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ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในแนวทางที่ดีข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับในการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของส 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 และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

อธิกำรบดี 

สภำมหำวิทยำลัย 

ผู้อ ำนวยกำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 

 

หัวหน้ำฝำ่ย 
เอกสำรและ

วำรสำร 

หัวหน้ำฝำ่ย    
โสตทัศนศึกษำ 

หัวหน้ำฝำ่ย 
วิเครำะห์ทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝำ่ย 
พัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝำ่ย 
บริกำร 

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝำ่ย 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ    

หัวหน้ำ
ส ำนักงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
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         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 - 1 - - 1 
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 20 4 32 ๖2 
 

 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนสถำนภำพบุคลำกรของส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2558 
 

6 (10%)

20 (32%)

4 (6%)

32 ( 52%)

ข้ำรำชกำร

พนักงำนมหำวิทยำลัย
(เงินแผ่นดิน)
ลูกจ้ำงประจ ำ

พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
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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 

- 1 2 - - 1 3 - 3 

รวม 6 20 32 4 - 19 25 18 62 
ร้อยละ 9.68 32.26 51.61 6.45 - 30.65 40.32 29.03 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 

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

ข้อมูลกำรได้รับงบประมำณสนับสนุน ปีพ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8 
 

แหล่งเงิน ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี 2558 
๑. งบประมำณเงินแผ่นดิน 3,723,100 3,598,200 2,722,200 
๒. งบประมำณเงินรำยได้จำก
เงินอุดหนุนรัฐบำล 

4,485,700 3,679,400 3,673,900 

3. งบประมำณรำยจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

55,257,100 65,250,000 65401900 

รวมทั้งสิ้น 63,465,900 72,527,600 71,798,000 
เพิ มข้ึน-ลดลงร้อยละ +15.19 +14.28 -1.01 

 

 
 

          แผนภูมิแสดงข้อมูลกำรได้รับงบประมำณสนับสนุน ปีพ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8 
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๙ 

 

เปรียบเทียบงบด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยกับงบประมำณที ส ำนักหอสมุดได้รับ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 

 
แหล่งเงิน มหำวิทยำลัยบูรพำ ส ำนักหอสมุด ร้อยละ 

๑. งบประมำณเงินแผ่นดิน 134,172,100 2,722,200 2.03 
๒. งบประมำณเงินรำยได้
จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล 

1,507,994,600 3,673,900 0.24 

3. งบประมำณรำยจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

3,096,485,100 65401900 2.11 

รวมทั้งสิ้น 4,738,651,800 71,798,000 1.52 
 

 
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. ๒๕๕8  ตำมหมวดรำยจ่ำย  
                      (หน่วยนับ: บำท) 

หมวดรำยจ่ำย / 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ
เงินแผ่นดิน 

งบประมำณ          
เงินรำยได้จำกเงิน
อุดหนุนรัฐบำล 

งบประมำณ
รำยจ่ำยจำก 

เงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย 

รวมเงิน ร้อยละ 

๑ งบบุคลำกร      
     ๑.๑ เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 2,722,200   2,722,200 3.80 
     ๑.๒ เงินเดือนและค่ำจ้ำง 
           ชั่วครำว 

  8,027,600 8,027,600 11.18 

2 งบด ำเนนิงำน      
     2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  3,673,900 31,479,000 35,152,900 48.96 
     2.2 ค่ำสำธำรณปูโภค   700,000 700,000 0.97 
3. งบลงทนุ      
     3.๑ ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ 
           สิ่งก่อสร้ำง 

  18,345,400 18,345,400 25.55 

4. เงินอุดหนุน   4,090,900 4,090,900 5.70 
5. งบกลำง   2,759,000 2,759,000 3.84 
รวมทั้งสิ้น 2,722,200 3,673,900 65,401,900 71,798,000 100 



 
๑๐ 

 

แผน Strategic map ของส่วนงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

แผนที กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

      กรรมกำรบริหำร 
 

         ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้กรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด  และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด  ได้แก่  ผู้อ ำนวยกำร  
รองผู้อ 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.   นำยบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์     กรรมกำร 
7.   นำยชวลิต  ฮะกีมี      กรรมกำร 
8.   นำงนิตยำ  ปำนเพชร      กรรมกำร 
9.   นำงกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ    กรรมกำร 
10. นำงวงเดือน  เจริญ      กรรมกำร 
11. นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต     กรรมกำร 
12. นำยเหมรัศม์ิ  วชิรหัตถพงศ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. นำงวัชรีย์พร  คุณสนอง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๒.  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด  

๑.   นำงวันทนำ  กิติศรีวรพันธุ์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
2.   นำยเหมรัศม์ิ  วชิรหัตถพงศ์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.   นำงวัชรีย์พร  คุณสนอง   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

และประกันคุณภำพ 
4.   นำงสำวนิสำชล  กำญจนพิชิต   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
5.   นำยชวลิต  ฮะกีมี    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ/ 
      หัวหน้ำฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
6.   นำงกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
7.   นำงรัศมี  ปำนดิษฐ์    หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
8.   นำงวงเดือน  เจริญ    หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
9.   นำงสำวเกษร  จันทร    รองหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
10. นำงสำวจรัญญำ  ศุภวิฑิตพัฒนำ  หัวหน้ำฝ่ำยเอกสำรและวำรสำร 
11. นำยเฉลิมเกียรติ  ดีสม      หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
12. นำงอรัญญำ  บ ำเพ็ญแพทย์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
 



 
๑๓ 

 

          ทรพัยำกรสำรสนเทศ 
 
 

รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน รวม 
๑.  หนังสือ    
     ๑.๑  ภำษำไทย เล่ม 364,667 463,819 
     ๑.๒  ภำษำต่ำงประเทศ เล่ม 99,152 
2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)    
     2.๑  ภำษำไทย ชื่อเรื่อง 805 140,944 
     2.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อเรื่อง 140,139 
3.  วิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ชื่อเรื่อง 13,248 13,248 
4.  ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐำน 32 32 
5.  วำรสำร/ หนังสือพิมพ์    
     5.๑  วำรสำร    
            5.๑.๑  ภำษำไทย ชื่อ/เล่ม 1,879/89,486 2,752/ 

