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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 11 - 4 18 
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 
12. ผู้ช่วยปฏิบตัิงำนบริหำร - 1 - 1 2 
13. ผู้ปฏิบัติงำนช่ำง - - - 1 1 
๑4. พนักงำนเข้ำและเย็บเล่ม - - - 3 3 
15. แม่บ้ำน - - 2 - 2 
16. พนักงำนซ่อมเอกสำร - - 1 - 1 
17. พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป - - 1 - 1 
๑8. พนักงำนขับรถยนต ์ - - - ๑ ๑ 

รวม 6 19 4 29 58 
 

 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนสถำนภำพบุคลำกรของส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2559 
 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำฝ่ำย จ ำแนกตำมสถำนภำพและวุฒิกำรศึกษำ 

6 (10%)

20 (32%)

4 (6%)

32 ( 52%)

ข้ำรำชกำร

พนักงำนมหำวิทยำลัย
(เงินแผ่นดิน)
ลูกจ้ำงประจ ำ

พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
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            งบประมำณส ำนักหอสมดุ 

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

ข้อมูลกำรได้รับงบประมำณสนับสนุน ปี พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9 
 

แหล่งเงิน ปี ๒๕๕7 ปี 2558 ปี 2559 
๑. งบประมำณเงินแผ่นดิน 3,598,200 2,722,200 2,864,500 
๒. งบประมำณเงินรำยได้จำก
เงินอุดหนุนรัฐบำล 

3,679,400 3,673,900 3,617,700 

3. งบประมำณรำยจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

65,250,000 65,401,900 50,812,500 

รวมทั้งสิ้น 72,527,600 71,798,000 57,294,700 
เพิ่มข้ึน-ลดลงร้อยละ +14.28 -1.01 -20.20 

 

 
 
 

          แผนภูมิแสดงข้อมูลกำรได้รับงบประมำณสนับสนุน ปีพ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9 
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๘ 

 

เปรียบเทียบงบด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยกับงบประมำณทีส่ ำนักหอสมุดได้รับ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 
แหล่งเงิน มหำวิทยำลัยบูรพำ ส ำนักหอสมุด ร้อยละ 

๑. งบประมำณเงินแผ่นดิน 133,062,600 2,864,500 2.15 
๒. งบประมำณเงินรำยได้
จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล 

1,825,177,600 3,617,700 0.20 

3. งบประมำณรำยจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

3,120,056,900 50,812,500 1.63 

รวมทั้งสิ้น 5,078,297,100 57ม294,700 1.13 
 

 
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. ๒๕๕9  ตำมหมวดรำยจ่ำย  
                      (หน่วยนับ: บำท) 

หมวดรำยจ่ำย / 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ
เงินแผ่นดิน 

งบประมำณ          
เงินรำยได้จำกเงิน
อุดหนุนรัฐบำล 

งบประมำณ
รำยจ่ำยจำก 

เงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย 

รวมเงิน ร้อยละ 

๑ งบบุคลำกร      
     ๑.๑ เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 2,864,500   2,864,500 5.00 
     ๑.๒ เงินเดือนและค่ำจ้ำง 
           ชั่วครำว 

  8,369,400 8,369,400 14.61 

2 งบด ำเนนิงำน      
     2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  3,617,700 28,840,500 32,458,200 56.65 
     2.2 ค่ำสำธำรณปูโภค   1,800,000 1,800,000 3.14 
3. งบลงทนุ      
     3.๑ ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ 
           สิ่งก่อสร้ำง 

  6,457,100 6,457,100 11.27 

4. เงินอุดหนุน   2,598,500 2,598,500 4.54 
5. งบกลำง   2,747,000 2,747,000 4.79 
รวมทั้งสิ้น 2,864,500 3,617,700 50,812,500 57,294,700 100 
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แผน Strategic map ของส่วนงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 

แผนที่กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

      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 
 
 



 
๑๒ 

 

          ทรพัยำกรสำรสนเทศ 
 

รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน รวม 
๑.  หนังสือ    
     ๑.๑  ภำษำไทย เล่ม 371,481 473,325 
     ๑.๒  ภำษำต่ำงประเทศ เล่ม 101,844 
2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)    
     2.๑  ภำษำไทย ชื่อเรื่อง 805 150,166 

      2.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อเรื่อง 149,361 
3.  วิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ชื่อเรื่อง 14,279 14,279 
4.  ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐำน 32 32 
5.  วำรสำร/ หนังสือพิมพ์    
     5.๑  วำรสำร    
            5.๑.๑  ภำษำไทย ชื่อ/เล่ม 1,882/89,969 2,755/ 

