดิน) 

พนักงำน
มหำ 

วิทยำลยั
(ส่วนงำน) 

 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

เอก โท ตรี 
 

ต  ำกว่ำ 
ตรี 

ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

1 4 6 1 - 3 5 4 12 

บริกำรสำรสนเทศ 2 
 

4 12 - - 3 7 8 18 

พัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1 3 4 3 - 3 3 5 11 

วิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

1 4 4 - - 5 4 - 9 

โสตทัศนศึกษำ 1 
 

2 2 - - 2 3 - 5 

เอกสำรและ
วำรสำร 

- 2 2 - - 2 1 1 4 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- 2 2 - - 1 3 - 4 

รวม 6 21 32 4 - 19 26 18 63 
ร้อยละ 9.52 33.33 50.79 6.35 - 30.16 41.27 28.57 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 

            งบประมำณส ำนักหอสมดุ 
 
 ส ำนักหอสมุดได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจำก 3 แหล่งเงินงบประมำณ ได้แก่ งบประมำณ
เงินแผ่นดิน, งบประมำณเงินรำยไดจ้ำกเงินอุดหนุนรัฐบำล และงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย โดยแสดงรำยละเอียดในตำรำง ดังนี้ 
 

ข้อมูลกำรได้รับงบประมำณสนับสนุน ปีพ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕7 
 

แหล่งเงิน ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 
๑. งบประมำณเงินแผ่นดิน 3,410,900 3,723,100 3,598,200 
๒. งบประมำณเงินรำยได้จำก
เงินอุดหนุนรัฐบำล 

3,371,300 4,485,700 3,679,400 

3. งบประมำณรำยจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

48,315,700 55,257,100 65,250,000 

รวมทั้งสิ้น 55,097,900 63,465,900 72,527,600 
เพิ มข้ึน-ลดลงร้อยละ - +15.19 +14.28 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลกำรได้รับงบประมำณสนับสนุน ปีพ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕7 
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๙ 

 

เปรียบเทียบงบด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยกับงบประมำณที ส ำนักหอสมุดได้รับ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7 

 
แหล่งเงิน มหำวิทยำลัยบูรพำ ส ำนักหอสมุด ร้อยละ 

๑. งบประมำณเงินแผ่นดิน 159,785,900 3,598,200 2.25 
๒. งบประมำณเงินรำยได้
จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล 

1,241,615,200 3,679,400 0.30 

3. งบประมำณรำยจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

3,058,300,400 65,250,000 2.13 

รวมทั้งสิ้น 4,459,701,500 72,527,600 1.63 
 

 
หมำยเหตุ  
          งบด ำเนินกำรของห้องสมุด หมำยถึง งบหมวดเงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุห้องสมุด 
และค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ค่ำสำธำรณูปโภค เงินอุดหนุนและค่ำเสื่อม
รำคำ โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 
          งบด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย หมำยถึง งบหมวดเงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ    
ค่ำสำธำรณูปโภค เงินอุดหนุน และค่ำเสื่อมรำคำ โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 
 
งบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๕7  ตำมหมวดรำยจ่ำย  
                      (หน่วยนับ: บำท) 

หมวดรำยจ่ำย / 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ
เงินแผ่นดิน 

งบประมำณ          
เงินรำยได้จำกเงิน
อุดหนุนรัฐบำล 

งบประมำณ
รำยจ่ำยจำก 

เงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย 

รวมเงิน ร้อยละ 

๑ งบบุคลำกร      
     ๑.๑ เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 3,598,200   3,598,200 4.96 
     ๑.๒ เงินเดือนและค่ำจ้ำง 
           ชั่วครำว 

  9,767,900 9,767,900 13.47 

2 งบด ำเนนิงำน      
     2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  3,643,400 29,484,200 33,127,600 45.68 
     2.2 ค่ำสำธำรณปูโภค   600,000 600,000 0.83 
3. งบลงทนุ      
     3.๑ ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ 
           สิ่งก่อสร้ำง 

  19,787,500 19,787,500 27.28 

4. เงินอุดหนุน  36,000 3,561,400 3,597,400 4.96 
5. งบกลำง   2,049,000 2,049,000 2.82 
รวมทั้งสิ้น 3,598,200 3,679,400 65,250,000 72,527,600 100 



 
๑๐ 

 

แผน Strategic map ของส่วนงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

แผนที กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

      กรรมกำรบริหำร 
 

         ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้กรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด  และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด  ได้แก่  ผู้อ ำนวยกำร  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำฝ่ำย   
๑.  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด 

1.   ดร.อำณัติ  ดีพัฒนำ      ประธำนกรรมกำร 
2.   นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธุ์     รองประธำนกรรมกำร 
3.   รองศำสตรำจำรย์ปรำณี เชียงทอง    กรรมกำร 
4.   รองศำสตรำจำรย์เฉลียว  พันธุ์สีดำ    กรรมกำร 
5.   ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรำงคนำ ธรรมลิขิต   กรรมกำร 
6.   นำยสมบูรณ์ ผดุงไทยธรรม     กรรมกำร 
7.   นำยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์     กรรมกำร 
8.   นำยชวลิต ฮะกีมี      กรรมกำร 
9.   นำงกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ    กรรมกำร 
10. นำงรัศมี  ปำนดิษฐ์      กรรมกำร 
11. นำงวงเดือน  เจริญ      กรรมกำร 
12. นำงสำวสุภำวดี  เพชรชืน่สกุล     กรรมกำร 
13. นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๒.  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด  

๑.   นำงวันทนำ  กิติศรีวรพันธุ์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
2.   นำงกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร/  
      หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
3.   นำงรัศมี  ปำนดิษฐ์    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรจัดกำรควำมรู้/ 
      หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
4.   นำยชวลิต  ฮะกีมี    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ/ 
      หัวหน้ำฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
5.   นำงวัชรีย์พร  คุณสนอง   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

และประกันคุณภำพ 
6.   นำงสำวนิสำชล  กำญจนพิชิต   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
7.   นำงวงเดือน  เจริญ    หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
8.   นำงสำวเกษร  จันทร    รองหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
9.   นำงสำวจรัญญำ  ศุภวิฑิตพัฒนำ  หัวหน้ำฝ่ำยเอกสำรและวำรสำร 
10. นำยเฉลิมเกียรติ  ดีสม      หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
11. นำงอรัญญำ  บ ำเพ็ญแพทย์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 



 
๑๓ 

 

          ทรพัยำกรสำรสนเทศ 
 

รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน รวม 
๑.  หนังสือ    
     ๑.๑  ภำษำไทย เล่ม 355,952 452,897 
     ๑.๒  ภำษำต่ำงประเทศ เล่ม 96,945 
2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)    
     2.๑  ภำษำไทย ชื่อเรื่อง 461 135,681 
     2.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อเรื่อง 135,220 
3.  วิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ชื่อเรื่อง 11,680 11,680 
4.  ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐำน 32 32 
5.  วำรสำร/ หนังสือพิมพ์    
     5.๑  วำรสำร    
            5.๑.๑  ภำษำไทย ชื่อ/เล่ม 2,000/86,777 2,995/ 

141,579             5.๑.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อ/เล่ม 995/54,802 
            5.1.3  วำรสำรต่ำงประเทศในฐำนข้อมูล   
                      อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 

ชื่อ 43,162 43,162 

     5.๒  หนังสือพิมพ์    
            5.๒.๑  ภำษำไทย ชื่อ 15 18 
            5.๒.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อ 3 
6.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
     6.๑ สื่อโสตทัศน์   ชื่อเรื่อง 5,243 24,229 

      6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์   ชื่อเรื่อง 18,986 
7.  ชุดศึกษำวีซีดี/ ดีวีดี ชุด 26 26 
8.  เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐำนข้อมูล  
     ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด  (OPAC) 

เครื่อง 41 41 

9.  เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นสำรสนเทศจำก 
       อินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย- ซีดีรอม 
       ภำยในส ำนักหอสมุด  

เครื่อง 206 206 

10.  Tablet เครื่อง 49 49 
11. มุมตลำดหลักทรัพย์ (SET Corner) เล่ม 1,040 1,040 
12. มุมคณุธรรม เล่ม 433 433 
13. มุมค้ำมนุษย์ เล่ม 122 122 
14. ศูนย์จีนศึกษำ เล่ม 1,976 1,976 
15. แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรออกแบบสู่ภูมิภำค (Mini TCDC) เล่ม 250 250 
    



 
๑๔ 

 

     ข้อมลูด้ำนกำรให้บริกำร 
 
            ส ำนักหอสมุดให้บริกำรแก่ คณำจำรย์ นิสิต บุคลำกร ตลอดจนผู้ใช้บริกำรบุคคลภำยนอก
ในช่วงปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2557 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 

รำยกำร หน่วยนับ ปริมำณ 
1. จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 

ชั้น 1 
ชั้น 2-7  

 
คน 
คน 

 
2,655,337 
782,100 

2. จ ำนวนวันที่เปิดให้บริกำรห้องอ่ำนหนังสือ 
          ชั้น 1 
          ชั้น 2-7 

 
วัน 
วัน 

 
397 
394 

3. จ ำนวนชัว่โมงท่ีเปิดให้บริกำรห้องอ่ำนหนังสือ 
          ชั้น 1 
          ชั้น 2-7 

 
ชั่วโมง 
ชั่วโมง 

 
8,385 
5,176 

4.  กำรบริกำรยืม-คืน 
     4.1  กำรบริกำรยืม/ คืนหนังสือ 

 
รำยกำร 

 
575,561/ 599,659 

     4.๒  บริกำรยืม/ คืนสื่อโสตทัศน์, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รำยกำร 28,186/ 28,819 
    รวมบริกำรยืม/ คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.๑+4.๒) รำยกำร 603,747/ 636,316 
     4.๓  บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด   
            ๑)  ขอยืม รำยกำร 114 
            ๒)  ให้ยืม รำยกำร 130 
5.  ให้กำรอบรมเรื่อง กำรสืบค้นสำรสนเทศ  คน/ ครั้ง 2,212/64 
6.  กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ครั้ง 3,238,992 
7.  ให้บริกำรศึกษำดูงำนแก่หน่วยงำนอื่น คน/ สถำบัน 866/40 
8.  ให้กำรฝึกงำนแก่นิสิตสำขำบรรณำรักษศำสตร์และ 
     สำรสนเทศศำสตร์ และสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คน/ สถำบัน 10/3 

9.  บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ครั้ง 2,275 
10.  บริกำรอุปกรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       (สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ครั้ง 10,201 

๑1.  บริกำรอินเทอร์เน็ต ครั้ง 82,881 
12.  จัดอบรมโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำทักษะของอำจำรย์    
       และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

คน/ครั้ง 180/3 

13.  จัดบูรพำบุ๊คแฟร์ ครั้ง 1 
  
 
  



 
๑๕ 

 

รำยกำร หน่วยนับ ปริมำณ 
14. น ำอำจำรย์และนิสิตไปคัดเลือกหนังสืองำนมหกรรม  
      หนังสือระดับชำติ 

คน/ครั้ง 66/2 

15. บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม ครั้ง 17,120 
16. บริกำรปลั๊กไฟ ครั้ง 33,472 
17. บริกำรน ำส่งเอกสำร (Document Delivery Service :    
      DDS) 

คน/เล่ม 263/713 

18. บริกำรหนังสือเร่งด่วน เล่ม 200 
19. บริกำรหนังสือจอง เล่ม 1,375 
20. บริกำรแจ้งเตือนก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศล่วงหน้ำ 
      บุคลำกร 

คน 4,267 

21. ทวงสื่อสำรสนเทศบุคลำกร/ นิสิต คน 1,807/9,998 
22. บริกำรให้ยืมถุงผ้ำใส่สื่อสำรสนเทศ ครั้ง 7,843 
23. บริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ (Books Mobile) 
      23.1 จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำรตำมคณะต่ำง ๆ    
      23.2 จ ำนวนหนังสือที่ให้ยืม 

 
ครั้ง 

คน/รำยกำร 
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839/1,380 
24. บริกำรหนังสือ Books Showroom เล่ม 31,009 
25. จัดนิทรรศกำรออนไลน์ เรื่อง 3 
26. ฉำยภำพยนตร์ใน Mini Home Theatre ครั้ง 694 
27. กิจกรรมเปิดบ้ำนกำรเรียนรู้ (Open House) ครั้ง/คน 2/884 
28. บริกำร Tablet ครั้ง 378 
 
 ส ำนักหอสมุดจัดให้มีกำรบริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้รับบริกำรได้เข้ำถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศตำมควำมต้องกำร โดยบริกำรต่ำง ๆ ที่จัดขึ้น แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ บริกำรส่งเสริม 
กำรอ่ำนและกำรใช้บริกำรห้องสมุด บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ บริกำรสนับสนุนกำรวิจัยและ 
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  บริกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
      1.1  บริกำรยืม-คืน และส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด เป็นบริกำรที่ส ำนักหอสมุด
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร  จ ำนวน 18 บริกำร 
  1.1.1  บริกำรจัดท ำบัตรสมำชิก ให้บริกำรจัดท ำบัตรสมำชิกให้แก่นิสิตและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยบูรพำ ตลอดจนบุคคลภำยนอกท่ีต้องกำรใช้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
  1.1.2  บริกำรยืม-คืน ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท ที่อนุญำตให้
สมำชิกห้องสมุดยืมออกได้ ตำมสิทธิกำรยืมของสมำชิกแต่ละประเภท 
  1.1.3  บริกำรยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) เป็นบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
สมำชิกห้องสมุดที่ประสงค์จะต่ออำยุกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ สำมำรถยืมต่อด้วยตนเองได้ผ่ำน
เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
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  1.1.4  บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบัน 
กำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำร  โดยกำรติดต่อยืม หรือถ่ำยส ำเนำเอกสำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่ไม่มีตัวเล่มในห้องสมุดจำกห้องสมุดอ่ืนทั้งภำยในและต่ำงประเทศให้แก่สมำชิกของห้องสมุด 
      1.1.5  บริกำร “ปิดเทอมนี้ ยืมได้ไม่อ้ัน”  เป็นบริกำรที่ส่งเสริมกำรอ่ำนให้แก่
สมำชิกส ำนักหอสมุด โดยให้ยืมหนังสือได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนเล่มในช่วงปิดภำคเรียน 
  1.1.6  บริกำรน ำส่งเอกสำร (Document Delivery Service : DDS) เป็นบริกำร
จัดรถตู้ไปส่งหนังสือ และวิทยำนิพนธ์ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริกำร ซึ่งประกอบด้วย อำจำรย์ และบุคลำกร ในกำรยืมหนังสือและวิทยำนิพนธ์ โดยผู้ใช้บริกำร
สำมำรถกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอรับบริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด หรือขอรับ
แบบฟอร์มที่ห้องสมุดคณะ   
  1.1.7  บริกำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศ เป็นบริกำรตรวจสอบและจอง กรณี
หนังสือมีบุคคลอ่ืนยืมไป โดยสำมำรถจองได้ด้วยตนเองจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โมดูล  
WEB OPAC ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
  1.1.8  บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบค้นข้อมูล เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและ
วิจัย ใช้บริกำรที่ Cyber Zone ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ชั้น 6 ส ำนักหอสมุด 
  1.1.9  บริกำรเครือข่ำยไร้สำย (WiFi) ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยได้ในทุกชั้นของอำคำรส ำนักหอสมุด  
  1.1.10  บริกำรถ่ำยเอกสำร เป็นบริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด       
ที่ต้องกำรถ่ำยส ำเนำจำกหนังสือ เอกสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ โดยส ำนักหอสมุดจัดเตรียมบริกำร   
ถ่ำยเอกสำรของเอกชน ทั้งแบบให้บริกำรด้วยพนักงำนและแบบผู้ใช้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง  
(Self Service) 
  1.1.11  บริกำรแจ้งเตือนก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศล่วงหน้ำให้แก่บุคลำกร
มหำวิทยำลัย  โดยส ำนักหอสมุดส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) แจ้งก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศ
ก่อนถึงก ำหนดคืนสื่อสำรสนเทศ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเตือนควำมจ ำผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับวัน
ก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศ 
  1.1.12  บริกำรถุงผ้ำ เป็นบริกำรให้ยืมถุงผ้ำใส่หนังสือและสื่อโสตทัศน์            
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและรักษำสภำพของหนังสือและสื่อโสตทัศน์อีกทำงหนึ่งด้วย   