144,887             5.๑.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อ/เล่ม 873/55,401 
            5.1.3  วำรสำรต่ำงประเทศในฐำนข้อมูล   
                      อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 

ชื่อ 48,326 48,326 

     5.๒  หนังสือพิมพ์    
            5.๒.๑  ภำษำไทย ชื่อ 15 17 
            5.๒.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อ 2 
6.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
     6.๑ สื่อโสตทัศน์   ชื่อเรื่อง 5,244 

28,390 
     6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์   ชื่อเรื่อง 23,146 
7.  ชุดศึกษำวีซีดี/ ดีวีดี ชุด 29 29 
8. มุมตลำดหลักทรัพย์ (SET Corner) เล่ม 734 734 
9. มุมคุณธรรม เล่ม 455 455 
10. มุมค้ำมนุษย์ เล่ม 122 122 
11. ศูนย์จีนศึกษำ เล่ม 2,076 2,076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 

     ข้อมลูด้ำนกำรให้บริกำร 
 
            ส ำนักหอสมุดให้บริกำรแก่ คณำจำรย์ นิสิต บุคลำกร ตลอดจนผู้ใช้บริกำรบุคคลภำยนอก
ในช่วงปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

รำยกำร หน่วยนับ ปริมำณ 
1. จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 

ชั้น 1 
ชั้น 2-7  

 
คน 
คน 

 
2,263,295 
774,217 

2. จ ำนวนวันที่เปิดให้บริกำรห้องอ่ำนหนังสือ 
          ชั้น 1 
          ชั้น 2-7 

 
วัน 
วัน 

 
343 
339 

3. จ ำนวนชัว่โมงท่ีเปิดให้บริกำรห้องอ่ำนหนังสือ 
          ชั้น 1 
          ชั้น 2-7 

 
ชั่วโมง 
ชั่วโมง 

 
8,232 
4,583 

4.  กำรบริกำรยืม-คืน 
     4.1  กำรบริกำรยืม/ คืนหนังสือ 

 
รำยกำร 

 
493,234/528,212 

     4.๒  บริกำรยืม/ คืนสื่อโสตทัศน์, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รำยกำร 25,141/26,001 
    รวมบริกำรยืม/ คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.๑+4.๒) รำยกำร 518,375/554,213 
     4.๓  บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด   
            ๑)  ขอยืม รำยกำร 73 
            ๒)  ให้ยืม รำยกำร 25 
5.  ให้กำรอบรมเรื่อง กำรสืบค้นสำรสนเทศ  คน/ ครั้ง 1,957/71 
6.  กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ครั้ง 3,005,251 
7.  ให้บริกำรศึกษำดูงำนแก่หน่วยงำนอื่น คน/ สถำบัน 723/25 
8.  ให้กำรฝึกงำนแก่นิสิตสำขำบรรณำรักษศำสตร์และ 
     สำรสนเทศศำสตร์ และสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คน/ สถำบัน 11/5 

9.  บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ครั้ง 1,911 
10.  บริกำรอุปกรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       (สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ครั้ง 12,731 

๑1.  บริกำรอินเทอร์เน็ต ครั้ง 80,032 
12.  จัดอบรมโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำทักษะของอำจำรย์    
       และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

คน/ครั้ง 560/9 

13.  จัดบูรพำบุ๊คแฟร์ ครั้ง 1 
14. น ำอำจำรย์และนิสิตไปคัดเลือกหนังสืองำนมหกรรม  
      หนังสือระดับชำติ 

คน/ครั้ง 58/2 

 
 



 
๑๕ 

 

รำยกำร หน่วยนับ ปริมำณ 
      - ส ำหรับนิสิต 
      - ส ำหรับอำจำรย์ 

 13,772 
358 

16. บริกำรปลั๊กไฟ ครั้ง 30,864 
17. บริกำรน ำส่งเอกสำร (Document Delivery Service :    
      DDS) 

คน/เล่ม 187/465 

18. บริกำรหนังสือเร่งด่วน เล่ม 164 
19. บริกำรหนังสือจอง เล่ม 1,012 
20. บริกำรแจ้งเตือนก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศล่วงหน้ำ 
      บุคลำกร 

คน 3,998 

21. ทวงสื่อสำรสนเทศบุคลำกร/ นิสิต คน 1,559/8,218 
22. บริกำรให้ยืมถุงผ้ำใส่สื่อสำรสนเทศ ครั้ง 5,797 
23. บริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ (Books Mobile) 
      23.1 จ ำนวนครั้งที่ให้บริกำรตำมคณะต่ำง ๆ    
      23.2 จ ำนวนหนังสือที่ให้ยืม 

 
ครั้ง 

คน/รำยกำร 
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314/554 
24. บริกำรหนังสือ Books Showroom เล่ม 28,296 
25. จัดนิทรรศกำรออนไลน์ เรื่อง 6 
26. ฉำยภำพยนตร์ใน Mini Home Theatre ครั้ง 392 
27. กิจกรรมเปิดบ้ำนกำรเรียนรู้ (Open House) ครั้ง/คน 2/739 
28. บริกำรน ำชมและแนะน ำกำรบริกำรของส ำนักหอสมุด 
(Library Tour) 

ครั้ง/คน 26/880 

 
 นอกจำกนี้ส ำนักหอสมุดยังมีร้ำนค้ำ Café@Library ซึ่งเป็นร้ำนค้ำสวัสดิกำรของส ำนักหอสมุด 
จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร นอกจำกนี้ร้ำนค้ำยังให้กำรสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด และกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี รวมทั้งยังสำมำรถเป็น
แหล่งรำยได้ให้กับส ำนักหอสมุดอีกด้วย 
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 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 
  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) 
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  1.1.11  บริกำรแจ้งเตือนก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศล่วงหน้ำให้แก่บุคลำกร
มหำวิทยำลัย  โดยส ำนักหอสมุดส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) แจ้งก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศ
ก่อนถึงก ำหนดคืนสื่อสำรสนเทศ เพ่ืออ 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 
 