145,440             5.๑.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ชื่อ/เล่ม 873/55,471 
            5.1.3  วำรสำรต่ำงประเทศในฐำนข้อมูล   
                      อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 

ชื่อ 48,550 48,550 

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

28,460 
     6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์   ชื่อเรื่อง 23,216 
7.  ชุดศึกษำวีซีดี/ ดีวีดี ชุด 29 29 

รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน รวม 
8. มุมตลำดหลักทรัพย์ (SET Corner) เล่ม 666 734 
9. มุมคุณธรรม เล่ม 460 455 
10. มุมค้ำมนุษย์ เล่ม 122 122 
11. ศูนย์จีนศึกษำ เล่ม 2,124 2,076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

     ข้อมลูด้ำนกำรให้บริกำร 
 

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 สำมำรถยืมตอ่ด้วยตนเองได้ผ่ำน
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    
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ถ่ำยเอกสำรของเอกชน ทั้งแบบให้บริกำรด้วยพนักงำนและแบบผู้ใช้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง  
(Self Service) 
  1.1.11  บริกำรแจ้งเตือนก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศล่วงหน้ำให้แก่บุคลำกร
มหำวิทยำลัย  โดยส ำนักหอสมุดส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) แจ้งก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศ
ก่อนถึงก ำหนดคืนสื่อสำรสนเทศ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเตือนควำมจ ำผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับวัน
ก ำหนดส่งสื่อสำรสนเทศ 
  1.1.12  บริกำรถุงผ้ำ เป็นบริกำรให้ยืมถุงผ้ำใส่หนังสือและสื่อโสตทัศน์            
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและรักษำสภำพของหนังสือและสื่อโสตทัศน์อีกทำงหนึ่งด้วย   

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

1.1.14  บริกำรยืมปลั๊กไฟ  เป็นบริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร  
ที่น ำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมำใช้ภำยในส ำนักหอสมุด โดยมีปลั๊กไฟบริกำรในพ้ืนที่ชั้น 2 – 6 
             1.1.15  บริกำรรถเข็นหนังสือขนำดเล็ก (Mini Book Cart) ส ำหรับใส่หนังสือ   
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรเลือกหนังสือที่ต้องกำรอ่ำนหรือยืมหนังสือจ ำนวนมำก 

1.1.16  บริกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยในห้องสุขำ เป็นกำรประชำสัมพันธ์  
กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด ผ่ำนเสียงตำมสำยในสุขำตั้งแต่ชั้น 1 ถึง ชั้น 7 เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรไดร้ับทรำบข่ำวสำรและกำรบริกำรต่ำง ๆ โดยเปิดเสียงตำมสำยตลอดเวลำกำรเปิด
ให้บริกำร 

1.1.17  บริกำรห้องอ่ำนหนังสือปรับอำกำศ ชั้น 1 เป็นบริกำรเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้ 
ผู้ใช้บริกำรได้ใช้พ้ืนที่ห้องอ่ำนหนังสือ 101 และ 102  ในกำรอ่ำนหนังสือ ศึกษำ ค้นคว้ำ และ     
ท ำรำยงำนได้อย่ำงสะดวก โดยเปิดให้บริกำรตำมเวลำกำรเปิดให้บริกำรของส ำนักหอสมุด และเปิด
ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค 
   1.1.18  บริกำรห้องค้นคว้ำกลุ่ม (Group Study Room) เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ใช้
พ้ืนที่ห้องค้นคว้ำกลุ่มในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และอภิปรำยได้อย่ำงอิสระ จ ำนวน 20 ห้อง ในพ้ืนที่ 
ชั้น 3, ชั้น 4 ชั้น 5 และชั้น 6 โดยนิสิต อำจำรย์ และนักวิจัยสำมำรถจองกำรใช้ห้องทำงออนไลน์ 
      1.2  บริกำรช่วยกำรค้นคว้ำและวิจัย (Reference & Research Services)  
เป็นบริกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ข้อมูลต่ำง ๆ จำกทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกประเภท รวมทั้งแนะน ำวิธีกำรสืบค้นฐำนข้อมูล วิธีกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงและ
บรรณำนุกรมของงำนวิจัย โดยจัดบรรณำรักษ์ผู้มีควำมช ำนำญในกำรสืบค้นสำรสนเทศไว้คอยให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรค้นคว้ำที่เคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำม  
      1.3  บริกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรรู้สำรสนเทศ (Information Literacy)  
เป็นบริกำรแนะน ำวิธีกำรสืบค้นกำรเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนทรัพยำกร
สำรสนเทศและบริกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้นิสิต อำจำรย์ และนักวิจัย ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะ 
ในกำรสืบคน้สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ที่ได้รับกำรจัดหำมำอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อต่ำง ๆ ที่ห้องสมุดก ำหนด 
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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       
กำรเรียนกำรสอนที่ห้องมินโิฮมเธียเตอร์ 