1.1.13  บริกำร Print Online  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำร 
พิมพ์งำน สแกนเอกสำร ส ำเนำเอกสำรด้วยตนเองในรำคำประหยัดด้วยบัตรเติมเงิน หรือตู้จ ำหน่ำย
รหัสอัตโนมัติ โดยมีเครื่องให้บริกำรในพ้ืนที่ห้องโถงชั้น 1, ชัน้ 2 และชั้น 6 ตลอดเวลำเปิดให้บริกำร
ของส ำนักหอสมุด 

1.1.14  บริกำรยืมปลั๊กไฟ  เป็นบริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร  
ที่น ำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมำใช้ภำยในส ำนักหอสมุด โดยมีปลั๊กไฟบริกำรในพ้ืนที่ชั้น 2 – 6 
             1.1.15  บริกำรรถเข็นหนังสือขนำดเล็ก (Mini Book Cart) ส ำหรับใส่หนังสือ   
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรเลือกหนังสือที่ต้องกำรอ่ำนหรือยืมหนังสือจ ำนวนมำก 
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1.1.16  บริกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยในห้องสุขำ เป็นกำรประชำสัมพันธ์  
กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด ผ่ำนเสียงตำมสำยในสุขำตั้งแต่ชั้น 1 ถึง ชั้น 7 เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรไดร้ับทรำบข่ำวสำรและกำรบริกำรต่ำง ๆ โดยเปิดเสียงตำมสำยตลอดเวลำกำรเปิด
ให้บริกำร 

1.1.17  บริกำรห้องอ่ำนหนังสือปรับอำกำศ ชั้น 1 เป็นบริกำรเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้ 
ผู้ใช้บริกำรได้ใช้พ้ืนที่ห้องอ่ำนหนังสือ 101 และ 102  ในกำรอ่ำนหนังสือ ศึกษำ ค้นคว้ำ และ     
ท ำรำยงำนได้อย่ำงสะดวก โดยเปิดให้บริกำรตำมเวลำกำรเปิดให้บริกำรของส ำนักหอสมุด และเปิด
ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค 
   1.1.18  บริกำรห้องค้นคว้ำกลุ่ม (Group Study Room) เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ใช้
พ้ืนที่ห้องค้นคว้ำกลุ่มในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และอภิปรำยได้อย่ำงอิสระ จ ำนวน 20 ห้อง ในพ้ืนที่ 
ชั้น 3, ชั้น 4 ชั้น 5 และชั้น 6 โดยนิสิต อำจำรย์ และนักวิจัยสำมำรถจองกำรใช้ห้องทำงออนไลน์ 
      1.2  บริกำรช่วยกำรค้นคว้ำและวิจัย (Reference & Research Services)  
เป็นบริกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ข้อมูลต่ำง ๆ จำกทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกประเภท รวมทั้งแนะน ำวิธีกำรสืบค้นฐำนข้อมูล วิธีกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงและ
บรรณำนุกรมของงำนวิจัย โดยจัดบรรณำรักษ์ผู้มีควำมช ำนำญในกำรสืบค้นสำรสนเทศไว้คอยให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรค้นคว้ำที่เคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำม  
      1.3  บริกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรรู้สำรสนเทศ (Information Literacy)  
เป็นบริกำรแนะน ำวิธีกำรสืบค้นกำรเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนทรัพยำกร
สำรสนเทศและบริกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้นิสิต อำจำรย์ และนักวิจัย ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะ 
ในกำรสืบคน้สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ที่ได้รับกำรจัดหำมำอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อต่ำง ๆ ที่ห้องสมุดก ำหนด 
หรือตำมกำรร้องขอของผู้รับบริกำร ตลอดจนกำรจัดท ำเอกสำรแนะน ำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
และบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด 
 2.  บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  
          ประกอบด้วยบริกำร 17 บริกำร ดังนี้ 
      2.1  บริกำรหนังสือ เป็นบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์
รัฐบำล หนังสืออ้ำงอิง วิทยำนิพนธ์ นวนิยำย หนังสือเยำวชน ฯลฯ 
      2.2  บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ ได้แก่  วำรสำรและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน  
ฉบับย้อนหลัง และวำรสำรฉบับเย็บเล่ม  
      2.3  บริกำรข้อมูลภำคตะวันออก เป็นบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่น ำเสนอข้อมูลของ 
ภำคตะวันออก 
  2.4  บริกำรสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นบริกำรสื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท ซีดี วีซีดี ดีวีดี ซีดีประกอบหนังสือ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ แผนที่ สไลด์  
และนิทรรศกำร นอกจำกนี้ยังจัดให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย โดยบริกำรสื่อมัลติมีเดียด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีดิทัศน์พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์และหูฟัง เครื่องเล่นดีวีดี             
พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์และหูฟัง และเครื่องเล่นเทปคำสเซทพร้อมหูฟัง และมีกำรจัดกิจกรรม        
ฉำยภำพยนตร์ในห้องมินิโฮมเธียเตอร์เป็นประจ ำทุกวัน เวลำ 13.00-15.00 น. และ           
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17.00-20.00 น. รวมทั้งให้บริกำรส ำหรับอำจำรย์ผู้สอนที่ต้องกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบ       
กำรเรียนกำรสอนที่ห้องมินโิฮมเธียเตอร์ 

     2.5  บริกำร Information in One Step เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำร 
(สมำชิกห้องสมุดกลุ่มอำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัย) ในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ส ำนักหอสมุดได้อย่ำงรวดเร็วและตรงตำมควำมต้องกำร โดยรับค ำขอใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)  อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (E-Form) และบันทึกข้อควำม จำกนั้น
ด ำเนินกำรค้นหำและจัดเตรียมทรัพยำกร โดยกำรยืม/ ส ำเนำเอกสำร และแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรมำรับ
ตำมเวลำที่ก ำหนด 
                2.6  บริกำร  Books Showroom  เป็นบริกำรหนังสือใหม่ (หนังสือยอดนิยม     
หนังสือขำยดี หนังสือได้รับรำงวัล เป็นต้น) โดยจัดแสดงไว้ ที่ Collection Books Showroom ชั้น 2    
เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจได้ง่ำยและสะดวกข้ึน ด้วยรูปแบบที่จ ำลอง
จำกร้ำนขำยหนังสือ 

     2.7  บริกำรหนังสือ Cartoon ให้บริกำรหนังสือกำร์ตูน เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำน สร้ำงสรรค์
จินตนำกำรและควำมเพลิดเพลิน 
      2.8  บริกำรมุมหนังสือตลำดหลักทรัพย์ (SET Corner) ให้บริกำรหนังสือเกี่ยวกับ
กำรเงินและกำรลงทุน 
      2.9  บริกำรมุมหนังสือคุณธรรม ให้บริกำรหนังสือและสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทำงด้ำนคุณธรรม 
      2.10  บริกำรมุมหนังสือสร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (Mini TCDC) ให้บริกำรหนังสือ
เกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบจำกศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 
               2.11  บริกำรหอ้งสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile : Your Library on Wheels)        
เป็นบริกำรจัดรถตู้ออกให้บริกำรหนังสือตำมตึกเรียนและคณะต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริกำรและเป็นกำรกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรได้อ่ำนหนังสือเพ่ิมขึ้น  
            2.12  บริกำร Buu Journal Online เป็นบริกำรวำรสำรสถำบัน ซึ่งเป็นวำรสำรที่ออก
โดยมหำวิทยำลัยบูรพำ จัดท ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ น ำเสนอเป็นเอกสำรฉบับเต็ม โดยเข้ำถึงได้
จำกหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด  http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/?page_id=47       
               2.13  บริกำร Smart & Smile by Library iPad  เป็นบริกำรเครื่องแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำรในกำรศึกษำค้นคว้ำสำรสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริกำรที่ชั้น 2 และชั้น 6 

    2.14  บริกำร Smart & Smile by Library Surface RT เป็นบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Microsoft Surface RT และ iPad เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำรในกำรศึกษำค้นคว้ำ
สำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริกำรที่ชั้น 6 

    2.15  บริกำร Mini Home Theatre  เป็นบริกำรที่ให้สมำชิกส ำนักหอสมุดได้ใช้ 
ห้อง Mini Home Theatre เพ่ือกำรเรียนรู้และควำมบันเทิง โดยกำรรองรับระบบสำมมิติ (3D) 
เครื่องเล่นรองรับ Blu-Ray ที่ให้ภำพและเสียงคมชัดกับขนำดจอท่ีใหญ่ขึ้นกว่ำเดิม 
     2.16  บริกำรมุมห้องสมุดดิจิทัลสร้ำงสุข  ให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนแท็บเล็ต   
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     2.17  บริกำรฐำนข้อมูล ได้แก่ 
  2.17.1  บริกำรฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำ (WEB OPAC) เป็นบริกำรสืบค้นรำยชื่อหนังสือ วำรสำร โสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์          
ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ  ที่ให้บริกำรในส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  
  2.17.2  บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริกำรฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรผ่ำน
เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด จ ำนวน 30 ฐำน ครอบคลุมสำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี                
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ประกอบด้วย e-Journals,          
e-Books, e-Thesis, e-Research, Thai Digital Collection (TDC : วิทยำนิพนธ์ บทควำม          
ของสถำบันในสังกัด สกอ.)  
 3.  บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย (Research Support) 
 เป็นบริกำรที่สนับสนุนกำรท ำวิจัยของอำจำรย์  นักวิจัย  บุคลำกร และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ ประกอบด้วยบริกำร 6 บริกำรดังนี้ 
     3.1  ฐำนข้อมูลนักวิจัยมหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU e-Portfolio) ส ำนักหอสมุดจัดท ำขึ้น
โดยใช้โปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมรำยชื่อและผลงำนของคณำจำรย์
และบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำที่เผยแพร่ทำงวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยสำมำรถสืบค้น
งำนวิจัยจำกฐำนข้อมูลได้โดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด
http://dbsrv.lib.buu.ac.th/epfolio 
     3.2  ฐำนข้อมูลงำนวิจัยมหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU-IR) เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวม
ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยสำมำรถสืบค้นได้โดยผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด http://www.lib.buu.ac.th/buuir/research 

    3.3  บริกำรเตรียมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ โดยจัดพื้นที่ให้บริกำร
เป็นสัดส่วนในพ้ืนที่ชั้น 2 และ ชั้น 5 (ห้องบัณฑิตศึกษำ) ของส ำนักหอสมุด 

    3.4  บริกำรห้องศึกษำค้นคว้ำส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ให้บริกำรในพ้ืนที่ชั้น 5 
ของส ำนักหอสมุด 

    3.5  บริกำรห้องศึกษำค้นคว้ำเดี่ยวส ำหรับอำจำรย์ นักวิจัย ได้ใช้พื้นที่ห้องค้นคว้ำ โดย
สำมำรถจองกำรใช้ห้องทำงออนไลน์ 

    3.6  บริกำรสนับสนุนค่ำถ่ำยเอกสำรส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ เป็นบริกำรส ำเนำ
เอกสำรระหว่ำงห้องสมุดที่ส ำนักหอสมุดจ่ำยให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
 4.  บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  
          เป็นบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดระดับต่ำง ๆ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรให้บริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกนี้ยังให้บริกำรห้องสมุดแก่บุคคลภำยนอก กำรให้ควำมร่วมมือแก่
หน่วยงำน/องค์กร ในกำรเข้ำศึกษำดูงำน ส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นวิทยำกรบรรยำยหรือฝึกอบรมให้แก่
หน่วยงำนอื่น ๆ เป็นต้น 
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนที ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรหลักของส ำนักหอสมุด 
 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำน มำตรฐำน กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

ที เกี ยวข้อง 
ระบบกำรจัดหมวดหมู่แบบทศนิยม 
ของดิวอ้ี (Dewey Decimal 
Classification) 

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

กระบวนกำรจัดกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

Library of Congress Subject 
Headings 

หอสมุดรัฐสภำอเมริกัน  
(Library of Congress) 

มำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ตำมโครงสร้ำงแบบมำร์ก 21 (Machine 
Readable Cataloguing : MARC21) 
หัวเรื่องส ำหรับหนังสือภำษำไทย คณะท ำงำนกลุ่มวิเครำะห์

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรลงรำยกำรทำง
บรรณำนุกรมแบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo American 
Cataloguing Rules : AACR II) 

สมำคมห้องสมุดของ
สหรัฐอเมริกำอังกฤษ 
และแคนำดำ 

มำตรฐำนดับลินคอร์เมทำดำตำ (Dublin 
Core Metadata) 

Dublin Core Metadata 
Initiative 

มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2544 

ส ำนักงำนมำตรฐำน
อุดมศึกษำ ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

1. กระบวนกำรจัดกำร 
    ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. กระบวนกำรบริกำร 
3. กระบวนกำรอนุรักษ์และ 
    บ ำรุงรักษำทรัพยำกร 
    สำรสนเทศ 

มำตรฐำนห้องสมุด พ.ศ. 2549 สมำคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี 

พระรำชบัญญัติกฎหมำยลิขสิทธิ์  
พ.ศ. 2537 

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 1. กระบวนกำรจัดกำร 
    ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. กระบวนกำรบริกำร 
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำน มำตรฐำน กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
ที เกี ยวข้อง 

จรรยำบรรณบรรณำรักษ์และ 
นักสำรสนเทศ พ.ศ. 2550 
 

สมำคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระ
รำชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี 

1. กระบวนกำรจัดกำร 
    ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. กระบวนกำรบริกำร 
3. กระบวนกำรอนุรักษ์ 
    และบ ำรุงรักษำ 
    ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
4. กระบวนกำรท ำนุบ ำรุง 
    ศิลปวัฒนธรรม 

ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมสมำชิกห้องสมุดข่ำยงำน
ห้องสมุด มหำวิทยำลยัส่วนภูมิภำค 
(PULINET) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สภำมหำวิทยำลัยบูรพำ กระบวนกำรบริกำร 

ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรห้องสมุดของ
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยอัตรำ
ค่ำบริกำรและคำ่เสียหำย กำรใช้บริกำร
ส ำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรใช้
บริกำรส ำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกำศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เร่ือง เวลำเปิดท ำกำร 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

กระบวนกำรบริกำร 

ประกำศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เร่ือง วัสดุของห้องสมุดที่ให้ยืม และระยะเวลำ
กำรยืมวัสดุของห้องสมุด 
ประกำศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เร่ืองบัตรสมำชิก  
ประกำศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เร่ืองเวลำเปิดท ำกำรฉบบัที่ 2 
ประกำศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เร่ืองเวลำเปิดท ำกำรฉบบัที่ ๓ 
ประกำศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เร่ืองกำรใช้บริกำรตู้ฝำกสิ่งของที่ก ำหนดรหัส
ด้วยตนเองของส ำนักหอสมุด 
  



 
๒๒ 

 

      
  
 



แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. 2558-2563 
ที่แสดงความเชื่อมโยงกับประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิสัยทศัน์ มหาวทิยาลยับูรพา  : 
สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผน่ดิน ด้วยคุณภาพการศกึษาระดับสากล เพื่อน าพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

พันธกจิ มหาวทิยาลยับูรพา  : 
1. สร้างความรู้ ปัญญา และบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าตอ่การพัฒนาสังคม      2. จัดการศกึษาทีม่ีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้น าที่มทีักษะสากล           3. บริการวิชาการสู่สังคม รว่มสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึง่ตนเอง 

4. ส่งเสรมิ สนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย                   5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เขม้แข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การสร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิด

คุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มี

คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผูน้ า  
ที่มีทกัษะสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การบรกิารวิชาการสู่สังคม รว่มสรา้งสังคม 

อุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การส่งเสรมิ สนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปะ 
วัฒนธรรมความเป็นไทย และการอนุรกัษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนามหาวทิยาลัยให้แข็งแรง มรีะบบบริหาร

จัดการทีม่ีประสทิธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้   

          

วิสัยทศัน์ ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา : มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บรกิารสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคณุภาพ และเทคโนโลยีที่ทนัสมัย  เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล 
ปณธิาน ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  :  ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการให้บริการสารสนเทศ  พร้อมกับมุง่มั่นให้บรกิารด้วยความสะดวก รวดเร็ว แมน่ย า น่าเชือ่ถอื ดว้ยความมีมิตรไมตร ี

พันธกจิ ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา   
1.  สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ 1) ใหก้ารศึกษา  2) ด าเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสรา้งและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี   3) ให้บริการทางวิชาการ  4) ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ 
     การกีฬา   5) สนับสนุนกิจกรรม ของรัฐและท้องถิ่น และ 6) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
2.  สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและรองรับประชาคมอาเซียน                                  3.  จัดหาและให้บรกิารทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลมุทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั    
4.  จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย     5.  สนับสนุนการเป็นสังคมฐานความรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาอัตลกัษณ์ทางด้านสารสนเทศและ       

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ 
ส านักหอสมุดเป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนการเรียนรู้ของนิสิต  

และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
เป็นคลังความรู้และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับประเทศ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม  

 
กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัของ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. พัฒนาบุคลากรของส านักหอสมุดให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู ้มีความสามารถ       
    ทางบริหารจัดการ มีคุณธรรม เปน็ทีย่อมรับและเช่ือมั่นของสังคม 
3. ปรับระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 
4. สร้างบรรยากาศของห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 
 

1. สร้างและพัฒนาส านกัหอสมดุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศ และมีความเป็นเลิศในทางด้านศาสตรท์างทะเล              
    ศาสตร์ผู้สูงอายุ  ศาสตรท์างการศึกษา  ศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับแรงงานในการท างาน ศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับภาษาตะวนัออก  
    (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับภาคตะวนัออก และศาสตร์ด้านโลจิสตกิส์  
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลกัสูตรและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชนอ์ย่างคุ้มค่า เอือ้ต่อการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย 
4. สนับสนนุและสง่เสรมิการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
5. สร้างเครือข่ายความรว่มมอืทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั 
6. ส่งเสรมิให้บุคลากรตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รว่มพัฒนาอัตลกัษณ์แห่งความเป็นไทยให้ย่ังยืน 
7. พัฒนาส านักหอสมุดให้มีความเข้มแข็ง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และตระหนักในความรับผิดชอบบนฐานวัฒนธรรมการท างานของ 
    มหาวทิยาลัย 
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                       แผนท่ีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2558-2563) 
 

วิสัยทัศน ์                                                 มุง่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 
                                                                        และเทคโนโลยทีี่ทันสมัย  เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 
 

 
กลยุทธ์ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ 
สูงสุด 
 
กลยุทธ์ 
ด้านลูกค้า 
 
กลยุทธ์ 
ด้านการบริหาร 
จัดการภายใน 

 
 
กลยุทธ์ 
ด้านการพัฒนา 
องค์กร 

สนับสนุนการเป็นสังคม
ฐานความรู้ของประชาคม
ในมหาวิทยาลัยและสังคม 

สนับสนุนด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลยัให้บรรลุตาม

ภารกิจหลัก 6 ดา้น 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั ด้านการเป็น

มหาวิทยาลยัวิจัยและรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

จัดหาและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

ครอบคลมุทุกสาขาวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลยั 

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้
ผู้ใช้เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และตรงตามความต้องการโดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

เสรมิสร้างประสิทธิภาพการใหบ้รกิารสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การเรยีนการสอนและการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยบรูพา 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ        
ตามหลักสูตรและจุดเน้น

ของมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนและส่งเสริม 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

สร้างบรรยากาศของห้องสมดุ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม  
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพัฒนา   

อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 

สร้างและพัฒนาส านักหอสมดุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศ และ  
มีความเป็นเลิศในทางด้านศาสตรท์างทะเล ศาสตรผ์ู้สูงอายุ  ศาสตร์ทาง
การศึกษา  ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานในการท างาน ศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ภาษาตะวันออก (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน) 
ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาคตะวันออก และศาสตร์ด้านโลจสิติกส ์
 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิ
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้และร่วมมือ

การใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

ปรับระบบการ
บริหารจดัการ 

ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
เอื้อต่อการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาบุคลากรของส านักหอสมดุให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์  มีศกัยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ มีความสามารถทางบริหารจัดการ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 

พัฒนาส านักหอสมดุให้มีความเข้มแข็ง มีบุคลากรที่มีคณุภาพ และตระหนัก
ในความรับผดิชอบบนฐานวัฒนธรรมการท างานของมหาวิทยาลัย 
 



          ผลการด าเนินงาน 
 
1. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักหอสมุดแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพื่อบริหำรโครงกำร
ต่ำง ๆ มีกำรวำงแผนขั้นตอนของกำรให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักหอสมุด  ซึ่งมีกำรจัดท ำ
งบประมำณและมอบหมำยภำระงำนแก่บุคลำกรอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
        1.1 โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด จัดขึ้นวันที่ 26-29 สิงหำคม พ.ศ. 2557 แบ่งกำร
ด ำเนินงำนเป็นโครงกำรย่อย  จ ำนวน 4 โครงกำร  
                1.1.1 โครงกำรกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรบริกำรสำรสนเทศบนฐำนเทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
โดยส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ร่วมกับ ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (STKS) 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) วันที่ 26-27 สิงหำคม พ.ศ. 2557 
ประกอบด้วยหัวข้อกำรสัมมนำ ดังนี้ 
             - กำรบริกำรสำรสนเทศบนฐำนเทคโนโลยีอุบัติใหม่     
             - Free Tool : เครื่องมือฟรีส ำหรับส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 

            - กำรจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อำเซียน 
             - โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนส ำหรับโรงเรียน “บริกำรหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่ำน” 
             - กำรจัดกำรข้อมูลและสร้ำงอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม e-form) อย่ำงง่ำยๆ ด้วยตัวท่ำนเอง  
(Google Technology) 
             - กำรพัฒนำสื่อใหม่ด้วยเทคโนโลยี AR : Augmented Reality สื่อใหม่บนโมบำย 
เพ่ือบริกำรและสร้ำงสรรค์ควำมรู้โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้บริหำร ครู อำจำรย์ บรรณำรักษ์ บุคลำกร 
หอ้งสมุด นิสิต มหำวิทยำลัยบูรพำ และผู้สนใจทั่วไป มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 104 คน ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.32 
         1.1.2  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง สื่อนิทำนบูรณำกำรสู่  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
วันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2557 กลุ่มเป้ำหมำย เป็นครู และอำจำรย์ ผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษำ    มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 63 คน ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.60 
      1.1.3 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ทักษะกำรเข้ำใช้และสืบค้นฐำนข้อมูลในระบบ
จัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์  (Thai Digital Collection: TDC) วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2557  
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นครู อำจำรย์ นักวิจัย นักวิชำกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้สนใจทั่วไป  โดยมีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งสิ้น  31 คน ผลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก  ค่ำเฉลี่ย 4.04  
      1.1.4 โครงกำรเปิดบ้ำนกำรเรียนรู้ส ำนักหอสมุด (Open House)  ระหว่ำงวันที่ 26 - 29 
สิงหำคม พ.ศ. 2557  โดยเปิดให้เข้ำเยี่ยมชมกระบวนกำรท ำงำนของห้องสมุดตั้งแต่หนังสือเริ่มเข้ำมำ 
ในห้องสมุดจนกระทั่งออกให้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนจำกโรงเรียนโดยรอบมหำวิทยำลัย นิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำ และผู้สนใจทั่วไป  โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น จ ำนวน 560 คน ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ค่ำเฉลี่ย 4.61 
 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรนิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดในภำพรวม  พบว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  ค่ำเฉลี่ย 4.32 โดยมีอุปสรรคที่พบมำกที่สุดคือระยะเวลำในกำรจัดน้อย
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เกินไป  มีข้อเสนอแนะในกำรจัดอบรมครั้งต่อไปคือเสนอหัวข้อกำรอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คลังดิจิทัล  
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น ำมำใช้กับกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด  ลิขสิทธิ์จำกสื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 2. โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน  
     จัดขึ้นในเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2558   
ณ ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี โดยน ำหนังสือไปมอบให้กับห้องสมุดทัณฑสถำนหญิงชลบุรี และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน  กำรแสดงดนตรีจำกนิสิตคณะดนตรีและ กำรแสดง ชั้นปีที่ 3 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้
ผู้ต้องขังตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอ่ำน และน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอ่ำนมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับตนเอง อีกทั้งยังเป็นกำรเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี เกิดควำมจรรโลงใจ 
ในกำรที่จะด ำรงตนเป็นพลเมืองดีและมีควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิต  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน           
1,262 คน ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.75 
 สรุปผลกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเปิดโลกใบใหม่ด้วยกำรอ่ำน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
โดยมีกิจกรรมที่พึงพอใจสูงสุด      3 ล ำดับแรก ได้แก่  นิทรรศกำรส่งเสริมกำรอ่ำน,  กำรแสดงบนเวที,
กิจกรรมตอบปัญหำ ชิงรำงวัล “ยอดนักอ่ำน” และกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนชุดวรรณกรรม ตำมล ำดับ  โดย
มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมบ่อยๆ และให้มีรูปแบบกิจกรรมนันทนำกำรเช่นเดิม 
        3. โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย   
     จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ณ ชุมชนวัดตำลล้อม ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี  โดยในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  - จัดซื้อหนังสือ เพ่ือน ำไปบริจำคแก่ชุมชนผู้สูงอำยุวัดตำลล้อม 
           - กิจกรรมนันทนำกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้  เช่น ทำยวรรณกรรมค ำถำมจำกวรรณคดี  
ซึ่งสร้ำงควำมเพลิดเพลินและให้ควำมรู้แก่ผู้สูงวัย เป็นก ำลังใจในกำรด ำเนินชีวิตและจุดประกำยควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรท ำประโยชน์ ให้แก่สังคม มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 100 คน  ผลกำรประเมินควำม 
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 
        สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมพบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยกิจกรรมที่พึงพอใจมำก
ที่สุดคือกิจกรรมเล่นเกมแจกรำงวัล  ร้องเพลง และกำรแสดงตำมล ำดับ  มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรม
นันทนำกำรมำกๆ  ชอบกำรแสดงที่สนุกสนำนไม่เครียด 
     4. โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน  
     กำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 7 ครั้ง คือ 
      ครั้งที่ 1  (2/2557) วันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน  
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 145 คน   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ 
ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.17  
      ครั้งที่ 2  (3/2557) วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบ้ำนบ่อกวำงทอง  
อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 250 คน  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.73  
       ครั้งที่ 3 (4/2557) วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบ้ำนโปร่งเกตุ อ ำเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 147 คน ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.84  
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       ครั้งที่ 4 (1/2558) วันที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนวัดหนองบอนแดง ต ำบล
หนองบอนแดง  อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี    มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 54 คน ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.44 
       ครั้งที่ 5 (2/2558) วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียน 
วัดหนองม่วงใหม่  อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 62 คน ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ       มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.77 
       ครั้งที่ 6 (3/2558) วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียน 
วัดหนองใหญ่  อ ำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 123 คน ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.93 
           ครั้งที่ 7 (4/2558) วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู (บ ำรุงรำษฎร์
อุปถัมภ์)  อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรี  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 38 คน ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 
       โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และน ำหนังสือ จ ำนวน 200 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ มอบให้ 
ทำงโรงเรียนไว้ส ำหรับให้ยืมอ่ำน เป็นระยะเวลำ 3 เดือน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำนและ 
ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  ผลกำรประเมินกิจกรรมพบว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ที่สุดร้อยละ 93.12   โดยพึงพอใจในกิจกรรมที่เป็นเกม  กำรแข่งขัน  และกำรเล่ำนิทำน 
    5. โครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง จ ำนวน 2 ครั้ง คือ 
        ครั้งที่ 1  วันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2557 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ อำจำรย์ จ ำนวน 7 คน  
และนิสิต จ ำนวน 23 คน ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุด  ค่ำเฉลี่ย 4.44 
        ครั้งที่ 2  วันที่ 2 เมษำยน  พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ อำจำรย์ จ ำนวน 6 คน 
บุคลำกร 3 คน และนิสิต จ ำนวน 22 คน ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  ค่ำเฉลี่ย 4.59 
        โดยส ำนักหอสมุดน ำอำจำรย์และนิสิตร่วมเดินทำงโดยรสบัสของมหำวิทยำลัย เพ่ือเข้ำชมและ
คัดเลือกหนังสือ ในงำนมหกรรมหนังสือแห่งชำติ  ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ   
    6. โครงการบูรพาบุ๊คแฟร์   
     จัดเมื่อวันที่ 27-31 ตุลำคม พ.ศ. 2557 เพ่ือเปิดโอกำสให้อำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย มีโอกำสคัดเลือกหนังสือวิชำกำรท่ีมีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร และเสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อ 
ส ำหรับใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย  จำกส ำนักพิมพ์  บริษัท และร้ำนค้ำ
ตัวแทนจ ำหน่ำยหนังสือ  จ ำนวน 42 ร้ำนค้ำ 49 บูธ มีคณะต่ำง ๆ เข้ำร่วมเสนอ/ คัดเลือกหนังสือ จ ำนวน 
18 คณะ 4 วิทยำลัย  จ ำนวนผู้ร่วมเสนอรำยชื่อหนังสือ 509 คน จ ำนวนชื่อที่เสนอซื้อ 4,402 ชื่อ  
จ ำนวนเงิน 7,273,750 บำท ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คิดเป็น  ร้อยละ 82.40  และสุ่มจำก
กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 160 คน ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.12 
       โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุดเป็นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรที่อยู่บนพ้ืนฐำนของกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้         