1.1.16  บริกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยในห้องสุขำ เป็นกำรประชำสัมพันธ์  
กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด ผ่ำนเสียงตำมสำยในสุขำตั้งแต่ชั้น 1 ถึง ชั้น 7 เพ่ือให้
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 
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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           
17.00-20.00 น. รวมทั้งให้บริกำรส ำหรับอำจำรย์ผู้สอนที่ต้องกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบ       
กำรเรียนกำรสอนที่ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ 

     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 
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               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   
     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-Theses, 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 
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    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 
  



 
๒๓ 

 

  
 



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 
 1. มีนโยบายเป้าหมายและวิธีการบริหารจัดการ 
          ส ำนักหอสมุดมีนโยบำยและเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพื่อบริหำรโครงกำรต่ำง ๆ มีกำรวำงแผน
ขั้นตอนของกำรให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักหอสมุด  มีกำรจัดท ำงบประมำณและมอบหมำย
ภำระงำนแก่บุคลำกรอย่ำงชัดเจน 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
          กำรด ำเนินโครงงำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของส ำนักหอสมุด มีกำรด ำเนินงำนร่วมกับหลำย
ภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เช่น ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมัธยมศึกษำ คณะดนตรีและกำรแสดง โรงเรียนในชุมชน 
รวมถึงส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
 2.1 โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด  เป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีจัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดสัมมนำวิชำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่งเสริมกำรอ่ำน กำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชนในภูมิภำคตะวันออก มี
โครงกำรย่อย 4 โครงกำร และกิจกรรมนันทนำกำร  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น ๆ  ดังนี้  
 2.1.1 กำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จั 
ดขึ้นวันที่ 24-25 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีครู 
อำจำรย์ บรรณำรักษ์ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เข้ำร่วมกำรรับฟังกำรบรรยำย จ ำนวน 88 คน  
ณ ห้องประชุม 201 และ Cyber Zone I ชั้น 6 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  
 2.1.2 กำรบรรยำยทำงวิชำกำร เรื่อง เทคนิคกำรเล่ำนิทำนส ำหรับเด็กปฐมวัย จัดขึ้นวันที่ 
26 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีครู อำจำรย์ 
บรรณำรักษ์ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 88 คน 
 2.1.3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ปฏิบัติกำรหนังสือเล่มเล็ก: สำนสู่สื่อกำรเรียนกำรสอน 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้” จัดขึ้นวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีครูผู้สอน ทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสำระวิชำเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 77 คน 
 2.1.4 กำรอบรมนักเรียน “ปั้นฝันบรรณำรักษ์น้อย ปี 5” (The Trainer of Young 
Librarian: Season 5) จัดขึ้นวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-ม.6) ในเขตภำคตะวันออก โรงเรียนละ 2 คน  
เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 32 คน  
 2.1.5 กิจกรรม Open House จัดขึ้นวันที่ 25-28 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ณ พื้นที่กำร
ให้บริกำรของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-ม.6) ในเขตภำค
ตะวันออก เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด 665 คน   
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 2.2 โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนแก่ผู้ต้องขัง ด ำเนินโครงกำรเมื่อวันที่  28 กรกฎำคม พ.ศ. 2558  
ณ ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี 
 2.3 โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนแก ่
ผู้สูงวัย โดยส ำนักหอสมุดร่วมกับชมรมผู้สูงอำยุชุมชนวัดตำลล้อม ด ำเนินโครงกำรเมื่อวันที่  26 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2558 ณ ชุมชนวัดตำลล้อม จังหวัดชลบุร ี
 2.4 โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และน ำ
หนังสือออกให้บริกำรแก่โรงเรียนขำดแคลนในภำคตะวันออก  โดยส ำนักหอสมุด ด ำเนินโครงกำรร่วมกับ
โรงเรียน 4 โรงเรียน คือ 

- โรงเรียนวัดหนองบอนแดง ต ำบลบอนแดง อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุร ี 
  (วันที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557)   
- โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   
  (วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2557)      
- โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ อ ำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
  (วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2558) 
- โรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู (บ ำรุงรำษฎร์อุปถัมภ์ อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
  (วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558)  

 2.5 โครงการบริการวิชาการแก่วัดในชุมชน  เป็นโครงกำรปรับปรุงห้องสมุดวัด เพ่ือส ำรวจ 
จัดหมวดหมู่และอนุรักษ์หนังสือเก่ำโดยส ำนักหอสมุดร่วมกับวัดเขำบำงทรำย จังหวัดชลบุรี ส ำนักหอสมุด
เข้ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงและจัดกำรห้องสมุดให้กับวัดเขำบำงทรำย ซึ่งมีหนังสือเก่ำอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
ประมำณ 8,000 เล่ม โดยวำงแผนโครงกำรต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือด ำเนินกำร ดังนี้ 
           - ส ำรวจสภำพปัจจุบันของห้องสมุด  
           - ออกแบบห้องสมุด โดยใช้ครุภัณฑ์เดิมเป็นพ้ืนฐำน   
           - ส ำรวจและคัดเลือกวัสดุสำรสนเทศ 
           - ลงทะเบียน 
           - จัดหมวดหมู่ 
         - กำรอนุรักษ์ ซ่อม ท ำกล่องอนุรักษ์  ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรอนุรักษ์โดยค ำนึงถึง
สภำพเป็นส ำคัญ 
           - กำรแปลงผันข้อมูลเป็นดิจิทัล  
          ในปีแรกก ำหนดส ำรวจสถำนที่ ครุภัณฑ์ คัดเลือกและลงทะเบียนหนังสือประมำณ 1,000 เล่ม  
 2.6 โครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำร ที่ส ำนักหอสมุด ร่วมกับ คณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ในมหำวิทยำลัยบูรพำ  จ ำนวน 16 หน่วยงำน 
               1) คณะศึกษำศำสตร์ 
  2) คณะเภสัชศำสตร์ 
  3) คณะวิทยำศำสตร์ 
  4) คณะดนตรีและกำรแสดง 
  5) คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
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  6) คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
  7) สถำบันวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
  8) คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  9) คณะสหเวชศำสตร์  
  10) วิทยำลัยนำนำชำติ 
  11) ส ำนักหอสมุด 
  12) ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
  13) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
  14) วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
  15) สถำบันภำษำ 
  16) คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรศึกษำแก่เด็กวัยเรียน จ ำแนกเป็นกลุ่ม ตำมระดับกำรศึกษำ  
ท ำกิจกรรมในลักษณะกำรเข้ำค่ำยค้ำงคืน และจัดกิจกรรมแรลลี่ เพ่ือเป็นกำรประเมินศักยภำพทำงวิชำกำร
ของเด็ก กำรเสริมสร้ำงทัศนคติทำงบวกในกำรศึกษำ กำรประชำสัมพันธ์คณะต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย  
กำรเรียนรู้ทักษะในกำรด ำรงชีพ และทักษะอำชีพ  ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 2 วัน 1 คืน   
โดยส ำนักหอสมุด  จัดกิจกรรม ดังนี้ 
            - Library Tour : Be strong & smart student by the Library 