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

     2.7  บริกำรหนังสือ Cartoon ให้บริกำรหนังสือกำร์ตูน เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำน สร้ำงสรรค์
จินตนำกำรและควำมเพลิดเพลิน 
      2.8  บริกำรมุมหนังสือตลำดหลักทรัพย์ (SET Corner) ให้บริกำรหนังสือเกี่ยวกับ
กำรเงินและกำรลงทุน 
      2.9  บริกำรมุมหนังสือคุณธรรม ให้บริกำรหนังสือและสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทำงด้ำนคุณธรรม 
      2.10  บริกำรมุมหนังสือสร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (Mini TCDC) ให้บริกำรหนังสือ
เกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบจำกศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 
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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 



 
๑๗ 

 

    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 
 
 
  



 
๑๘ 

 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรหลักของส ำนักหอสมุด 
 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำน มำตรฐำน กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

ทีเ่กี่ยวข้อง 
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 

  



 
๑๙ 

 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำน มำตรฐำน กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
ที่เกี่ยวข้อง 

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 
  



 
๒๐ 

 

  
 



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 

มห
าว
ิทย
าล
ยับ
รูพ
า 

ส า
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ดุ 
มห
าว
ิทย
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ยับ
รูพ
า 



                       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 
          การด าเนินโครงงานการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักหอสมุด มีการด าเนินงานร่วมกับหลาย
ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทัณฑสถานหญิงชลบุรี, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา คณะดนตรีและการแสดง โรงเรียนในชุมชน 
รวมถึงส านักพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด  เป็นโครงการบริการวิชาการท่ีจัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดสัมมนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมการอ่าน การศึกษา
ค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในภูมิภาคตะวันออก  
มีโครงการย่อย จ านวน 4 โครงการ และกิจกรรมนันทนาการ ดังนี้ 
  1.1.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดในการให้บริการ
สารสนเทศยุคดิจิทัล จัดขึ้นวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 201 และ Cyber Zone I  
ชั้น 6 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักเอก
สารสนเทศ ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการรับฟังการบรรยาย จ านวน 130 คน  
  1.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมและการสงวนรักษาหนังสือ จัดขึ้น
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 201 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี บรรณารักษ์ 
อาจารย์ และนิสิต เข้าอบรม จ านวน 46 คน 
  1.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อนิทานบูรณาการสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จัดขึ้นวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 201 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี  
ครู อาจารย์ ผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เข้าร่วมอบ จ านวน 75 คน 
  1.1.4 กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) จัดขึ้นวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 
2559 ณ พื้นที่ให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.
6) ในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 74 คน 
  1.1.5 กิจกรรมอื่น ๆ 
      - นิทรรศการนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ  

- เป็นการนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมงานบริการสารสนเทศ ที่ส านักหอสมุด 
เคยน าเสนอในงาน PULINET วิชาการ 

- กิจกรรมการแสดงของนิสิตคณะดนตรีและการแสดง 
- การแสดงแหล่ 
- การแสดงโฟล์คซอง  

- กิจกรรมการจ าหน่ายหนังสือ 
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 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดในการให้บริการสารสนเทศ 
ยุคดิจิทัล  

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน : มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 130 คน บรรลุเป้าหมาย 
 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมและการสงวนรักษาหนังสือ 

- เป้าหมาย 50 คน : จ านวนผู้เข้าอบรม 46 คน  บรรลุเป้าหมาย 
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อนิทานบูรณาการสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

- เป้าหมาย 60 คน : มีผู้เข้าอบรมจ านวน 95 คน บรรลุเป้าหมาย 
 4. กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House)  