ส านักหอสมุดได้ด าเนินโครงการบริการตามแผน โดยแต่ละโครงการผู้เข้ารับบริการ
วิชาการจะได้รับประโยชน์ ดังนี ้
       1. โครงกำรนิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุด เป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย กำรสัมมนำ 
กำรบรรยำยทำงวิชำกำร  กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร และเปิดบ้ำนกำรเรียนรู้ (Open House) โดยควำม
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ร่วมมือกับทั้งหน่วยงำนภำยใน คือ ภำควิชำสำรสนเทศศึกษำ   คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และ
หน่วยงำนภำยนอก คือ 
ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี (STKS)  สวทช. เพ่ือให้บริกำรทำงวิชำกำรแบบให้เปล่ำ 
ประกอบด้วย 4 โครงกำรย่อย คือ 
           1.1 โครงกำรกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรบริกำรสำรสนเทศบนฐำนเทคโนโลยีอุบัติใหม่   
                    1.1.1 กำรบริกำรสำรสนเทศบนฐำนเทคโนโลยีอุบัติใหม่     
                   1.1.2 Free Tool : เครื่องมือฟรีส ำหรับส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 
                    1.1.3 กำรจดัห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อำเซียน 
                    1.1.4 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนส ำหรับโรงเรียน “บริกำรหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกัน
อ่ำน” 
                    1.1.5 กำรจดักำรข้อมูลและสร้ำงอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-form) อย่ำงง่ำยๆ ด้วยตัวท่ำน
เอง (Google Technology) 
                    1.1.6 กำรพัฒนำสื่อใหม่ด้วยเทคโนโลยี AR : Augmented 
Reality สื่อใหม่บนโมบำยเพ่ือบริกำรและสร้ำงสรรค์ควำมรู้ 
        ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

 1. น ำควำมรู้ที่ได้มำเป็นแนวทำงกำรให้บริกำรห้องสมุด    ศูนย์กำรเรียนรู้  โดยน ำสื่อใหม่
มำเป็นเครื่องมือในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  

 2. กำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ให้บริกำรฟรีบนอินเทอร์เน็ต เช่น AR : Augmented 
Reality มำประยุกต์ใช้กับงำนบริกำรสำรสนเทศ 
 3. รูปแบบกำรจัดห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้อำเซียน 
 4. กำรน ำ Google Technology มำจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
 5. นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำบูรณำกำรเข้ำกับรำยวิชำต่ำง ๆ ที่ได้ศึกษำเรียนรู้ 
ในกระบวนกำรศึกษำของคณะ เป็นกำรท ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 
           1.2  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง สื่อนิทำนบูรณำกำร สู่ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
วันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2557  
           ผู้เข้ำอบรมได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

   1. สำมำรถเลือกนิทำนให้เหมำะสมกับเด็ก  
   2. สำมำรถเล่ำนิทำนในแบบต่ำง ๆ และได้แนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนนิทำนส ำหรับ

เด็กได้ 
   3.  สำมำรถน ำนิทำนมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนได้ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ

ใช้นิทำนให้เป็นสื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีกับเด็ก 
           1.3 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ทักษะกำรเข้ำใช้และสืบค้นฐำนข้อมูลในระบบ
จัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์  (Thai Digital Collection: TDC) วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 
2557   
     -ผู้เข้ำอบรมได้รับประโยชน์ คือ มีทักษะกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลสำรสนเทศทำงด้ำนวิชำกำร 
และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดงำนวิจัยรวมทั้งผลงำนวิชำกำรได้  
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           1.4 โครงกำรเปิดบ้ำนกำรเรียนรู้ส ำนักหอสมุด (Open House) เป็นโครงกำรที่เปิดให้เข้ำเยี่ยม
ชมพ้ืนที่กำรบริกำร สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กระบวนกำรท ำงำนของห้องสมุด เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กและ
เยำวชนมีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ 
      2. โครงกำรเปิดโลกใบใหม่ด้วยกำรอ่ำน ร่วมมือกับทัณฑสถำนหญิง จังหวัดชลบุรี จัดเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอ่ำนและน ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคม 
       3. โครงกำรมอบโลกใบใหม่แห่งกำรเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย ร่วมมือกับชมรมผู้สูงอำยุ ชุมชนวัดตำลล้อม 
ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้  
เกิดควำมจรรโลงใจ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
       4. โครงกำรหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่ำน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ร่วมมือกับ
โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน  อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  โรงเรียนบ้ำนบ่อกวำงทอง และโรงเรียนบ้ำน
โปร่งเกตุ อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนบ้ำนหนองบอนแดง อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี, โรงเรียน
วัดหนองม่วงใหม่ และวัดหนองหัวหมู อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนวัดหนองใหญ่ อ ำเภอสนำม
ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ  จัดโดยน ำหนังสือพร้อมตู้หนังสือ มอบให้ทำงโรงเรียนไว้ส ำหรับให้ยืม เพ่ือเป็น
กำรส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำนและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์   
       5. กำรรับนิสิตฝึกงำนจำกคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม,  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ และภำควิชำสำรสนเทศศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์, ภำควิชำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
นิสิตจะได้รับควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงจำกหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ 
       6. กำรให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ศึกษำดูงำนของส ำนักหอสมุด 
       7. บุคลำกรของส ำนักหอสมุดได้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยได้รับเชิญ
เป็นวิทยำกรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรท ำหนังสือท ำมือ และกล่องเอนกประสงค์ข้อ 3 โครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่ส ำนักหอสมุดจัดขึ้น ล้วนเป็นโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ 
 

ส านักหอสมุดมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบันในโครงการการพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน  

กำรจัดโครงกำรมอบโลกใบใหม่แห่งกำรเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย  เมื่อวันที่  26 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
ณ ชุมชนวัดตำลล้อม ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้สูงวัยยังได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนจำกกิจกรรมทำยวรรณกรรม สุภำษิตค ำพังเพย ตอบค ำถำมชิงรำงวัลจำกวรรณกรรม
และวรรณคดีไทย ซึ่งสร้ำงควำมเพลิดเพลินและให้ควำมรู้แก่ผู้สูงวัย เป็นก ำลังใจในกำรด ำเนินชีวิตและ 
จุดประกำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำประโยชน์ ให้แก่สังคม มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 100 คน  
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.00 
        สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมพบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด  โดยกิจกรรมที่พึงพอใจมำกที่สุด
คือกิจกรรมเล่นเกมแจกรำงวัล  ร้องเพลง และกำรแสดงตำมล ำดับ  มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมนันทนำกำร
มำกๆ  ชอบกำรแสดงที่สนุกสนำนไม่เครียด 
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2. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักหอสมุดมีนโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ 

ของส ำนัก และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
       1.1 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ลำนรมณีย์เป็นกิจกรรมหนึ่งของห้องสมุด 
มีชีวิตเป็นกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และ   กำรสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทยจำกผู้เชี่ยวชำญหรือศิลปิน
ของท้องถิ่นในภูมิภำคตะวันออกให้เป็นที่ปรำกฏและคงอยู่สืบไป  โดยชมรมข้ำรำชกำรบ ำนำญจังหวัดชลบุรี   
      1.2 โครงกำร Happy Library Happy Festival (วันมำฆบูชำ)     เป็นกิจกรรมแนะน ำหนังสือ
เกี่ยวกับวันมำฆบูชำ และตกแต่งมุมหนังสือ ให้สวยงำม เพื่อประชำสัมพันธ์กำรใช้สำรสนเทศท่ีมีให้บริกำร             
ในส ำนักหอสมุด ตลอดจนส่งเสริมกำรอ่ำนและส่งเสริมกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุด มีกำรจัดกิจกรรมยืม
หนังสือ โดยน ำใบเสร็จรับเงินและ    รำยกำรยืมหนังสือเพ่ือแลกสิทธิ์จับค ำถำมชิงรำงวัล  
      1.3 โครงกำร “ประเพณีสงกรำนต์ รื่นเริง เบิกบำน สืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์”  
เป็นกิจกรรมกำรสรงน้ ำพระพุทธรูปและกำรรดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใช้บริกำร ได้แก่ นิสิต คณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมในกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์  
      1.4 โครงกำร “จัดท ำเว็บไซต์ข้อมูลท้องถิ่นภำคตะวันออกในจังหวัดชลบุรี” เป็นกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลดิจิทัล ให้สำมำรถบริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 
 

ส านักหอสมุดได้ด าเนินการจดัท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนแต่ละโครงการ ดังนี้ 
      1. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ลำนรมณีย์ จัดแสดงดนตรีไทย โดยชมรม
ข้ำรำชกำรบ ำนำญจังหวัดชลบุรี ณ ห้องโถงนิทรรศกำร ชั้น 1  ส ำนักหอสมุด ทุกวันอังคำรที่ 3 ของเดือน  
เพ่ือ อนุรักษ์และสืบสำนศิลปะไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนสร้ำงทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในกำรอนุรักษ์ 
กำรบรรเลงและกำรขับร้องดนตรีไทยและก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรโดยบันทึกกำรแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยในรูปแบบสื่อดิจิทัลส ำหรับกำรเก็บรักษำ รวบรวมและเผยแพร่  อีกท้ังได้ส ำรวจควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ด้ำนกิจกรรมดนตรีไทย ซึ่งมีผลกำรประเมินในระดับดี 
      2. โครงกำร Happy Library Happy Festival (วันมำฆบูชำ) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในวันที่ 2-6 
มีนำคม พ.ศ. 2558 โดยมีกำรตกแต่งสถำนที่ บริเวณพ้ืนที่ให้บริกำร ชั้น 2 ส ำนักหอสมุด  มีกำรแนะน ำ
หนังสือเกี่ยวกับวันมำฆบูชำ และตกแต่งมุมหนังสือให้สวยงำม เพื่อประชำสัมพันธ์กำรใช้สำรสนเทศท่ีมี
ให้บริกำรในส ำนักหอสมุด ตลอดจนส่งเสริมกำรอ่ำนและส่งเสริมกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุด โดยจัดกิจกรรม 
ยืมหนังสือ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรโดยกำรสัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และผลกำรประเมินมีควำม
พึงพอใจในระดับมำกที่สุด และมีปริมำณกำรยืมสื่อสำรสนเทศ ในช่วงระยะเวลำที่จัดกิจกรรมสูงกว่ำ 
หลังจัดกิจกรรม 
      3. โครงกำร“ประเพณีสงกรำนต์ รื่นเริง เบิกบำน สืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์” ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมในวันที่ 7-21 เมษำยน พ.ศ. 2558 ณ ห้องโถงนิทรรศกำร ชั้น 1 ส ำนักหอสมุด โดยจัดกิจกรรม 
กำรสรงน้ ำพระพุทธรูป และกำรรดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำร ได้แก่ นิสิต คณำจำรย์ และบุคคล 
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ทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือร่วมสืบสำนประเพณีอันดีงำม  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรท ำให้ผู้ใช้บริกำร
และบุคลำกร ส ำนักหอสมุด มีจิตส ำนึกรักศิลปะและประเพณีไทย และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
      4. โครงกำร “จัดท ำเว็บไซต์ข้อมูลท้องถิ่นภำคตะวันออกในจังหวัดชลบุรี”  โดยกำรส ำรวจรวบรวม 
ข้อมูลกำรท ำครกหินอ่ำงศิลำ และกำรท ำข้ำวหลำม   จังหวัดชลบุรี เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้เป็นดิจิทัล 
และสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรประกอบด้วยจ ำนวน
ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น 2 เรื่อง คือ กำรท ำครกหินอ่ำงศิลำ และกำรท ำข้ำวหลำม   จังหวัดชลบุรี 

ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย โดยมีกำรประเมินผลงำนและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของแต่ละโครงกำรเป็น
รำยไตรมำส ซึ่งส ำนักหอสมุดแบ่งเป็น 3 ไตรมำส มีกำรติดตำมและรวบรวมข้อมูลเพ่ือรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักหอสมุด และด ำเนินกำรเผยแพร่กิจกรรมและกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สำธำรณชน โดยมีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม ผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด www.lib.buu.ac.th และทำง 
face book ของส ำนักหอสมุด เพื่อเป็นช่องทำงให้ผู้ใช้บริกำรได้รับทรำบกิจกรรมของส ำนักหอสมุดเพ่ิมขึ้น 
 
3. ด้านการบริหารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในของส ำนักหอสมุด  

(SWOT Analysis) โดยกำรประชุมร่วมกันของบุคลำกรทุกระดับในสังกัดส ำนักหอสมุดเพ่ือระดมควำมคิดวิเครำะห์ 
ทบทวน และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของส ำนักหอสมุด น ำไปประกอบกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์  
เป้ำประสงค์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย  โดยส ำนักหอสมุดได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย 
บูรพำ ประจ ำปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยวิเครำะห์
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  ซึ่งกำรจัดท ำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักหอสมุด ด ำเนินกำรโดย คณะกรรมกำรบริหำรของส ำนักหอสมุด ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร  ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำฝ่ำย  ในกำรประชุมเม่ือวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2557 อีกท้ังได้มีกำรถ่ำยทอดไปยัง 
ฝ่ำยต่ำง ๆ โดยมอบหมำยงำนให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องรับทรำบและเป็นผู้รับผิดชอบสู่กำรด ำเนินงำนให้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  โดยหลังจำกกิจกรรมเสร็จสิ้น จะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส  
ซึ่งส ำนักหอสมุดแบ่งเป็น 3 ไตรมำส มีกำรติดตำมและรวบรวมข้อมูลเพ่ือรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
       กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเพื่อให้สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงำน เพื่อให้
กำรบริหำรงบประมำณเกิดประสิทธิภำพโดยมีคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด เป็นผู้ดูแล ติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มีกำรจัดท ำ
ประมำณกำรรำยรับและจัดสรรงบประมำณ/ ตำมกลยุทธ์/ พันธกิจของส ำนักหอสมุด และมีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมระบบของมหำวิทยำลัยด้วยระบบบัญชี ๓ มิต ิเพ่ือเป็นกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินให้เป็นปัจจุบัน   
ซึ่งระบบฐำนข้อมูลบัญชี 3 มิติ ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจและวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงินได้ มีกำรรำยงำนเงินสดคงเหลือประจ ำวัน โดยคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน เพ่ือน ำเข้ำท่ีประชุม
กรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด และรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินผ่ำนระบบบัญชี 3 มิติ เสนอต่อมหำวิทยำลัย  
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เพ่ือน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินกำร
จัดท ำงบประมำณกลำงปี และกำรจัดท ำงบประมำณในปีต่อไป 