 - Visit the Cyber Zone to explore the world wide 
            - ชมภำพยนตร์ 3 มิติ ใน Mini Home Theatre  

 - กิจกรรมตอบปัญหำชิงรำงวัล  
ผลกำรด ำเนินงำนมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน มีระดับควำม พึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
4.38 
 2.7 โครงการลานรมณีย ์เป็นโครงกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยที่ส ำนักหอสมุดร่วมกับ
ชมรมข้ำรำชกำรบ ำนำญจังหวัดชลบุรี  แสดงดนตรีไทยทุกวันอังคำร สัปดำห์ที่ 3 ของเดือน บริเวณห้องโถง
นิทรรศกำร ส ำนักหอสมุด จ ำนวน 12 ครั้ง มีกำรบันทึกกิจกรรมทั้งวีดีทัศน์ และเผยแพร่ผ่ำน Social 
Network 
 2.8 โครงการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (BUU-OER)  เป็นโครงกำรรวบรวม
สื่อดิจิทัลทุกรูปแบบเพ่ือพัฒนำบทเรียนออนไลน์ส ำหรับกำรเรียนรู้ทำงไกล โดยส ำนักหอสมุด ร่วมกับ  
ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สวทช. 
              ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ร่วมกับฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(STKS) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จัดอบรมโครงกำรพัฒนำคลังทรัพยำกร
กำรศึกษำแบบเปิด (BUU-OER) ภำยใต้ โครงกำรระบบสื่อสำระออนไลน์เพ่ือกำรเรียนรู้ทำงไกลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวโรกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีกำร กำรน ำสื่อ เช่น ภำพ คลิปวิดีโอ 
แผนภำพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ    เกมกำรศึกษำ สื่อแอนิเมชั่น เข้ำระบบคลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิด 

    2) เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในกำรเรียนกำรสอนและสัญญำอนุญำต
ที่เก่ียวข้องในกำรเรียนกำรสอนแบบเปิด มีบุคลำกรเข้ำอบรมทั้งสิ้น 25 คน 
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          จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของส ำนักหอสมุดตลอดมำนั้น ส ำนักหอสมุด 
ได้มีโอกำสน ำเสนอผลงำนต่ำง ๆ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET 
หลำยโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง และบำงโครงกำรได้รับกำรตัดสินให้ได้รับรำงวัล  โดยเมื่อปี พ.ศ. 2555  
ส ำนักหอสมุดน ำโครงกำรพัฒนำ ศูนย์กำรเรียนรู้สู่วัดในชุมชน  เสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
PULINET ครั้งที่ 2 ได้รับรำงวัลระดับดี 
    5. โครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง จ ำนวน 1 ครั้ง คือ 
        วันที่ 2 เมษำยน  พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ อำจำรย์ จ ำนวน 6 คน บุคลำกร  
3 คน และนิสิต จ ำนวน 22 คน ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุด  ค่ำเฉลี่ย 4.59 
        โดยส ำนักหอสมุดน ำอำจำรย์และนิสิตร่วมเดินทำงโดยรสบัสของมหำวิทยำลัย เพ่ือเข้ำชมและ
คัดเลือกหนังสือ ในงำนมหกรรมหนังสือแห่งชำติ  ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ   
 
2. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักหอสมุดมีนโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ 

ของส ำนัก และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 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 เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร ได้แก่ นิสิต คณำจำรย์ และบุคคล 
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 
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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 ปี พ.ศ. 2558 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยวิเครำะห์แผนที่เชื่อมโยงฃ
กับปรัชญำหรือปณิธำน และพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559)  ซึ่งกำรจัดท ำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุด 
ด ำเนินกำรโดย คณะกรรมกำรบริหำรของส ำนักหอสมุด ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร และ
หัวหน้ำฝ่ำย  อีกท้ังได้มีกำรถ่ำยทอดไปยังฝ่ำยต่ำง ๆ โดยมอบหมำยงำนให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องรับทรำบและเป็น
ผู้รับผิดชอบสู่กำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  โดยหลังจำกกิจกรรมเสร็จสิ้น  
จะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส ซึ่งส ำนักหอสมุดแบ่งเป็น 3 ไตรมำส มีกำรติดตำมและ 
รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำนต่อผู้อ 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  
เพ่ือน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินกำร
จัดท ำงบประมำณกลำงปี และกำรจัดท ำงบประมำณในปีต่อไป 
         แนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน แผนกำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดกำรด ำเนินกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณประจ ำปี พิจำรณำจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับประจ ำปี ให้เป็นไปตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
โดยได้รับเงินจำกรัฐบำลและเงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
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         ส ำนักหอสมุดมีแหล่งเงินทุนงบประมำณ 3 ประเภท ได้แก่   
         - เงินงบประมำณแผ่นดิน 
         - เงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล   
         - เงินรำยได้มหำวิทยำลัย             
โดยกำรใช้จ่ำยงบประมำณมีระบบและขั้นตอนในกำรขอใช้งบประมำณตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
ให้มกีำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ 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
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  
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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   
และจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก ในประเด็นควำม
เสี่ยง “อุบัติเหตุจำกรถยนต์” มีระดับควำมเสี่ยงลดลง ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
จำกเดิม 