- เป้าหมาย 600 คน : มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  74 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.00 
 1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดในการให้บริการสารสนเทศ 
ยุคดิจิทัล : ความพึงพอใจ ระดับมาก (4.19) 
 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมและการสงวนรักษาหนังสือ : ความพึงพอใจ  
ระดับมากท่ีสุด (4.55) 
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อนิทานบูรณาการสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  
ความพึงพอใจ ระดับมาก (4.42) 
 4. กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) : ความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด (4.51) 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานที่แคบเกินไป 
 2. หนังสือมีให้เลือกน้อยเกินไป 
 3. ควรมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพ่ือดึงดูดให้มีผู้เข้าร่วมงานมากข้ึน 
 4. ร้านหนังสือควรมีส่วนลดในการซื้อหนังสือมากกว่า 15% 
 5. ควรเพิ่มพัดลมไอน้ าเนื่องจากอากาศร้อน 
 6. ควรเพิ่มจ านวนร้านค้าให้มากข้ึน 
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ภาพกิจกรรม 
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 1.2 โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน โครงการบริการวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้ต้องขัง ด าเนินโครงการเมื่อวันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2559  
ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 

สรุปผลการจัดกิจกรรม  โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน  
  1.  กิจกรรมที่จัด 
  - จัดซื้อหนังสือและสื่อสารสนเทศ เพ่ือมอบให้ห้องสมุดทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
  - การแสดงหนังสือใหม่ 
  - นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน  
  - กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล  
  - กิจกรรมตอบปัญหาสุภาษิต ค าพังเพย 
  - นันทนาการ ได้แก่ การแสดงบนเวที การแสดงดนตรี 
    2.  ผู้รว่มด าเนินการโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากรของส านักหอสมุด ร่วมกับนิสิตจาก
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
     3.  การประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นกิจกรรม พบว่า  
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก เช่นกัน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 
การแสดงดนตรี (x ̄ = 4.82), การแสดงหนังสือใหม่ (x ̄ = 4.72) และตอบปัญหาสภุาษิต ค าพังเพย  
(x ̄  = 4.54) ตามล าดับ 

4.  ข้อจ ากัด 
  การเข้าไปจัดกิจกรรมในทัณฑสถานหญิงมีข้อจ ากัดหลายประการ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะน าเข้า
ไปจัดกิจกรรมต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากสถานที่การจัด มีระเบียบและมีกฎเกณฑ์ที่
เคร่งครัด  

5.  ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ต้องขังอยากให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีกบ่อย ๆ และชื่นชอบในกิจกรรมที่จัดโดย
สรุปจากการตอบแบบสอบถาม 
  6. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
      6.1  ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ได้แก่ 1) มีหนังสือใหม่ ทันสมัย เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าทุก ๆ ปี 2) ได้รับความบันเทิงผ่อนคลายจากการจัดกิจกรรม 3) น าความรู้จากที่ได้อ่านไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น อาชีพท าขนมขาย อาชีพท าดอกได้จากวัสดุต่าง ๆ 
      6.2  ประโยชน์ที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรีได้รับได้แก่ 1) จากการเริ่มต้นโครงการบริการ
วิชาการ “โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่านท าให้ทัณฑสถานหญิงชลบุรีมีห้องสมุดไว้ส าหรับผู้ต้องขังได้
ศึกษาหาความรู้ 2) ส านักหอสมุดมอบหนังสือในโครงการนี้ให้ทุก ๆ ปี ปัจจุบันเป็นปีที่ 10  3) 
ส านักหอสมุดจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ต้องขังได้เข้าร่วมแสดงออกความสามารถด้านการการอ่าน  
ด้านการแสดงบนเวที เพ่ือให้ผ่อนคลายไม่เครียดจนเกินไป 
  7. การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ได้แก่ การที่นิสิตคณะดนตรีและการแสดงได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดโครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่านนี้ นิสิตได้น าความรู้ที่ได้จาก
การเรียนในห้องมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้ต้องขังได้เห็น และได้ร่วมแสดงความสามารถกับนิสิตด้วย 
เช่น การเล่นดนตรี การร้องเพลง 
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 จากการติดตามผลการจัดโครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่านเป็นปีที่ 10 ท าให้ทราบว่ามีผู้ต้องขัง
เข้าเป็นสมาชิกห้องสมุดของทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีจ านวน 900 คน จากจ านวนผู้ต้องขัง 1,257 คน 
ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนื่องจากสาเหตุคือ 1) เป็นคนต่างด้าว 2) เป็นบุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชนจึง
สมัครสมาชิกห้องสมุดไม่ได้ แต่ก็สามารถมาอ่านหนังสือได้ และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการอ่านในทัณฑ
สถานหญิงคือ มีการน าหนังสือขึ้นไปให้บริการอ่านบนเรือนนอนของผู้ต้องขัง โดยจะน าขึ้นไปเดือนละ 2 
ครั้งคือ วันที่ 1 และ วันที่ 15 ของเดือน ประมาณครั้งละ 40 เล่ม (40-80 คน) แต่ถ้าเป็นเรือนใหญ่ 
ประมาณ 200 เล่ม ท าให้เห็นว่าผู้ต้องขัง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้จากหนังสือที่มี
ในห้องสมุด แม้จะอยู่ในโลกแคบ ๆ  