1. ส ำนักหอสมุด มีกำรบริหำรงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
ทำงกำรเงินเพ่ือให้สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงำน และมีคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักหอสมุด เป็นผู้ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี กำรจัดท ำประมำณกำรรำยรับและจัดสรรงบประมำณ/ ตำมกลยุทธ์/ พันธกิจ
ของส ำนักหอสมุด ในครำวประชุม คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2557        วันที่ 20 
มีนำคม พ.ศ. 2557  และรำยงำนให้คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักรับทรำบ ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2557 
วันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2557  มีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมระบบของมหำวิทยำลัยด้วยระบบบัญชี ๓ 
มิต ิเพ่ือเป็นกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินให้เป็นปัจจุบัน 
         แนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน แผนกำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดกำรด ำเนินกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณประจ ำปี พิจำรณำจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับประจ ำปี ให้เป็นไปตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
โดยได้รับเงินจำกรัฐบำลและเงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
         ส ำนักหอสมุดมีแหล่งเงินทุนงบประมำณ 3 ประเภท ได้แก่   
         - เงินงบประมำณแผ่นดิน 
         - เงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล   
         - เงินรำยได้มหำวิทยำลัย             
โดยกำรใช้จ่ำยงบประมำณมีระบบและขั้นตอนในกำรขอใช้งบประมำณตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
ให้มีกำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตรวจสอบได้ 
          ส ำนักหอสมุดมีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ
ส ำนักหอสมุดและบุคลำกร  โดยมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณตำมโครงกำร/ กิจกรรม ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร ของแต่ละฝ่ำย หำกเป็นโครงกำร/ กิจกรรมที่เสนอขอระหว่ำงปี จะต้อง มีกำรวิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
          ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดท ำประมำณกำรรำยรับจำกแหล่งงบประมำณต่ำง ๆ และมีกำรจัดท ำ
งบประมำณเงินแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี ตลอดทั้งมีกำรจัดท ำเปรียบเทียบกำรใช้
จ่ำยเงินเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและกำรวำงแผนกำรใช้เงินของส ำนักหอสมุด 
          ส ำนักหอสมุด ได้ใช้ระบบฐำนข้อมูลบัญชี 3 มิติที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจ
และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินได้ โดยมีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้  
          1. มีกำรรำยงำนเงินสดคงเหลือประจ ำวันเสนอต่อผู้บริหำร โดยคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน และ
รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินผ่ำนระบบบัญชี 3 มิติ เสนอต่อมหำวิทยำลัย 
          2. มีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเสนอผู้บริหำรเพื่อน ำเข้ำท่ีประชุม
กรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์
สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้กำรรำยงำนจำกฐำนข้อมูลในระบบผ่ำน
เว็บไซต์ระบบบัญชี 3 มิติ http://10.5.1.39/acct3d 
          ส ำนักหอสมุดมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (หน่วยตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัย) และหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยนอก (ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.)) ท ำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
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ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก ำหนด  มีคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ตรวจนับเงินคงเหลือทุกวันท ำกำร  มีกำร
จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  เพื่อให้มีกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนทำงกำรเงินของส ำนักหอสมุด และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินในระดับมหำวิทยำลัยประกอบ  และน ำ
ข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินกำรจัดท ำ
งบประมำณกลำงปี และกำรจัดท ำงบประมำณในปีต่อไป 
          3.  ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักหอสมุด ประจ ำปีงบประมำณ 2558  
(ตุลำคม 2557 - กันยำยน 2558) ซ่ึงด ำเนนิงำนโดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วย
ผู้อ ำนวยกำร เป็นประธำน และหัวหน้ำฝ่ำยร่วมเป็นคณะกรรมกำรรับผิดชอบในแต่ละพันธกิจของส ำนักหอสมุด 
โดยระบุรำยละเอียดกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร ได้แก่ นโยบำย แนวทำงในกำรด ำเนินงำน และหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ  มีกำรประชุมร่วมกันเพ่ือด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยระบุควำมเสี่ยงและปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย  ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร  ควำมเสี่ยงด้ำน
นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน และควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก  
มีกำรวัดระดับควำมเสี่ยงจำกโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง ทั้ง 4 ด้ำน และจัดล ำดับของควำมเสี่ยงที่ได้
จำกกำรวิเครำะห์  โดยจัดท ำในรูปของตำรำงกำรวิเครำะห์วัดระดับควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่เกิดควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบจำกควำมเสี่ยงเพ่ือประเมินระดับควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง   
มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทควำมเสี่ยง ประเด็นควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร ระบบห้องสมุด 

กำรใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่
เหมำะสมต่อกำรรองรับบริกำร 
กำรใช้ software open 
source มีโอกำสเกิดควำม
เสียหำยของข้อมูล 

ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

หนังสือหำยจำกห้องสมุด 

ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์
ภำยนอก 

อุบัติเหตุจำกรถยนต์ 

         ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง โดยมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำน โดยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมหลัก 4 T คือ 
Take  กำรยอมรับควำมเสี่ยง  Treat กำรลดหรือกำรควบคุมควำมเสี่ยง  Transfer กำรโอนควำมเสี่ยง และ 
Terminate กำรหยุดหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง เพ่ือลดต้นเหตุที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้  และจำกกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก ในประเด็นควำมเสี่ยง 
“อุบัติเหตุจำกรถยนต์” มีระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกปีงบประมำณ 2557 (ตุลำคม 2556 - กันยำยน 
2557)  ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
จำกเดิม 
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กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ คะแนน ระดับควำมเสี่ยง 

4 4 16 สูง 
เป็น 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ คะแนน ระดับควำมเสี่ยง 

3 4 12 สูง 
 
       เนื่องจำกส ำนักหอสมุดได้จัดให้มีมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้แก่ 

1. ขับรถในอัตรำควำมเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
2. ขับรถยนต์ด้วยควำมระมัดระวังและไม่ประมำท 
3. ตรวจสอบสภำพรถยนต์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
4. ตรวจสุขภำพร่ำงกำยของพนักงำนขับรถยนต์เป็นประจ ำ 

       จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีอุบัติเหตุ ทำงรถยนต์ที่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยเกิดขึ้นอีก และจำกมำตรกำรดังกล่ำว ท ำให้ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงลดลงจำก 16 คะแนน เป็น 
12 คะแนน โดยที่ส ำนักหอสมุดจะเฝ้ำระวังให้มีกำรด ำเนินมำตรกำรดังกล่ำวให้เข้มงวด อย่ำงต่อเนื่อง 
ข้อ 4 
          คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือก ำกับดูแลส ำนักหอสมุดไปสู่ทิศทำงที่ก ำหนด
ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและกรรมกำรประจ ำส ำนัก ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก พ.ศ. 2556 ข้อ 7  โดยก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ดังนี้  
      1.  วำงนโยบำยและแผนงำนของส ำนักหอสมุดให้สอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย 
      2.  จัดระบบกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักหอสมุด โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของ
มหำวิทยำลัย 
      3.  พิจำรณำออกข้อบังคับและระเบียบ ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำยหรือเพ่ือเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัย 
      4.  ด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และทะนุบ ำรุงศำสนำ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
      5.  ด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
      6. ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นแก่ผู้อ ำนวยกำร 
      7.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย 
           คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด มีกำรประชุมทุก 2-3 เดือน ในกำรประชุมแต่ละครั้งกรรมกำร 
ได้เสนอควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรและน ำไปสู่กำรพัฒนำส ำนักหอสมุดในด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น กำรวำงแผนกลยุทธ์, กำรจัดกำรให้บริกำรต่ำง ๆ, กำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดมีกำรถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้บุคลำกรทุกระดับ
ทรำบและเข้ำใจร่วมกัน  และให้บุคลำกร  ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุด ในครำวประชุมบุคลำกร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2557 
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           ผู้บริหำร ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร  และหัวหน้ำฝ่ำย มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุด เป็นรำยบุคคลหรือรำยโครงกำร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  
กรณีแผนงำนหรือโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 
         ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักหอสมุด มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ในกำรก ำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและให้บุคลำกรเลือกตัวชี้วัดของตนเองได้ รวมทั้งกำร
ประชุมบุคลำกรและเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่วมกิจกำรบริหำรจัดกำรในประเด็นต่ำง ๆ 
          ผู้อ ำนวยกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรและแผนปฏิบัติงำนของส ำนักหอสมุด 
เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถท ำงำนเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก ำหนด
ไว้  มีกำรสอนงำนในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและ ไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรสอนงำนที่หน้ำงำน (On-the-job 
training) รวมทั้งส่งเสริมบุคลำกรให้รับกำรอบรมประชุม สัมมนำ เพื่อให้ได้รับควำมรู้ และน ำควำมรู้นั้นมำ
พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้บุคลำกรเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  โดยกำรมอบหมำยงำน 
และกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
           ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของส ำนักหอสมุด และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ในกำรบริหำรงำนของส ำนักหอสมุด ผู้บริหำรจะบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร คือ  
         1. หลักประสิทธิผล  ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในส ำนักหอสมุด มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น รวมทัง้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก โอกำสและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของส ำนักหอสมุด เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
         2. หลักประสิทธิภำพ  ผู้บริหำรมุ่งพัฒนำกำรให้บริกำรห้องสมุดด้วยสำรสนเทศท่ีทันสมัย มุ่งให้
ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และสำมำรถรับบริกำรได้ด้วยตนเองโดยผ่ำนอุปกรณ์กำรให้บริกำร
อัตโนมัติ กำรให้บริกำรยืม คืนหนังสือ เป็นบริกำรหนึ่งที่อยู่ในช่วงของ กำรด ำเนินงำนพัฒนำเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรที่ใช้เทคโนโลยี RFID 
         3. หลักกำรตอบสนอง  ผู้บริหำรได้ส่งเสริมให้มีกำรบริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร
ได้เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำร โดยบริกำรต่ำง ๆ ที่จัดขึ้น แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
บริกำรส่งเสริมกำรอ่ำน และ กำรใช้บริกำรห้องสมุด บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย 
และบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
         4. หลักภำระรับผิดชอบ  ผู้บริหำรมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรปฏิบัติงำน เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรปรับปรุงและจัดท ำแผนในปีต่อไป 
         5. หลักควำมโปร่งใส  ผู้บริหำรมีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน โดยกำรเผยแพร่
ข่ำวสำร และผลกำรด ำเนินงำนออกสู่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก โดยมีกำรประยุกต์และเลือกใช้วิธีกำร
สื่อสำรที่เหมำะสม และหลำกหลำยช่องทำง ได้แก่ ป้ำยประกำศ แผ่นพับ บอร์ดประชำสัมพันธ์ หนังสือ
ติดต่อรำชกำร ภำพกิจกรรม กระดำนข่ำว เว็บไซต์ และ Social Network ได้แก่ Facebook และ Twitter 
        6. หลักกำรมีส่วนร่วม  ผู้บริหำรมีกำรรับฟังและพิจำรณำข้อร้องเรียนจำกภำยนอกผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ  ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, e-Mail ผู้อ ำนวยกำร : wantana@buu.ac.th ที่เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์
ส ำนักหอสมุด และผ่ำน Social Network ได้แก่ Facebook, Twitter โดยผู้บริหำรหรอืผู้ที่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องจะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตอบกลับแก่ผู้ร้องเรียนส ำนักหอสมุด  ทั้งนี้เปิดโอกำสให้บุคลำกร 
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จำกภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร  โดยเข้ำมำเป็นกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด มีกำรจัด
ประชุมปีละ 6 ครั้ง 
        7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  ส ำนักหอสมุดแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็นฝ่ำยต่ำง ๆ ตำมภำระหน้ำที่ 
จ ำนวน 7 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ  ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ   ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ฝ่ำยเอกสำรและวำรสำร และส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร โดยแต่ละฝ่ำยมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนงำน และผู้ใช้บริกำร 
        8. หลักนิติธรรม  ผู้บริหำรตระหนักในกำรปฏิบัติตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 ระเบียบ
มหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        9. หลักควำมเสมอภำค  ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดสวัสดิกำรให้กับบุคลำกร เช่น สวัสดิกำร ที่พักอำศัย
ภำยในมหำวิทยำลัย  ค่ำรักษำ พยำบำล  ค่ำเล่ำเรียนบุตร และสวัสดิกำรอื่น ๆ ตำมระเบียบปฏิบัติ     
กำรด ำเนินงำนจัดสวัสดิกำร ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักหอสมุดอย่ำง เท่ำเทียมกัน   ผู้บริหำรตระหนักถึง
ผู้ใช้บริกำรทุกวัย รวมถึงผู้พิกำร    โดยได้ของบประมำณก่อสร้ำงอำคำรลำนรมณีย์ ซึ่งติดตั้งลิฟต์โดยสำร 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สูงวัย และผู้พิกำร ตั้งแต่ชั้น 1 ของอำคำร 
        10. หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ  ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดประชุมหัวหน้ำฝ่ำยและบุคลำกร เพ่ือ
ปรึกษำหำรือข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งพิจำรณำข้อคิดเห็นประเด็นต่ำง ๆ เพ่ือหำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพร่วมกัน 
          ส ำนักหอสมุดแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือประชุมหำรือก ำหนดประเด็นควำมรู้ และ
มีกำรก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรและส่งเสริมกำรวิจัยได้อย่ำงทั่วถึงในทุก ๆ ด้ำน  