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 
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       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 
         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 รวมทั้งวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก โอกำสและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของส ำนักหอสมุด เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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         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 
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 เพื่อ
ปรึกษำหำรือข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งพิจำรณำข้อคิดเห็นประเด็นต่ำง ๆ เพ่ือหำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพร่วมกัน 
          ส ำนักหอสมุดมีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง นับตั้งแต่
เริ่มมีกำรประกันคุณภำพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้ประกำศนโยบำย และด ำเนินงำนตำม
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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 สถานที ่
1 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ห้องประชุม 903 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

2 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

3 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
สวัสดิกำร ครั้งที่ 10/2557 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

4 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนงำน 
เพ่ือเลือกผู้สมควรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรจัดหำรำยได้หรือผลประโยชน์
จำกที่รำชพัสดุ และจำก
อสังหำริมทรัพย์ 
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

5 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมเพ่ือเสนอรำยชื่อหัวหน้ำ 
ส่วนงำนเพื่อเป็นกรรมกำรประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งพนักงำนให้ด ำรงต ำแหน่ง
สูงขึ้นประเภทผู้แทนหัวหน้ำส่วนงำน 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

6 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมกำรส ำนักหอสมุด  
ครั้งที่ 6/2557 

ห้องประชุม 707 
ส ำนักหอสมุด  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
7 18 ตุลำคม พ.ศ. 

2557 
ร่วมงำนทอดกฐินพระรำชทำน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี 

วัดอุทกเขปสีมำรำม  
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม  

จ.ชลบุร ี
8 28 ตุลำคม พ.ศ. 

2557 
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล ASEAN Citation 
Index 

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี
สอร์ท ภูเก็ต ไม้ขำวบีช  

จ.ภูเก็ต 
9 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 

2557 
ประชุมคณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
2/2557 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

10 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2557 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครัง้ที่ 11/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่
11 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 

2557 
เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร ICADL2014 
(International Conference on 
Asia-Pacific Digital Libraries) 

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  
จ.เชียงใหม่ 

12 8-9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2557 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค(PULINET) 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
วิทยำเขตพระรำชวังสนำม

จันทร์ จ.นครปฐม 
13 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 

2557 
ประชุมกรรมกำรประกวดรำคำกำรจ้ำง
อำคำรลำนรมณีย์ 

อำคำรศำสตรำจำรย์
ประยูร จินดำประดิษฐ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
14 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 

2557 
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัด
งำน  
“5 ธันวำมหำรำช” ครั้งที่ 1/2557 

ห้องประชุม 209  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

15 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2557 

ประชุมกรรมกำรประกวดรำคำกำรจ้ำง
อำคำรลำนรมณีย์ 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

16 19-21 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2557 

ศึกษำดูงำนและลงนำมบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำนระบบ e-Budjet  

ส ำนักหอสมุด 
และคณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

จ.เชียงใหม่ 
17 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 

2557 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดงำน 5 ธันวำ
มหำรำช ครั้งที่ 2/2557 เพื่อรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดเตรียมงำน 

ห้องประชุม 406  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

18 2 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 12/2557 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

19 3 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ประชุมกรรมคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงอำคำรลำนรมณีย์ 

ส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

20 5 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องสักกำระ 
เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว “5 ธันวำมหำรำช” 

หอประชุมธ ำรง บัวศรี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

21 8 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ประชุมคณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
2/2557 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่
22 9 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เข้ำรว่มพิธีท ำบุญเลี้ยงพระเนื่องใน

โอกำสครบรอบ 5 ปี วันคล้ำยวัน
สถำปนำ 
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

23 9 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ประชุมกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด  
ครั้งที่ 7/2557 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

24 19 มกรำคม พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมเพ่ือวำงแผนร่วมกันใน
กำรจัดกิจกรรมโครงกำร จิตอำสำ
พัฒนำศักยภำพแบบองค์รวมด้ำน
ภำษำให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนอง
ใหญ่ (โครงกำรต่อเนื่อง 3 ปี – ปีที่ 3) 

ห้องประชุม IC 206 
Executive Meeting 

Room 
อำคำรวิทยำลัยนำนำชำติ 
ศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำติ 

อุปถัมภ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

25 22 มกรำคม พ.ศ. 
2558 

ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร  
กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ
มหำวิทยำลัย เนื่องในโอกำสครบรอบ 
60 ปี ในวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

26 22 มกรำคม พ.ศ. 
2558 

ประชุมกรรมกำรตรวจรับงำนก่อสร้ำง
อำคำรลำนรมณีย์ 

ห้องประชุม 707 
ส ำนักหอสมุด  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
27 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

2558 
เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำตรวจสอบและ
กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึง
ได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ ครั้งที่ 
1/2558 

ห้องประชุม 406  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

28 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมเพ่ือเลือกหัวหน้ำส่วน
งำน เป็นคณะกรรมกำรนโยบำยอำคำร
ชุด  
ดร.เสนำะ อูนำกูล 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

29 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 2/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่
30 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

2558 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรข่ำยงำนห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) 
ครั้งที่ 1/2558 

ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 

31 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
PULINET ครั้งที่ 5 กลยุทธ์กำรพัฒนำ
ห้องสมุดส ำหรับคนรุ่นใหม่ 

โรงแรมพูลแมน 
จังหวัดขอนแก่น 

32 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ จำก
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล มหำวิทยำลัยบูรพำเพ่ือจัดท ำ
ข้อมูลกำรพัฒนำผู้บริหำรสำยสนับสนุน
วิชำกำร  

ห้องประชุม 707 
ส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

33 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรว่ำด้วย
กำรพัสดุของมหำวิทยำลัย (กวพม.)  
ครั้งที่ 2/2558 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

34 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมสนทนำกลุ่มเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกหัวหน้ำส่วนงำน
สถำบัน 
และส ำนักภำยในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 406  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

35 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 

ห้องประชุม 903 อำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

36 3 มีนำคม พ.ศ. 2558 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 3/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

37 3 มีนำคม พ.ศ. 2558 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจัดหำ
รำยได้หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุ
ฯ ครั้งที่ 3/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

38 27-29 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2558 

เข้ำร่วมประชุมสมำชิก AUNILO 
(ASEAN University Network Inter-
Library Online) ครั้งที่ 11th 
Meeting of AUNILO : Libraries of 
ASEAN University Network และ
น ำเสนอ Country Report เรื่อง 
Technology Innovation in the 
Libraries of Thailand  

National University of 
Laos ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชน

ลำว 
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39 5 มิถุนำยน พ.ศ. 