 
ภาพกิจกรรม 

 
นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นผู้รับมอบหนังสือจาก  

นางวงเดือน เจริญ หัวหน้าโครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน ส านักหอสมุด มหาวิยาลัยบูรพา 
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การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนันทนาการ โดย นิสิต จากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 1.3 โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก ่
ผู้สูงวัย โดยในวันที่ 8 เมษายน พ.ศง 2559 ส านักหอสมุดโครงการฯ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
  การด าเนินงานโครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย 
  2.3.1 มีการจัดซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
           - จัดซื้อหนังสือจ านวน 69 รายชื่อ 80 เล่ม พร้อมชั้นวางหนังสือมอบให้กับ
เทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงวัยในชมรมผู้สูงอายุได้อ่านเวลามาร่วมกิจกรรมหรือติดต่อราชการ
กับทางเทศบาลรวมถึงสามารถยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุของชมรม
สูงอายุจ านวน 300 คน มีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมชื่นชอบกับ
กิจกรรมเดินแบบแนะน าหนังสือมากที่สุดสารสนเทศที่ต้องการให้น ามามอบให้ได้แก่ หนังสือเก่ียวกับ 
การท าอาหาร, หนังสือเพลง, หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ และหนังสือธรรมะ 
           - จัดซื้อกระเป๋าผ้าสปันบอนด์จ านวน 300 ใบ และพิมเสนน้ า 300 ขวด 
มอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

- จัดซื้อของรางวัลเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล (ย้อนวัยทายตัว 
ละคร) จ านวน 10 รางวัล ร้องเพลงจากวรรณกรรม 5 รางวัล Miss & BestBook 5 รางวัล แนะน า
หนังสือที่ชื่นชอบ 3 รางวัล ได้แก่ ผ้าขนหนู 15 รางวัล, หมอนหนุน 5 รางวัล, หมอนอิง 2 รางวัล, ที่นอน 
1 รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปผลการด าเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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 1.4 โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และน า
หนังสือออกให้บริการแก่โรงเรียนขาดแคลนในภาคตะวันออก  โดยส านักหอสมุด ด าเนินโครงการร่วมกับ
โรงเรียน 4 โรงเรียน คือ 

ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยตากด้าย  อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี 
           (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558)   
ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  

 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559)      
ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
    (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
ครั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

 (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559)  
 การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
            - หนังสือ จ านวน 200 เล่ม พร้อมตู้ใส่หนังสือมอบให้โรงเรียนในโครงการยืมอ่าน ระยะเวลา 2 
เดือน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การเล่านิทาน/การแสดงประกอบการเล่านิทาน, เล่นเกมทายซิ
....ฉันคือใคร/AR Book ทะลุมิติ เกมบิงโก และมอบดินสอ นมเปรี้ยวและขนมปัง ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน จ านวน 4 โรงเรียน 
 

ภาพกิจกรรม 
 

ครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนวัดห้วยตากด้าย อ. พานทอง จ. ชลบุรี 

 
 
  
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านเนินดนิแดง อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี 
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ครั้งที่ 3/2559 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)  

อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 
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  ครั้งที่ 4/2558 
  วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 25589 ณ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี 
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2. ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
1. ส านักหอสมุดมีนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 