ส ำนักหอสมุดมีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักหอสมุด 
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยในปีกำรศึกษำ 2557 ส ำนักหอสมุด
ก ำหนดประเด็นควำมรู้ เรื่อง “รำยกำรหลักและหัวเรื่องนั้นส ำคัญไฉน” เนื่องจำกส ำนักหอสมุด ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรสืบค้นข้อมูลทำง
รำยกำรบรรณำนุกรม เพ่ือผู้ใช้ได้เข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์ และรวดเร็ว รำยกำรหลักและหัวเรื่อง 
จึงมีควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศเป็นอย่ำงยิ่ง เมื่อมีกำรเปลี่ยนรำยกำรหลักหรือ หัวเรื่อง จึงต้อง
ท ำกำรแก้ไขเพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกำร ลงรำยกำร ทั้งนี้ มีหลำยประเด็นที่บรรณำรักษ์เข้ำใจไม่ตรงกัน  
เนื่องจำกมีหลำยฝ่ำยที่รับผิดชอบในกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรม เช่น ฝ่ำยเอกสำรและวำรสำร รับผิดชอบ
ในกำรท ำดัชนีวำรสำร ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเบื้องต้น 
(Precat) ฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ รับผิดชอบกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมอย่ำงสมบูรณ์ รวมถึงฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ รับผิดชอบในกำรจัดท ำเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งหลำยฝ่ำยที่กล่ำวมำนั้นล้วน
แล้วแต่เก่ียวข้องในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดทั้งสิ้น ส ำนักหอสมุด
จึงได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้ เรื่อง “รำยกำรหลักและหัวเรื่องนั้นส ำคัญไฉน” เพ่ือเป็นประเด็น 
ในกำรจัดกำรควำมรู้ทำงบรรณำรักษศำสตร์ เพ่ือพัฒนำกำรท ำงำนให้กำรบริกำรห้องสมุดมีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้บรรณำรักษ์ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรท ำงำน 
และจำกกำรที่ได้ไปประชุม สัมมนำ เนื่องจำกเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อตกลงใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรลง
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รำยกำรทำงบรรณำนุกรม หรือมีกำรปรับแก้กำรลงรำยกำรหลักหรือหัวเรื่องส่วนใดนั้น ให้บรรณำรักษ์ที่ได้
ไปประชุมให้แจ้ง ชี้แจง หรืออธิบำย ให้ที่ประชุมทรำบทุกครั้ง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทำงเดียวกัน และ 
มีกำร หำประเด็นปัญหำของกำรท ำงำน เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
หลังจำกนั้นที่ประชุมได้มีกำรส ำรวจฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด เพื่อประมำณกำร 
จ ำนวนรำยกำรที่ต้องท ำกำรปรับปรุงและแก้ไข โดยมีกำรประชุมตกลงร่วมกันในกำรแบ่งงำนและก ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จ และต้องเสนอควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขฐำนข้อมูล รวมถึงปัญหำและอุปสรรคที่พบ 
ในกำรท ำงำน ซึ่งได้มีกำรจัดกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 10 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 2 วันที่  16 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 5 วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 6 วันที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 7 วันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 8 วันที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2558 
ครั้งที่ 9 วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2558 
ครั้งที่ 10 วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 

 หลังจำกมีกำรแก้ไขฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ท ำให้ฐำนข้อมูลมีควำมเสถียร
และเป็นเอกภำพมำกขึ้น ค้นได้ถูกต้อง มีควำมสมบูรณ์ ตรงตำมวิธีกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรม 
ส ำนักหอสมุดสำมำรถน ำมำปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ให้เป็นแนวทำงเดียวกัน ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ท ำให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 นอกจำกนี้ส ำนักหอสมุดได้จัดกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกกำรอบรม สัมมนำและกำรฟังบรรยำยของ
บุคลำกร ในวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2557 จ ำนวน 5 เรือ่ง เพื่อน ำมำพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรและ
ส่งเสริมกำรวิจัยให้อำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย  ตำมหัวข้อดังนี้ 

1. เรื่อง โครงกำรพัฒนำบุคลำกรงำนบริกำรห้องสมุด และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุด โดย นำงสำวธัญลักษณ์  ธนประสิทธิ์พัฒนำ  

2. เรื่อง กำรพัฒนำบุคลิกภำพและศิลปะกำรพูดเพ่ือควำมเป็นผู้น ำ โดยนำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล 
3. เรื่อง กำรเชื่อมโยงควำมรู้: ห้องสมุดสื่อใหม่และเทคโนโลยี โดย นำงวัชรีย์พร คุณสนอง,     

นำงฐิติชญำน์ ทวนดิลก, นำงสำวอิงอร อ้นบำงเขน, นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต, นำงสำวนิลุบล        
โรจน์สัตตรัตน์, นำงธิดำพร สำยทะโชติ 
 4. เรื่อง กำรสัมมนำกลุ่มผู้ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เล่ำโดย นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม, 
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ 
 5. เรื่อง กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพ่ือกำรบริกำร ทุกคนช่วยกำรเล่ำ 
          ส ำนักหอสมุดมีกำรรวบรวมควำมรู้ โดยจัดเก็บในรูปของเอกสำรสรุปประเด็นควำมรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเผยแพร่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด หัวข้อ  
“กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักหอสมุด” 
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          ผู้บริหำรและกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  ที่มีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีกำรจัดท ำข้อมูลอัตรำก ำลังบุคลำกรให้เป็นปัจจุบัน และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
อัตรำก ำลังบุคลำกรในอนำคต เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และพัฒนำ
งำนของส ำนักหอสมุด  
          1. มีกำรก ำหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง มำเป็นเงื่อนไขในกำรที่จะพัฒนำ
บุคลำกรให้สำมำรถพัฒนำงำนประจ ำและพัฒนำศักยภำพของตนเองได้ และมีกำรมอบหมำยงำนทั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง ให้สำมำรถท ำงำนแทนกันได้      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
          2. มีกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบโปร่งใส และก ำหนดแนวปฏิบัติ 
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร  โดยก ำหนด ภำระงำน ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
คัดเลือก ประกำศรับสมัคร กระบวนกำรคัดเลือก ประกำศผลกำรคัดเลือก และ  รับรำยงำนตัว            
โดยทุกกระบวนกำรได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบรำชกำรและเป็นลำยลักษณ์อักษร 
          3. มีกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรก ำหนดภำระงำน พร้อม
ค ำอธิบำยลักษณะงำน (Job Description) ของบุคลำกรแต่ละคนไว้อย่ำงชัดเจน มีสวัสดิกำรส่งเสริม  
และสนับสนุนให้บุคลำกรพัฒนำตนเอง โดยกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ  
และศึกษำดูงำนให้ตรงตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมตำมหน่วยงำนที่จัดโครงกำร
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
          4. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และใช้เกณฑ์กำร 
ประเมินของมหำวิทยำลัย เพ่ือประเมินประสิทธิภำพ ส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำจะประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 1 ตุลำคม-31 มีนำคม ของปีถัดไป และรอบ 1 เมษำยน-30 กันยำยน 
ปีเดียวกัน  และในส่วนของพนักงำนมหำวิทยำลัย ปีละ 1 ครั้ง 
          5. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี มีกำรสร้ำงบรรยำกำศของสถำนที่ท ำงำน  โดยกำรปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณห้องสมุดให้สวยงำม  มีสถำนที่ออกก ำลังกำยเพื่อส่งเสริมสุขภำพให้กับบุคลำกร มีกิจกรรม
กีฬำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพและ ควำมสำมัคคี   
          6. มีกำรจัดสวัสดิกำรให้กับบุคลำกร เช่น สวัสดิกำรที่พักอำศัยภำยในมหำวิทยำลัย ค่ำรกัษำพยำบำล  
กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ค่ำเล่ำเรียนบุตร และสวัสดิกำรอื่น ๆ ตำมระเบียบปฏิบัติกำรด ำเนินงำน 
จัดสวัสดิกำร ส ำหรับผู้ปฏิบัตงิำนในส ำนักหอสมุด 
          7. มีช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำหลำยช่องทำง เช่น กำรสื่อสำร 
พูดคุยระหว่ำงกันโดยตรง, จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail), โปรแกรมแชท Line, โทรศัพท์หน่วยงำน และ
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงกำรเสนอควำมเห็นในกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เสนอประเด็น
ปัญหำ กำรแก้ไขปัญหำ  กำรขอรับกำรสนับสนุนเพื่อให้กำรท ำงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
          8. มีแนวปฏิบัติให้บุคลำกรบันทึกรำยงำนผลกำรไปรำชกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม  ฝึกอบรม 
สัมมนำ และศึกษำดูงำน เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำในกำรปฏิบัติงำนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน  
โดยถ่ำยทอดให้บุคลำกรและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ KM ของส ำนักหอสมุด 
          9. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ถือปฏิบัติ โดยใช้ 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วย จรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยผู้บริหำรและงำนบุคคลได้มีกำร
แจ้งและติดตำมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่ำง ๆ ให้กับบุคลำกรทรำบ ทั้งในกำรประชุมบุคลำกร 
ระบบหนังสือรำชกำร และแจ้งโดยตรงกับบุคลำกร และประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
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          10. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ โดยประเมินจำก
รำยงำนผลกำรไปรำชกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมฝึกอบรม สัมมนำและศึกษำดูงำนของบุคลำกรที่ได้เข้ำร่วม
ในกิจกรรมนั้น 
          ส ำนักหอสมุดมีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง นับตั้งแต่
เริ่มมีกำรประกันคุณภำพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้ประกำศนโยบำย และด ำเนินงำนตำม
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดให้มีกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน เป็นประจ ำทุกปีตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  ตลอดทั้งได้
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดท ำแผนด ำเนินงำนและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยน ำ
กระบวนกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  เพื่อใช้ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพให้มี
ประสิทธิภำพภำยใต้กรอบนโยบำยและหลักกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำก ำหนด ในระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ  
เพ่ือผลักดันให้มีกำรประกันคุณภำพเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นไปตำมระบบและกลลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของส ำนักหอสมุด  
ซึ่งได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนที่ประกอบด้วย กำรควบคุม
คุณภำพ  กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
        ส ำนักหอสมุดได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำองค์กรแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนกำรท ำงำน 
ให้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล   มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักหอสมุด   
โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน และจัดท ำคู่มือ 
กำรประกันคุณภำพศึกษำ เพ่ือก ำกับกำรด ำเนินงำนให้สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้
ตำมอัตลักษณ์ของส ำนักหอสมุด ในองค์ประกอบที่ 6 คุณภำพตำมภำรกิจหลักของส ำนักหอสมุด เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุด โดยด ำเนินกำรในรูปของคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุด ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค และก ำหนดตัวบ่งชี้คุณภำพ
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำของข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) ครอบคลุมปัจจัย 
ที่มีผลต่อคุณภำพอย่ำงครบถ้วน ทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ และผลผลิตหรือผลลัพธ์   
เพ่ือเป็นเกณฑ์น ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  ส ำนักหอสมุดมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน โดยร่วมเป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) และคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุด 
กับข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) โดยด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพมำตรฐำนและกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำร
ประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรให้บริกำรห้องสมุดของสมำชิกในข่ำยงำน รวมทั้งตัวบ่งชี้
คุณภำพดังกล่ำวยังเป็นเกณฑ์คุณภำพที่ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำท่ัวประเทศ น ำไปใช้ในกำรประกัน
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนห้องสมุดอีกด้วย 
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4. ด้านการพัฒนาบุคลากร (การอบรม ประชุม สมัมนา) 
 4.1 ภารกิจของผู้อ านวยการ 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
1 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 10/2556 
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

2 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ประชุมคณะกรรมกำรสวสัดิกำร  
คร้ังที่ 9/2556 

อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

3 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทนุอุดหนุน
กำรศึกษำ  
คร้ังที่ 9/2556 

อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

4 10 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำรำยละเอียด
ของฐำนเงินเดือนของผู้ปฏบิัติงำน 
ในมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2556 

ห้องประชุม 805  
อำคำร ภปร. 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

5 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 11/2556 

อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

6 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2556 

ประชุมเตรียมกำรจัดงำน “5 ธนัวำ
มหำรำช” 

ห้องประชุม 209 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี อำคำร ภปร 

7 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2556 

ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำรำยละเอียด
ของฐำนเงินเดือนของผู้ปฏบิัติงำนใน
มหำวิทยำลยั ครั้งที่ 2/2556 

ห้องประชุม 805  
อำคำร ภปร. 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

8 24 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำรำยละเอียด
ของฐำนเงินเดือนของผู้ปฏบิัติงำนใน
มหำวิทยำลยั ครั้งที่ 3/2556 

ห้องประชุม 805  
อำคำร ภปร. 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

9 28 ธันวำคม พ.ศ. 2556 เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระพุ่ม
ดอกไม้สด “วันตำกสินมหำรำช” 

ลำนพระรูปสมเด็จพระเจำ้
ตำกสินมหำรำช หนำ้วัดใหญ่
อินทำรำม จังหวัดชลบุรี 

10 7 มกรำคม พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 1/2557 

อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ชั้น 9 ห้อง 903  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

11 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 2/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

12 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

ประชุมคณะกรรมกำรสวสัดิกำรฯ ครั้งที่ 
2/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

 
 
 
 



38 
 

 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ 
13 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

2557 
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก
ข้ำรำชกำรดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2556  
คร้ังที่ 1/2557  

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

14 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

เข้ำรว่มเป็นกรรมกำรในกำรตัดสิน
โครงกำรประกวดควำมสำมำรถทำง
วิชำกำร กำรประกวดหนังสือท ำมือ 
“นิทำนส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อนบ้ำน
อำเซียน” 

ภำควิชำสำรสนเทศศึกษำ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวทิยำลัย
บูรพำ 

15 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

ให้สัมภำษณ์ นิสิตสำขำวิชำสำรสนเทศ
ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ สัมภำษณ์ เร่ืองกำรอบรม
และกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักหอสมุด 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

16 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำรำยละเอียด
ของฐำนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2557  

ห้องประชุม 808  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

17 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

ให้สัมภำษณ์ นิสิตสำขำเทคโนโลยี
กำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ ชัน้ปีที่ 3 
เร่ือง กำรปรับภูมิทัศน์ใหม่ของ
ส ำนักหอสมุด เพื่อตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์
เข็มเก้ำ 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

18 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก
ข้ำรำชกำรดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2556  
คร้ังที่ 2/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

19 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2557 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

20 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

21 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

เข้ำร่วมรับฟังรำยละเอียดโครงกำร  
และร่วมในพิธีรับมอบระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับสถำบนัอุดมศึกษำ 

ห้องเจ้ำพระยำบอลลูม  
โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค 
กรุงเทพฯ 

22 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2557 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลยัส่วนภูมิภำค (PULINET) 
ร่วมกับคณะท ำงำนคณะต่ำง ๆ เพื่อ
ผลักดันแผนยุทธศำสตร์ของข่ำยงำนฯ 

ศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ 
23 11 มีนำคม พ.ศ. 2557 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร

พิจำรณำจัดซื้อระบบ RFID   
ห้องประชุม 707 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

24 19 มีนำคม พ.ศ. 2557 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรร้ำนค้ำ ส ำนักหอสมุด  
คร้ังที่ 2/2557 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

25 19 มีนำคม พ.ศ. 2557 เป็นประธำนกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร
ส ำนักหอสมุด 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

26 21 มีนำคม พ.ศ. 2557 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2557 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

27 1 เมษำยน พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 4/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

28 1 เมษำยน พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทนุอุดหนุน
กำรศึกษำ ครั้งที่ 2/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

29 1 เมษำยน พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรสวสัดิกำรฯ  
คร้ังที่ 4/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

30 1 เมษำยน พ.ศ. 2557 ประชุมพิจำรณำกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  