2558 
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศกำรงำนดนตรีไทย
อุดมศึกษำ ครั้งที่ 41  

หอประชุมธ ำรง บัวศรี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

40 19 มิถุนำยน พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งพิเศษ/2558 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

41 24 มิถุนำยน 2558 ให้สัมภำษณ์นิตยสำร Walk 
Magazine และพำชมส ำนักหอสมุด 
เพ่ือเผยแพร่และถ่ำยภำพส ำนักหอสมุด
ลงนิตยสำร ฉบับเดือนกรกฎำคม 
2558 ในโอกำสครบรอบ 60 ปี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  

ส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

42 1 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปี พ.ศ. 
2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

43 7 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมพิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
มหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

44 8 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

เข้ำรับมอบเข็มเครื่องหมำย
มหำวิทยำลัยบูรพำ ชั้นพิเศษ 

หอประชุมธ ำรง บัวศรี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

45 10 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
พ.ศ. 2558 Burapha University 
International Conference 2015 

โรงแรมบำงแสนเฮอริเทจ  
จ.ชลบุร ี

46 16 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ประสำนงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
กำรก่อสร้ำงอำคำร ครั้งที่ 5/2558 

ห้องประชุม 209 ชั้น 2  
อำคำร ภปร มหำวิทยำลัย

บูรพำ 
47 20 กรกฎำคม พ.ศ. 

2558 
เข้ำร่วมกำรประชุม เสวนำกำรบริหำร 
กับผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

48 20 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมกำรประชุม เสวนำกำรบริหำร 
กับผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

49 29 กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ “12 สิงหำ 
มหำรำชินี” 

ห้องประชุม 406 ชั้น 4 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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50 29 กรกฎำคม พ.ศ. 

2558 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
มหำวิทยำลัย 

ห้องประชุม 209  
อำคำร ภปร มหำวิทยำลัย

บูรพำ 
51 3 สิงหำคม พ.ศ. 2558 เข้ำร่วมกำรประชุม เสวนำกำรบริหำร 

กับผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี ครั้งที่ 3 
ห้องประชุม 805 ชั้น 8 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

52 5 สิงหำคม พ.ศ. 2558 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรปรับปรุงอันดับ
มหำวิทยำลัย 

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

53 9 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

เข้ำร่วมประชุม OCLC Thai Member 
Meeting 2015 

โรงแรมโนโวเทล สยำมส
แควร์ 

กรุงเทพฯ 
54 11 กันยำยน พ.ศ. 

2558 
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำเครือข่ำย 
MiniTCDC ประจ ำปี 2558 ครั้งที่ 1  

ห้องออดิทอเรียม  
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำน

ออกแบบ 
กรุงเทพฯ 
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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 เพื่อซักซ้อมควำข้ำใจแนวทำง
ปฏิบัติเก่ียวกับกำรขออนุมัติให้บุคลำกร
ไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และ
ดูงำนตำ่งประเทศของทุกส่วนงำน 

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 

9 18 พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2557 

นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล  
และนำงฐิตชิญำน์ ทวนดิลก เข้ำร่วม
ประชุม IEEE Xplore Training 2014  

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
10 19 ธันวำคม พ.ศ. 

2557 
นำยปวเรศ นวลแก้ว และ 
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมสมัมนำ
เชิงปฏิบัติกำร เรื่องข้อยกเว้นกำร
ละเมิดลิขสิทธิส์ ำหรับห้องสมุดและ 
หอจดหมำยเหตุ  

โรงแรมเดอะ กรีนพำร์ค  
รีสอร์ท พัทยำ 

จ.ชลบุร ี

11 19 ธันวำคม พ.ศ. 
2557 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสหบรรณำ
นุกรม (Union Catalog)  

ห้องประชุมพันเอกอำทร  
ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อำคำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 

12 6-10 มกรำคม พ.ศ. 
2557 

นำงวงเดือน เจริญ นำงสำวสุภำวดี  
เพชรชื่นสกุล นำงสำวธัญลักษณ ์ 
ธนประสิทธิ์พฒันำ นำงสำวนลิบุล  
โรจน์สัตตรัตน์ นำยปวเรศ นวลแก้ว  
และนำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลยัส่วนภูมิภำค
หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด 
สู่ควำมเป็นเลิศเพื่อก้ำวเข้ำสู่องค์กร
สมรรถนะสูง  

อำคำรอเนกนิทัศน ์
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช  

จังหวัดนนทบุร ี

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

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

14 13 มกรำคม พ.ศ. 
2558 

นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

15 21 มกรำคม พ.ศ. 
2558 

นำยปวเรศ นวลแก้ว และนำงวชัรีย์พร  
คุณสนอง เข้ำร่วมโครงกำรอบรมให้
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
พลังงำนในอำคำรควบคุม 

ห้องประชุม PJ 301  
อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์

ประยูร จินดำประดษิฐ์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

16 22-23 มกรำคม  
พ.ศ. 2558 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนกลุ่มวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบนั 
อุดมศึกษำ ครั้งที่ 1/2558 

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

กรุงเทพฯ 
 

17 27-28 มกรำคม  
พ.ศ. 2558 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำโครงกำรจดัท ำ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส ำหรับ
สถำบนัอุดมศึกษำ 

ห้องประชุมส ำนักงำนบริหำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำร

พัฒนำกำรศึกษำ อำคำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
18 28 มกรำคม พ.ศ. 

2558 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต และ
นำงสำวเกษร จันทร เข้ำร่วมงำน
สัมมนำกำรสร้ำงทรัพยำกรสำรสนเทศ
ภำษำจนีประเภทดิจทิัลในประเทศไทย  
ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

อำคำรมหำจุฬำลงกรณ์ 
คณะอักษรศำสตร์  

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
กรุงเทพฯ 

19 29 มกรำคม พ.ศ. 
2558 

นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำรว่ม
ประชุมผูป้ฏิบัตงิำนด้ำนพัสดปุระจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 

อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์
ประยูร จินดำประดษิฐ ์

มหำวิทยำลยับูรพำ 
20 29 มกรำคม พ.ศ. 