ของส านัก และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
โครงการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
       1.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ลานรมณีย์เป็นกิจกรรมหนึ่งของห้องสมุด 
มีชีวิตเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และ   การสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทยจากผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปิน
ของท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกให้เป็นที่ปรากฏและคงอยู่สืบไป  โดยชมรมข้าราชการบ านาญจังหวัดชลบุรี  
แสดงดนตรีไทยทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน บริเวณห้องโถงนิทรรศการ ส านักหอสมุด จ านวน 12 
ครั้ง มีการบันทึกกิจกรรมทั้งวีดีทัศน์ และเผยแพร่ผ่าน Social Network 
      1.2 โครงการ Happy Library Happy Festival (วันมาฆบูชา)     เป็นกิจกรรมแนะน าหนังสือ
เกีย่วกับวันมาฆบูชา และตกแต่งมุมหนังสือ ให้สวยงาม เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สารสนเทศท่ีมีให้บริการ             
ในส านักหอสมุด ตลอดจนส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการใช้บริการส านักหอสมุด มีการจัดกิจกรรมยืม
หนังสือ โดยน าใบเสร็จรับเงินและ    รายการยืมหนังสือเพ่ือแลกสิทธิ์จับค าถามชิงรางวัล  
      1.3 โครงการ “ประเพณีสงกรานต์ รื่นเริง เบิกบาน สืบสานประเพณีวันสงกรานต์”  
เป็นกิจกรรมการสรงน้ าพระพุทธรูปและการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นิสิต คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมในการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  
 1.4 โครงการบริการวิชาการแก่วัดในชุมชน  เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดวัด เพ่ือส ารวจ จัด
หมวดหมู่และอนุรักษ์หนังสือเก่าโดยส านักหอสมุดร่วมกับวัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี 

    ซึ่งมีหนังสือเก่าอยู่เป็นจ านวนมาก ประมาณ 8,000 เลม่ โดยวางแผนโครงการต่อเนื่อง 3 ปี  
เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
          - ส ารวจสภาพปัจจุบันของห้องสมุด  
          - ออกแบบห้องสมุด โดยใช้ครุภัณฑ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน   
          - ส ารวจและคัดเลือกวัสดุสารสนเทศ 
         - ลงทะเบียน 
         - จัดหมวดหมู่ 
        - การอนุรักษ์ ซ่อม ท ากล่องอนุรักษ์  ด าเนินการตามกระบวนการอนุรักษ์โดยค านึงถึงสภาพ
เป็นส าคัญ 
             - การแปลงผันข้อมูลเป็นดิจิทัล  
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3. ด้านการบริหารจัดการ 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุดด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของส านักหอสมุด  

(SWOT Analysis) โดยการประชุมร่วมกันของบุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักหอสมุดเพ่ือระดมความคิดวิเคราะห์ 
ทบทวน และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของส านักหอสมุด น าไปประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  โดยส านักหอสมุดได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
บูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์แผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559)  ซึ่งการจัดท าและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานของส านักหอสมุด 
ด าเนินการโดย คณะกรรมการบริหารของส านักหอสมุด ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และ
หัวหน้าฝ่าย  ในการประชุมเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 อีกท้ังได้มีการถ่ายทอดไปยัง 
ฝ่ายต่าง ๆ โดยมอบหมายงานให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเป็นผู้รับผิดชอบสู่การด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น จะมีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส  
ซึ่งส านักหอสมุดแบ่งเป็น 3 ไตรมาส มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
       การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อให้
การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพโดยมีคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด เป็นผู้ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดท า
ประมาณการรายรับและจัดสรรงบประมาณ/ ตามกลยุทธ์/ พันธกิจของส านักหอสมุด และมีการเบิกจ่ายเงิน
ตามระบบของมหาวิทยาลัยด้วยระบบบัญชี ๓ มิต ิเพ่ือเป็นการรายงานข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน   
ซึ่งระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ ผู้อ านวยการสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินได้ มีการรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพ่ือน าเข้าท่ีประชุม
กรรมการประจ าส านักหอสมุด และรายงานฐานะทางการเงินผ่านระบบบัญชี 3 มิติ เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
เพ่ือน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินการ
จัดท างบประมาณกลางปี และการจัดท างบประมาณในปีต่อไป 