ห้องประชุม 903 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

31 6 เมษำยน พ.ศ. 2557 ร่วมงำนพิธี วนัพระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวนัที่ระลึก
มหำจักรีบรมรำชวงศ ์

ลำนหนำ้ประตูใหญ่ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

32 24 เมษำยน พ.ศ. 2557 ร่วมงำนมหกรรมอุดมศึกษำไทย ศูนย์กำรประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธำน ี
จังหวัดนนทบุร ี

33 28 พฤษภำคม พ.ศ. 
2557 

ประชุมร่วมกับกองอำคำรและบริษัท
เขียนแบบแปลนอำคำรลำนรมณีย์ 

ห้องประชุม 604 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

34 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 6/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

35 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทนุอุดหนุน
กำรศึกษำ ครั้งที่ 6/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ 
36 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรสวสัดิกำรฯ ครั้งที่ 

6/2557 
ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

37 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมกำรว่ำ
ด้วยกำรพัสดุของมหำวิทยำลัย 

ห้องประชุม 903 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

38 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนงำนเพื่อเลือก   
ผู้สมควรเป็นกรรมกำรบริหำรกำรเงิน
และทรัพย์สนิ และกรรมกำรจัดหำรำยได้
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดแุละจำก
อสังหำริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิข์อง
มหำวิทยำลยั  

ห้องประชุม 903 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

39 18 มิถุนำยน พ.ศ. 
2557 

ประชุมร่วมกับกองอำคำรและบริษัท
เขียนแบบแปลนอำคำรลำนรมณีย์ 

ห้องประชุม 707 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

40 27 มิถุนำยน พ.ศ. 
2557 

บรรยำยเร่ืองกำรจัดห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของวัยรุ่น ให้กับคณะ
ผู้บริหำรและอำจำรย์คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครปฐม 

ห้องประชุม ๗๐๗ 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

41 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 7/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

42 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรสวสัดิกำร 
มหำวิทยำลยับูรพำ  คร้ังที่ 7/2557  

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

43 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ประชุมหัวหน้ำส่วนงำน เพื่อเลือกผู้
สมควรเป็นกรรมกำรจัดหำรำยได้หรือ
ผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุ และจำก
อสังหำริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิข์อง
มหำวิทยำลยั 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

44 9 กรกฎำคม พ.ศ.2557 บรรยำยเร่ือง กำรจัดบริกำรห้องสมุดใน
บรรยำกำศสบำยๆ สไตล์วัยรุ่น@
มหำวิทยำลยับูรพำ ให้กับคณะท ำงำน
บริกำร ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวทิยำลัย
ส่วนภูมิภำค (PULINET) 

 ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ 
45 30 กรกฎำคม พ.ศ. 

2557 
เข้ำร่วมประชุมเพื่อเสนอชื่อคัดเลือก
กรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย
บูรพำ ประเภทหัวหนำ้สวนงำน  
ตำมมำตรำ 9 (3) และ (4) แห่ง
พระรำชบญัญัติมหำวิทยำลัยบูรพำ  
พ.ศ. 2550  

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

46 5 สิงหำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 8/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

47 5 สิงหำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 8/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

48 7 สิงหำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมเตรียมกำรจัดงำน  
12 สิงหำมหำรำชนิี ครั้งที่ 2/2557 

ห้องประชุม 209  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

49 20 สิงหำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลยั ครั้งพิเศษที่ 5/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

50 2 กันยำยน พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ ครั้งที่ 5/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

51 2 กันยำยน พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยับูรพำ  

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

52 2 กันยำยน พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
คร้ังที่ 9/2557 มหำวิทยำลัยบรูพำ  

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

53 2 กันยำยน พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้
เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำ ประเภท
หัวหน้ำส่วนงำน ตำมมำตรำ 9 (3) และ 
(4) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
บูรพำ พ.ศ. 2550 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ 
54 2 กันยำยน พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมเพื่อเสนอชื่อคัดเลือก

กันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำ
มหำวิทยำลยั ประเภทหัวหน้ำสว่นงำน 
ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยับูรพ พ.ศ. 2550 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

55 8 กันยำยน พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมกำรประชุมต้อนรับ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน มหำวทิยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

56 9 กันยำยน พ.ศ. 2557 รับฟังรำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน มหำวทิยำลัยบูรพำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

57 11 กันยำยน พ.ศ. 
2557 

เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรสัมมนำวิชำกำร
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
และนิทรรศกำร 

อำคำร 60 พรรษำมหำรำชนิี 
2 ห้อง QS2-102 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

58 16 กันยำยน พ.ศ. 
2557 

ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำงอำคำรลำนรมณีย์ 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  
คร้ังที่ 2/2557 

ห้องประชุม 707  
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

59 19 กันยำยน พ.ศ. 
2557 

เข้ำร่วมผู้เก่ียวข้องประชุมหำรือกำรตัด
โอนเงินค่ำบ ำรุงหอสมุดและค่ำบ ำรุง
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของนิสิตให้แก่
หน่วยงำนภำยนอก 

ห้อง 922 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี   
มหำวิทยำลยับูรพำ 
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     4.2 บุคลากรส านักหอสมุด 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
1 15 ตุลำคม พ.ศ. 2557 นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก และนำงสำว 

สริลรัชญ์ ส ำรำญทรัพย์ เข้ำร่วมประชุม
ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนพัสดุ เพื่อแสดงควำม
คิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน ปัญหำที่พบ 
ในปีที่ผำ่นมำ 

ห้องประชุม PJ 301  
อำคำร 50 ปี  
ศำสตรำจำรย์ประยูร  
จินดำประดิษฐ ์
มหำวิทยำลยับูรพำ 

2 16 ตุลำคม พ.ศ. 2557 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ เข้ำร่วม
ประชุมสมำชิกสภำพนักงำน สมยัสำมัญ  
คร้ังที่ 2/2557 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

3 17 ตุลำคม พ.ศ. 2557 นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรว่ำดว้ยกำรพัสดุ 
ของมหำวิทยำลัย (กวพม.) ครั้งที่ 
9/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

4 20 ตุลำคม พ.ศ. 2557 นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก และนำงสำว 
สริลรัชญ์ ส ำรำญทรัพย์ เข้ำร่วมประชุม  
เพื่อจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจำ้ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

5 31 ตุลำคม พ.ศ. 2557 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต และ 
นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ เข้ำร่วมประชุม 
เตรียมควำมพร้อมต้อนรับคณะผู้บริหำร
จำก Ton Duc Thang University  
สำธำรณรัฐสังคมนิยม เวียดนำม  

ห้องประชุม 209  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

6 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 นำงสำวนงลักษณ์ คุณสนอง เขำ้ร่วม
ประชุมผูป้ฏิบัตงิำนด้ำนกำรบรหิำรงำน
บุคคล เพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำง
ปฏิบัติเก่ียวกับกำรขออนุมัติให้บุคลำกรไป
ศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย  
และดูงำนตำ่งประเทศของทุกสว่นงำน 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

7 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 นำงธิดำพร สำยทะโชติ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนกลุ่มวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ  
คร้ังที่ 5/2557 

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
กรุงเทพฯ 

8 11 พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2557 

นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ เข้ำร่วม
ประชุมสมำชิกสภำพนักงำน สมยัสำมัญ  
คร้ังที่ 3/2557 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
9 18 พฤศจิกำยน  

พ.ศ. 2557 
นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล  
และนำงฐิตชิญำน์ ทวนดิลก เข้ำร่วมประชุม 
IEEE Xplore Training 2014  

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
กรุงเทพฯ 

10 19 ธันวำคม พ.ศ. 2557 นำยปวเรศ นวลแก้ว และนำยเฉลิมเกียรติ  
ดีสม เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏบิัตกิำร  
เร่ืองข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ส ำหรับ
ห้องสมุดและหอจดหมำยเหตุ  

โรงแรมเดอะ กรีนพำร์ค  
รีสอร์ท พัทยำ 
จ.ชลบุร ี

11 19 ธันวำคม พ.ศ. 2557 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสหบรรณำนุกรม 
(Union Catalog)  

ห้องประชุมพันเอกอำทร  
ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อำคำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 

12 6-10 มกรำคม พ.ศ. 
2557 

นำงวงเดือน เจริญ นำงสำวสุภำวดี  
เพชรชื่นสกุล นำงสำวธัญลักษณ ์ 
ธนประสิทธิ์พฒันำ นำงสำวนลิบุล  
โรจน์สัตตรัตน์ นำยปวเรศ นวลแก้ว  
และนำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำบุคลำกรข่ำยงำนห้องสมดุ
มหำวิทยำลยัส่วนภูมิภำคหลักสตูร  
กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสู่ควำมเป็นเลิศ
เพื่อก้ำวเข้ำสู่องค์กรสมรรถนะสูง  

อำคำรอเนกนิทัศน ์
มหำวิทยำลยั 
สุโขทัยธรรมำธิรำช  
จังหวัดนนทบุร ี

13 8 มกรำคม พ.ศ. 2558 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ  
เข้ำร่วมประชุมสมำชิกสภำพนักงำน  
สมัยสำมัญ ครั้งที่ 1/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

14 13 มกรำคม พ.ศ. 2558 นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบตัร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

15 21 มกรำคม พ.ศ. 2558 นำยปวเรศ นวลแก้ว และนำงวชัรีย์พร  
คุณสนอง เข้ำร่วมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนกำรจัดกำรและกำรอนุรักษพ์ลังงำน 
ในอำคำรควบคุม 

ห้องประชุม PJ 301  
อำคำร 50 ปี 
ศำสตรำจำรย์ประยูร 
จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

16 22-23 มกรำคม  
พ.ศ. 2558 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนกลุ่มวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ  
คร้ังที่ 1/2558 

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
17 27-28 มกรำคม  

พ.ศ. 2558 
นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำโครงกำรจดัท ำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติส ำหรับ
สถำบนัอุดมศึกษำ 

ห้องประชุมส ำนักงำน
บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ อำคำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 

18 28 มกรำคม พ.ศ. 2558 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต และนำงสำว
เกษร จันทร เข้ำร่วมงำนสัมมนำ 
กำรสร้ำงทรัพยำกรสำรสนเทศภำษำจนี
ประเภทดิจิทัลในประเทศไทย  
ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

อำคำรมหำจุฬำลงกรณ์ 
คณะอักษรศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
กรุงเทพฯ 

19 29 มกรำคม พ.ศ. 2558 นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำรว่มประชุม
ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนพัสดปุระจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 

อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์
ประยูร จินดำประดษิฐ ์
มหำวิทยำลยับูรพำ 

20 29 มกรำคม พ.ศ. 2558 นำงวชัรีย์พร คุณสนอง และนำยเฉลิม
เกียรติ ดีสม เข้ำร่วมประชุมวิเครำะห์และ
จัดท ำรำยกำรบรรณำนุกรม (Catalog) 

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
ประเสริฐ ณ นคร  
อำคำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 

21 29-30 มกรำคม  
พ.ศ. 2558 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสหบรรณำนุ
กรม (Union Catalog)  

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
ประเสริฐ ณ นคร อำคำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 

22 3-4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำยชัยยศ ปำนเพชร เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที ่1/2558 

ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

23 3-4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนบริกำรข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลยัส่วนภูมิภำค ครั้งที ่1/2558 

ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

24 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
เข้ำร่วมประชุมโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์และแนวปฏบิัติทีด่ีกลุ่ม
เลขำนุกำร 

ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

25 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนบริกำรข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลยัส่วนภูมิภำค ครั้งที ่1/2558 

ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
26 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 นำงวชัรีย์พร คุณสนอง นำงวงเดือน เจริญ 

นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ นำงสำว 
นิสำชล กำญจนพชิิต นำยเฉลิมเกียรติ  
ดีสม นำยปวเรศ นวลแก้ว และ 
นำงสำยสุณี ฤทธิรงค์ เข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรระดบัชำติ PULINET ครั้งที่ 5  
กลยุทธ์กำรพัฒนำห้องสมุดส ำหรับ 
คนรุ่นใหม่ 

โรงแรมพูลแมน 
จังหวัดขอนแก่น 

27 8-12 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2558 

นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต  
และนำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วม
ฝึกอบรม AUNILO Capability Building 
Training 2015  

Universiti Sain Malaysia 
ประเทศมำเลเซีย 

28 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงวชัรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 1/2558 

ห้องประชุม 903 อำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

29 20-22 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2558 

นำงวชัรีย์พร คุณสนอง นำงสำวนิสำชล  
กำญจนพชิิต นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่น
สกุล และนำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์  
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำเชงิปฏิบตัิกำร  
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวทิยำลัย
บูรพำขึ้นสู่อันดับโลก ครั้งที่ 6 

มหำวิทยำลยับูรพำ  
วิทยำเขตสระแก้ว 

30 21-22 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2558 

นำงสำวขจีวรรณ ทองดี และนำงนิตยำ  
วิถีธรรมศักดิ์ พนักงำนโครงกำรร้ำนค้ำ 
ส ำนักหอสมุด เข้ำร่วมอบรมโครงกำร   
พัฒนำมำตรฐำนอำหำรปลอดภยั  
ปี 2558  

บ้ำนทรำยขำวรสีอร์ท 
จังหวัดจันทบุรี 

31 23-24 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2558 

นำงวงเดือน เจริญ และนำงสำวนิสำชล  
กำญจนพชิิต เข้ำร่วมโครงกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร โครงกำรทรัพย์สนิทำง
ปัญญำส ำหรับอุตสำหกรรม (IP For 
Industry) หลักสูตร เทคนิคกำรสืบค้น
และวิเครำะห์ข้อมูลสิทธิบตัรเพื่อกำรวิจัย
และพัฒนำ 

ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม 
เทำทอง มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
32 23-24 กุมภำพันธ์  

พ.ศ. 2558 
นำงสำวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิพ์ัฒนำ  
นำงฐิตชิญำน์ ทวนดิลก และนำงสำว 
กมลรัตน์ สุขนำค เข้ำร่วมฝึกอบรม 
กำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อกำรสืบค้น 

อำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
บำงเขน กรุงเทพฯ 

33 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงวชัรีย์พร คุณสนอง นำงนิตยำ  
ปำนเพชร นำงสำวนลิุบล โรจนส์ัตตรัตน์ 
นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
โครงกำรประชุมสัมมนำ เร่ือง ระบบ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรอบใหม่  
(ปีกำรศึกษำ 2557-2561) 

ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม 
เทำทอง มหำวิทยำลัยบูรพำ 

34 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม 
เพื่อคัดเลือกผู้แทนสมำชิก กบข.  
ประจ ำปี 2558   

ห้องประชุม 406 อำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลยับูรพำ 

35 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรรวบรวมข้อมูล 
เพื่อทบทวนและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย 
ชั้น 2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

36 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำรว่มประชุม
คณะกรรมกำรประสำนงำนติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนกำรก่อสร้ำงอำคำร  
คร้ังที่ 2/2558 

ห้องประชุม 209  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

37 4 มีนำคม พ.ศ. 2558 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ เข้ำร่วม
ประชุมพิจำรณำคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รำงวัล “รัตนบูรพำ” ประจ ำปี พ.ศ. 
2558 

ห้องประชุม 209 ชั้น 2 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

38 5-6 มีนำคม พ.ศ. 2558 นำยชวลิต ฮะกีมี เข้ำร่วมประชมุ
คณะท ำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ ครั้งที่ 
2/2558 

มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 
จ.เชียงรำย 

39 5-6 มีนำคม พ.ศ. 2558 นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยบริกำรสำรนิเทศ 
ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ ครั้งที่ 
3/2557 

ห้อง 707 ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
40 19-20 มีนำคม พ.ศ. 