2558 
นำงวชัรีย์พร คุณสนอง และนำยเฉลิม
เกียรติ ดีสม เข้ำร่วมประชุมวิเครำะห์
และจัดท ำรำยกำรบรรณำนุกรม 
(Catalog) 

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
ประเสริฐ ณ นคร  

อำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 

21 29-30 มกรำคม  
พ.ศ. 2558 

นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสหบรรณำ
นุกรม (Union Catalog)  

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
ประเสริฐ ณ นคร อำคำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 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  
เข้ำร่วมประชุมโครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดี
กลุ่มเลขำนุกำร 

ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 

25 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนบริกำรข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลยัส่วนภูมิภำค ครั้งที ่
1/2558 

ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 

26 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงวชัรีย์พร คุณสนอง นำงวงเดือน 
เจริญ นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต นำยเฉลิม
เกียรติ ดีสม นำยปวเรศ นวลแก้ว และ
นำงสำยสุณี ฤทธิรงค์ เข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรระดบัชำติ PULINET ครั้งที่ 5 
กลยุทธ์กำรพัฒนำห้องสมุดส ำหรับคน
รุ่นใหม่ 

โรงแรมพูลแมน 
จังหวัดขอนแก่น 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
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  
เพชรชื่นสกุล และนำงสมหมำย  
ลิ้มปิติพำนชิย์ เข้ำร่วมประชุมสมัมนำ
เชิงปฏิบัติกำร กำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์มหำวทิยำลัยบูรพำ 
ขึ้นสู่อันดับโลก 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
และวิเครำะห์ข้อมูลสิทธิบตัรเพื่อกำร
วิจัยและพฒันำ 

ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรมเทำทอง 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

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 ปำน
เพชร นำงสำวนิลบุล โรจน์สัตตรัตน์ 
นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
โครงกำรประชุมสัมมนำ เร่ือง ระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรอบใหม่ 
(ปีกำรศึกษำ 2557-2561) 

ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรมเทำทอง 
มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
34 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

2558 
นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม 
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนสมำชิก กบข.  
ประจ ำปี 2558   

ห้องประชุม 406 อำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

35 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ  
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนและพัฒนำ
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบรูพำ 

ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย 
ชั้น 2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลยับูรพำ 

36 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2558 

นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำรว่ม
ประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำน
ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนกำรกอ่สร้ำง
อำคำร ครั้งที่ 2/2558 

ห้องประชุม 209  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

37 4 มีนำคม พ.ศ. 2558 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ  
เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรำงวัล “รัตนบูรพำ” 
ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

ห้องประชุม 209 ชั้น 2 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลยับูรพำ 

38 5-6 มีนำคม พ.ศ. 
2558 

นำยชวลิต ฮะกีมี เข้ำร่วมประชมุ
คณะท ำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ 
คร้ังที่ 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 

 

40 19-20 มีนำคม พ.ศ. 
2558 

นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนกลุ่มวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ   
คร้ังที่ 2/2558  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

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  
เข้ำร่วมประชุมสมำชิกสภำพนักงำน 
สมัยสำมัญ ครั้งที่ 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 ์
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
44 17 พฤษภำคม พ.ศ. 

2558 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต และ
นำงสำวกมลรัตน์ สุขนำค เป็นวทิยำกร
โครงกำรฝึกอบรมทักษะกำรเรียนรู้
สำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรจัดท ำงำน
นิพนธ์ ส ำหรับนสิิตหลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต  
คณะวิศวกรรมศำสตร์  

ห้องบรรยำย ชั้น 9  
อำคำรเกษมจำติกวณิช  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

45 18 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

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

ส ำนักหอสมุดกลำง 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

คุณทหำรลำดกระบงั 
กรุงเทพฯ 

46 19 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

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

ส ำนักงำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

กรุงเทพฯ 

47 26 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรวำ่ด้วย
กำรพัสดุของมหำวิทยำลัย (กวพม.) 
คร้ังที่ 4/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

48 26 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

นำงรัศมี ปำนดษิฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดงำนดนตรี
ไทยอุดมศึกษำ ครั้งที่ 41  

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

49 27 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 

ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยับูรพำ โดยนำงวชัรยี์พร  
คุณสนอง ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรฝำ่ย
วิชำกำรและประกนัคุณภำพ พร้อมด้วย
บุคลำกร ส ำนักหอสมุด จ ำนวน 46 คน 
ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรหอ้งสมุด 
และศึกษำดูงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

หอสมุดและคลังควำมรู้  
หอจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล จ.นครปฐม 
โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ 

ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้ำนแหลม  
จ.เพชรบุรี  
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
50 6-10 มิถุนำยน พ.ศ. 

2558 
นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ นำงรัชนี  
เจริญวำรี และนำยภำคภูมิ มำตรทอง  
เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำร
ใช้ระบบฐำนข้อมูลงำนงบประมำณและ
กำรเงิน e-Budget และ e-Project  

ห้องประชุม 1 ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  

จ.เชียงใหม่ 

51 12 มิถุนำยน พ.ศ. 
2558 

นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนกลุ่มวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กรุงเทพฯ 

52 16 มิถุนำยน พ.ศ. 
2558 

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

ส ำนักหอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
กรุงเทพฯ 

53 16 มิถุนำยน พ.ศ. 
2558 

นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล และ
นำงสำวกมลรัตน์ สุขนำค เข้ำรับกำร
อบรมกำรใช้โปรแกรมฝึกภำษำ Access 
English ของส ำนักพิมพ์ Knowledge 
Transmission และ ฐำนข้อมูล
มัลติมีเดียของส ำนักพิมพ์ Binumi 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

กรุงเทพฯ 

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 สุข
นำค  เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนฝ่ำย
บริกำรสำรนิเทศ ห้องสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำ 

ส ำนักบรรณสำร 
กำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิต 

พัฒนบริหำรศำสตร์  
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
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 เข้ำรว่ม
ประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำน
ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนก่อสรำ้ง
อำคำร ครั้งที่ 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 
53 20 สิงหำคม พ.ศ. 