2558 
นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนกลุ่มวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ   
คร้ังที่ 2/2558  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตภูเก็ต    

41 29 เมษำยน พ.ศ. 2558 นำงวชัรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลยับูรพำ ครั้งที่ 3/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

42 14 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ เข้ำร่วม
ประชุมสมำชิกสภำพนักงำน สมยัสำมัญ  
คร้ังที่ 3/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

43 15 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยหนังสือ สจูิบัตร 
และแผ่นพบั ครั้งที่ 3/2558 

อำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

44 17 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต และ
นำงสำวกมลรัตน์ สุขนำค เป็นวทิยำกร
โครงกำรฝึกอบรมทักษะกำรเรียนรู้
สำรสนเทศ 
เพื่อใช้ในกำรจัดท ำงำนนิพนธ์ ส ำหรับ
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  
คณะวิศวกรรมศำสตร์  

ห้องบรรยำย ชั้น 9  
อำคำรเกษมจำติกวณิช  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

45 18 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ นำงวชัรีย์พร  
คุณสนอง นำงสำวนสิำชล กำญจนพิชิต  
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม นำงวงเดอืน เจริญ 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ  
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ นำงสมหมำย  
ลิ้มปิติพำนชิย์ และนำงนิตยำ ปำนเพชร 
ศึกษำดูงำน RFID 

ส ำนักหอสมุดกลำง 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
กรุงเทพฯ 

46 19 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ นำงวชัรีย์พร  
คุณสนอง นำงสำวนสิำชล กำญจนพิชิต  
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม นำงวงเดอืน เจริญ 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ  
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ นำงสมหมำย  
ลิ้มปิติพำนชิย์ และนำงนิตยำ ปำนเพชร 
ศึกษำดูงำน RFID 

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
47 26 พฤษภำคม พ.ศ. 

2558 
นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรว่ำดว้ยกำรพัสดุ 
ของมหำวิทยำลัย (กวพม.) ครั้งที่ 
4/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

48 26 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดงำนดนตรีไทย
อุดมศึกษำ ครั้งที่ 41  

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

49 27 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ โดยนำงวชัรยี์พร  
คุณสนอง ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวิชำกำร
และประกันคุณภำพ พร้อมด้วยบุคลำกร 
ส ำนักหอสมุด จ ำนวน 46 คน ศึกษำดูงำน
กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด และศึกษำดู
งำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม โครงกำร
ศึกษำวิจัยและพฒันำสิง่แวดล้อมแหลม
ผักเบี้ย 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

หอสมุดและคลังควำมรู้  
หอจดหมำยเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล  
จ.นครปฐม 
โครงกำรศึกษำวิจัยและ
พัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ  
ต.แหลมผักเบี้ย  
อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี  

50 6-10 มิถุนำยน พ.ศ. 
2558 

นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ นำงรัชนี  
เจริญวำรี และนำยภำคภูมิ มำตรทอง  
เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลงำนงบประมำณและ
กำรเงิน e-Budget และ e-Project  

ห้องประชุม 1 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 

51 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนกลุ่มวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
กรุงเทพฯ 

52 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ นำงวชัรีย์พร คุณสนอง 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต  
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม นำงวงเดอืน เจริญ 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ  
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ และนำงนิตยำ  
ปำนเพชร ศึกษำดูงำน RFID  

ส ำนักหอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
กรุงเทพฯ 

53 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล และนำงสำว
กมลรัตน์ สุขนำค เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้
โปรแกรมฝึกภำษำ Access English  
ของส ำนักพิมพ์ Knowledge 
Transmission และ ฐำนข้อมูลมัลติมีเดีย 
ของส ำนักพิมพ์ Binumi 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
54 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยหนังสือ สจูิบัตร 
และแผ่นพบั ครั้งที่ 5/2558 

อำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

55 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 นำงวชัรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมฟัง 
กำรบรรยำยกิจกรรมส่งเสริมกำรจัด
ประชุมนำนำชำต ิ

ห้องประชุม 805  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

56 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
และนำงรัชนี เจริญวำรี เข้ำร่วมประชุม
เสวนำดำ้นกำรเงนิ 

ห้อง PJ 301 อำคำร
ศำสตรำจำรย์ประยูร  
จินดำประดิษฐ์  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

47 2-3 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

นำงวงเดือน เจริญ นำงสำวสุภำวดี  
เพชรชื่นสกุล และนำงสำวกมลรตัน์  
สุขนำค  เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำน 
ฝ่ำยบริกำรสำรนิเทศ ห้องสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำ 

ส ำนักบรรณสำร 
กำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร์  
กรุงเทพฯ 

48 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 นำงรัศมี ปำนดษิฐ์  เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำน 
และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำจะ
ด ำเนินกำรร่ำงขอบเขตงำน (TOR)  
คร้ังพิเศษ/2558 

ห้องประชุม 209  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

49 16 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

นำงวชัรีย์พร คุณสนอง นำงสำวนิสำชล  
กำญจนพชิิต นำยชวลิต ฮะกีมี  
และนำงสำวสุภำวดี เพชรชืน่สกลุ  
เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร TK Forum 
2015  

ห้องอโนมำแกรนด์  
โรงแรมอโนมำ  
กรุงเทพฯ 

50 24 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำรว่มประชุม
คณะกรรมกำรประสำนงำนติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงอำคำร  
คร้ังที่ 4/2558 

ห้องประชุม 209 ชั้น 2 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

51 27 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยหนังสือ สจูิบัตร 
และแผ่นพบั ครั้งที่ 7/2558 

อำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
กรุงเทพฯ 

52 29 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

นำงสำวเกษร จันทร และนำงนติยำ  
ปำนเพชร เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำน 
ฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรสำรนิเทศ 

ส ำนักวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
53 20 สิงหำคม พ.ศ. 2558 นำงวชัรีย์พร คุณสนอง และนำงสำว 

อุฬำริน เฉยศิริ เข้ำร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรโครงกำร TDC สัญจร เรื่อง 
กำรด ำเนินงำนระบบจัดเก็บเอกสำร 
ฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตำมโครงกำร
พัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLIS) 

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
วิจิตร ศรีสอ้ำน อำคำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 
กรุงเทพฯ 

54 1 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงสมหญิง เจียสำรัมย์ นำงสำวธัญ
ลักษณ์ ธนประสิทธิพ์ัฒนำ และนำยชัยยศ 
ปำนเพชร เข้ำร่วมสัมมนำทำงวชิำกำร 
และชมนิทรรศกำร ท้องถิ่นศึกษำ จำก 
ปูมสู่ภูมิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรีเนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ  
5 รอบ 2 เมษำยน พ.ศ.2558 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษำ มหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช จ.นนทบุร ี

55 3 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยหนังสือ สจูิบัตร 
และแผ่นพบั ครั้งที่ 10/2558  

อำคำรช่วงเกษตรศิลปำกร 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
กรุงเทพฯ 

56 9 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
ประชุม OCLC Thai Member Meeting 
2015 

โรงแรมโนโวเทล สยำมสแควร์ 
กรุงเทพฯ 

57 10 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ เข้ำร่วม
ประชุมสมำชิกสภำพนักงำน สมยัสำมัญ  
คร้ังที่ 5/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

58 11 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ
เครือข่ำย MiniTCDC ประจ ำปี 2558  
คร้ังที่ 1  

ห้องออดิทอเรียม  
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 
กรุงเทพฯ 

59 14-15 กันยำยน  
พ.ศ. 2558 

นำงสำวนิลบุล โรจน์สัตตรัตน์ นำงสิริกร  
งำมส ำเร็จ และนำงธิดำพร สำยทะโชติ  
เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำไอซีทีวชิำกำร  
เร่ือง ปรับมุม เปลี่ยนทิศ ขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิดิจิทัล 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ป ี
มหำวิทยำลยับูรพำ 

60 14 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงสำวนิลบุล โรจน์สัตตรัตน์ นำงธิดำพร 
สำยทะโชติ และนำงสิริกร งำมส ำเร็จ  
เข้ำร่วมสัมมนำไอซีทีวิชำกำร เรื่อง ปรับ
มุม เปลี่ยนทิศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
  

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ป ี
มหำวิทยำลยับูรพำ  
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
61 16 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ เข้ำร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรว่ำดว้ยกำรพัสดุ 
ของมหำวิทยำลัย (กวพม.) ครั้งที่ 
6/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลยับูรพำ 

62 16 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม นำยจักรพันธุ์  
ชื่นภิรมย์ นำยธวชัชัย ภักดี และ 
นำยกุญพิสิฏฐ์ นำคสุวรรณ เข้ำร่วม
ประชุมวชิำกำรและนทิรรศกำร ประจ ำปี 
2558 ภำยใต้หัวข้อ เนคเทค :  
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม 

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน ์
กรุงเทพฯ 

63 17-18 กันยำยน  
พ.ศ. 2558 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 
สหบรรณำนุกรม (Union Catalog)  

ห้องประชุมส ำนักงำนบริหำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
อำคำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
กรุงเทพฯ 

64 18 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ นำงรัชนี  
เจริญวำรี นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก  
และนำงสำวสริลรชัญ์ ส ำรำญทรัพย์  
เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร 
เร่ือง ลดเอกสำรกำรประชุมด้วยระบบ e-
Meeting ส ำหรับเลขำกำรประชุม 

ห้องปฏิบัติกำร 204  
อำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลยับูรพำ 

65 18 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ และนำงสมหมำย 
 ลิ้มปิติพำนชิย์ เข้ำร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล
กำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุมอำคำรปฏบิัติกำร
พื้นฐำนและศนูย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์  
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

66 18 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใชง้ำนระบบ
ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ห้องประชุมอำคำรปฏบิัติกำร
พื้นฐำนและศนูย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์  
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

67 23 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
และนำงรัชนี เจริญวำรี เข้ำร่วมฟังกำร
บรรยำย เร่ือง เสวนำดำ้นกำรเงนิ  

คณะแพทยศำสตร์  
อำคำรสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสดุำ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
68 25 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ เข้ำร่วม

ประชุมหำรือคณะอนุกรรมกำรร่ำงกำรรับ
เงินกำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงิน 
และทรัพย์สนิของกองทุนสวสัดกิำร  

ห้องประชุม 922 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

69 25 กันยำยน พ.ศ. 2558 นำงสำวนิลบุล โรจน์สัตตรัตน์ นำงสิริกร  
งำมส ำเร็จ และนำยชัยยศ ปำนเพช เข้ำ
ร่วมสัมมนำทำงวชิำกำรเพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถนะของบุคลำกร เร่ือง กำรลง
รำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศตำมมำตรฐำน 

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำน
ออกแบบ 
กรุงเทพฯ 
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ภาพกิจกรรม 
 

   
 

ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร เปน็ประธำนในพิธีรับมอบ “ห้องสมุดดิจิทัลสรำ้งสุข” 
จำกคุณอัญชลิน พรรณนิภำ ประธำนบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ำกัด  

เมื่อวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2557 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักหอสมุดจัดโครงกำร “รื่นเริง เบิกบำน วนัสงกรำนต์ สืบสำนประเพณี”  
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษำยน 2557 ณ ห้องโถงนิทรรศกำร ชั้น 1 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลยับูรพำ 

 

   
 

ว่ำที่เรือตรี ดร.อุทิศ บ ำรุงชีพ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ น ำ
คณะครูและบุคลำกรกำรศึกษำ จำกโครงกำรอบรมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพครูของคุรุสภำ 9 มำตรฐำน รุ่นที่ 1 
จ ำนวน 32 คน เข้ำรับกำรอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในหัวข้อ "แหล่งกำรเรียนรู้และเครือข่ำยกำรเรียนรู้" เพื่อ

เพิ่มสมรรถนะด้ำนกำรสืบคน้ข้อมูลจำกแหล่งกำรเรียนรู้บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
วันที่ 25 เมษำยน 2557 เวลำ 13.00-15.00 น. ห้อง Cyber Zone 1 ชั้น 6 ส ำนักหอสมุด 
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กำรอบรมกำรระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและกำรซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจ ำปี 2557 
วันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่ำน” ณ โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน  
อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
วันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ 

มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ น ำคณำจำรย์และผู้ปฏบิัติงำนเข้ำเยี่ยมชม 
กำรบริหำรจัดกำรลักษณะทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อมของส ำนกัหอสมุด  

เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2557 เวลำ 13.00-16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสัมมนำเชิงปฏบิัติกำร เร่ือง กำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบควบคุมภำยใน 
เพื่อกำรพัฒนำส ำนักหอสมุด จำกวิทยำกร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรงค์ ฉิมพำลี 

วันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรม เรื่อง กำรพัฒนำบุคลกิภำพเพื่อกำรบริกำร เพื่อพัฒนำบุคลิกภำพของบุคลำกร 
วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส ำนักหอสมุด 
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บุคลำกรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  
เข้ำร่วมฝึกอบรม เร่ือง กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อกำรบริกำร เพื่อพัฒนำบุคลิกภำพของบุคลำกรให้เป็นไปตำม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไดป้รับเปลี่ยนบุคลิกภำพของตนเองและน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้  

เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2557 เวลำ 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส ำนักหอสมุด 
 
 

     
 
 

คณะศึกษำดูงำนจำกประเทศกัมพูชำ จ ำนวน 15 คน เข้ำศึกษำดูงำนส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  
เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2557 เวลำ 10.00 -11.30 น.  

 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

โครงกำรหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกนัอ่ำน ณ โรงเรียนบำ้นโปร่งเกตุ อ. บ่อทอง จ.ชลบุรี  
วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2557 
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         กิจกรรมโครงกำรนิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุด ประจ ำปี 2557   
      จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 26 - 30 สิงหำคม พ.ศ. 2557  

     ณ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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คณะศึกษำดูงำนจำกหอสมุดสถำบันกำรธนำคำร และหอสมุดธนำคำรแห่งสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว 
จ ำนวน 8 คน เข้ำศึกษำดูงำนส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  

เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2557 เวลำ 09.00 -11.30 น. 
 
 
 
 

         
 

ผศ.ร.อ.วรำวุธ ผลำนนัต์ พร้อมด้วยคณำจำรย์และนสิิตสำขำวชิำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำนี เยี่ยมชมและศึกษำดูงำนห้องสมุด  

เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2557 
 
 
 
 
 
 

 