2558 
นำงวชัรีย์พร คุณสนอง และนำงสำว
อุฬำรนิ เฉยศิริ เข้ำร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรโครงกำร TDC สัญจร เรื่อง 
กำรด ำเนินงำนระบบจัดเก็บเอกสำร
ฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตำม
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) 

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์วิจติร 
ศรีสอ้ำน อำคำรส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
กรุงเทพฯ 

54 1 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงสมหญิง เจียสำรัมย์ นำงสำวธัญ
ลักษณ์ ธนประสิทธิพ์ัฒนำ และนำยชัย
ยศ ปำนเพชร เข้ำร่วมสัมมนำทำง
วิชำกำรและชมนิทรรศกำร ท้องถิ่น
ศึกษำ จำกปูมสู่ภูมิ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรีเนื่องในโอกำสฉลอง
พระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน  
พ.ศ.2558 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษำ 

มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช 
จ.นนทบุรี 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
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 สยำมสแควร ์
กรุงเทพฯ 

57 10 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพฒันำ  
เข้ำร่วมประชุมสมำชิกสภำพนักงำน 
สมัยสำมัญ ครั้งที่ 5/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

58 11 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุม 
สัมมนำเครือข่ำย MiniTCDC ประจ ำปี 
2558 ครั้งที่ 1  

ห้องออดิทอเรียม  
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 

กรุงเทพฯ 
59 14-15 กันยำยน  

พ.ศ. 2558 
นำงสำวนิลบุล โรจน์สัตตรัตน์  
นำงสิริกร งำมส ำเร็จ และนำงธดิำพร 
สำยทะโชติ เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ
ไอซีทีวิชำกำร เรื่อง ปรับมุม เปลี่ยนทิศ 
ขับเคลื่อน เศรษฐกิจดิจิทัล 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติฉลอง 
สิริรำชสมบัติครบ 60 ป ี

มหำวิทยำลยับูรพำ 

60 14 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงสำวนิลบุล โรจน์สัตตรัตน์  
นำงธิดำพร สำยทะโชติ และนำงสิริกร 
งำมส ำเร็จ เข้ำร่วมสัมมนำไอซีที
วิชำกำร เร่ือง ปรับมุม เปลี่ยนทศิ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ป ี

มหำวิทยำลยับูรพำ  

61 16 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรวำ่ด้วย
กำรพัสดุของมหำวิทยำลัย (กวพม.) 
คร้ังที่ 6/2558 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

62 16 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม นำยจักรพันธุ์  
ชื่นภิรมย์ นำยธวชัชัย ภักดี และนำย
กุญพิสิฏฐ์ นำคสุวรรณ เข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรและนิทรรศกำร 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 ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
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 คณะวิทยำศำสตร ์
มหำวิทยำลยับูรพำ 

66 18 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใชง้ำนระบบ
ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ห้องประชุมอำคำรปฏบิัติกำร
พื้นฐำนและศนูย์เครื่องมือ

วิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร ์
มหำวิทยำลยับูรพำ 

67 23 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
และนำงรัชนี เจริญวำรี เข้ำร่วมฟัง 
กำรบรรยำย เร่ือง เสวนำดำ้นกำรเงิน  

คณะแพทยศำสตร์  
อำคำรสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสดุำ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

68 25 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
เข้ำร่วมประชุมหำรือคณะอนุกรรมกำร 
ร่ำงกำรรับเงินกำรจำ่ยเงิน และกำรเก็บ
รักษำเงินและทรัพยส์ินของกองทุน
สวัสดิกำร  

ห้องประชุม 922 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

69 25 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

นำงสำวนิลบุล โรจน์สัตตรัตน์  
นำงสิริกร งำมส ำเร็จ และนำยชยัยศ 
ปำนเพช เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของบุคลำกร 
เร่ือง กำรลงรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศตำมมำตรฐำน 

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 
กรุงเทพฯ 
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ภาพกิจกรรม 
 

   
 

บูรพำบุ๊คแฟร์ ประจ ำปี 2557 วันที่ 27 – 31 ตุลำคม พ.ศ. 2557 
 

   
 

ส ำนักหอสมุดออกให้บริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile) วันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557    
ณ อำคำรคณะพยำบำลศำสตร์ 

 

   
 

ส ำนักหอสมุดออกให้บริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile) วันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557    
ณ อำคำรคณะโลจิสติกส์ 
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โครงกำร “หนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่ำน” ณ โรงเรียนวดัหนองบอนแดง อ.บ้ำนบงึ จ.ชลบุรี  
วันที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557  

 

   
 

กิจกรรมลำนรมณีย์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ส ำนักหอสมุด 
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 

 

   
 

นำงวนัทนำ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ให้กำรต้อนรับคณะท ำงำนฝำ่ยบริกำรสำรนิเทศ ห้องสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำ ซึ่งมีบรรณำรักษ์ฝ่ำยบริกำรสำรนิเทศเข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 20 แห่ง ในโอกำสนี้ได้

บรรยำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลยับูรพำ 
และรับมอบของที่ระลึกจำกนำงภำวนำ เขมะรัตน์ ประธำนคณะท ำงำนฯ จำกสถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2558 
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ส ำนักหอสมุดออกให้บริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ (  Bookmobile) และในครั้งนี้เรำก็ไม่พลำดที่จะเคลื่อนที ่
ไปยังคณะเภสัชศำสตร์กับบรรยำกำศสบำยๆ ให้น้องได้ยืมได้อ่ำนหนังสือกันอย่ำงเต็มที่ 

 

   
 

โครงกำรอ่ำนหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2558  

 

   
 

กำรบรรเลงและขับร้องดนตรไีทย โดยชมรมข้ำรำชกำรบ ำนำญจังหวัดชลบุรี  
วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2558 ณ ห้องโถงนิทรรศกำร ชั้น 1  

และจัดพิธีรดน้ ำขอพร เนื่องในวนัสงกรำนต์ 
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ผู้บริหำรและบุคลำกร ส ำนักหอสมุดกลำง สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดงูำนส ำนักหอสมุด  

เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ.2558  
 

   
 

โครงกำรมอบโลกใบใหม่แห่งกำรเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย ณ วัดตำลล้อม อ.เมือง จ.ชลบุรี  
วันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  

 

   
 

โครงกำรหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่ำน  
ณ โรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู (บ ำรุงรำษฎร์อุปถัมภ์) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 

 