1. ส านักหอสมุด มีการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน และมีคณะกรรมการบริหาร
ส านักหอสมุด เป็นผู้ดูแล ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี การจัดท าประมาณการรายรับและจัดสรรงบประมาณ/ ตามกลยุทธ์/ พันธกิจ
ของส านักหอสมุด มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัยด้วยระบบบัญชี ๓ มิต ิเพ่ือเป็นการ
รายงานข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน 
         แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุดการด าเนินการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี พิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับประจ าปี ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับเงินจากรัฐบาลและเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
         ส านักหอสมุดมีแหล่งเงินทุนงบประมาณ 3 ประเภท ได้แก่   
         - เงินงบประมาณแผ่นดิน 
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         - เงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล   
         - เงินรายได้มหาวิทยาลัย             
โดยการใช้จ่ายงบประมาณมีระบบและขั้นตอนในการขอใช้งบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
ให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
          ส านักหอสมุดมีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
ส านักหอสมุดและบุคลากร  โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการ/ กิจกรรม ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ของแต่ละฝ่าย หากเป็นโครงการ/ กิจกรรมที่เสนอขอระหว่างปี จะต้อง มีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
          ส านักหอสมุดมีการจัดท าประมาณการรายรับจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ และมีการจัดท า
งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ตลอดทั้งมีการจัดท าเปรียบเทียบการใช้
จ่ายเงินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการวางแผนการใช้เงินของส านักหอสมุด 
          ส านักหอสมุด ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติที่ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
และวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ โดยมีระบบการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
          1. มีการรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวันเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
รายงานฐานะทางการเงินผ่านระบบบัญชี 3 มิติ เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
          2. มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเสนอผู้บริหารเพื่อน าเข้าท่ีประชุม
กรรมการประจ าส านักหอสมุด 
          ผู้อ านวยการส านักหอสมุดน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การรายงานจากฐานข้อมูลในระบบผ่าน
เว็บไซต์ระบบบัญชี 3 มิต ิhttp://10.5.1.39/acct3d 
          ส านักหอสมุดมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย) และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.)) ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด  มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจนับเงินคงเหลือทุกวันท าการ  มีการ
จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เพื่อให้มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
          ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
รายงานทางการเงินของส านักหอสมุด และรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระดับมหาวิทยาลัยประกอบ  และน า
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินการจัดท า
งบประมาณกลางปี และการจัดท างบประมาณในปีต่อไป 
          3.  ส านักหอสมุดด าเนินการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2559  
(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) ซ่ึงด าเนนิงานโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการ เป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละพันธกิจของส านักหอสมุด 
โดยระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการ ได้แก่ นโยบาย แนวทางในการด าเนินงาน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  มีการประชุมร่วมกันเพ่ือด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยงและปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย  ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
มีการวัดระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ทั้ง 4 ด้าน และรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากของส านักหอสมุด ตามตารางดังนี้ 



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากของส านักหอสมุด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการในการจัดการ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 

ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร 

รายรับของส านักหอสมุด      
อาจมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากมีผลจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
รับนิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสกอ. 

ปรับแผนกลยุทธ์ของ
ส านักหอสมุด ในการหารายได้
เพ่ิมเติม เช่น การจัดอบรมให้
ความรู้ การจัดโครงการบริการ
วิชาการแบบหารายได้ 
 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักหอสมุดน างบประมาณที่ได้
ไปจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ความไม่แน่นอนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 

1. พิจารณาเปรียบเทียบราคา
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจการใช้งบประมาณให้
คุ้มค่า 
2. ต่อรองราคาการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศจากบริษัท
และส านักพิมพ์ผู้จัดจ าหน่าย 

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
2. สามารถจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในราคาที่ตกลงไว้ 
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          คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือก ากับดูแลส านักหอสมุดไปสู่ทิศทางที่ก าหนด
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและกรรมการประจ าส านัก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าส านัก พ.ศ. 2556 ข้อ 7  โดยก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้  
      1.  วางนโยบายและแผนงานของส านักหอสมุดให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
      2.  จัดระบบการบริหารงานภายในส านักหอสมุด โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
      3.  พิจารณาออกข้อบังคับและระเบียบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
      4.  ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
      5.  ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      6. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการ 
      7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
           คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด มีการประชุมทุก 2-3 เดือน ในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการ 
ได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและน าไปสู่การพัฒนาส านักหอสมุดในด้านต่าง ๆ 
เช่น การวางแผนกลยุทธ์, การจัดการให้บริการต่าง ๆ, การบริหารงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
       ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมีการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและเข้าใจร่วมกัน  และให้บุคลากร  ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานของส านักหอสมุด ในคราวประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2557 
           ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการ  และหัวหน้าฝ่าย มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานของส านักหอสมุด เป็นรายบุคคลหรือรายโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  
กรณีแผนงานหรือโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
         ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส านักหอสมุด มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้บุคลากรเลือกตัวชี้วัดของตนเองได้ รวมทั้งการ
ประชุมบุคลากรและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมกิจการบริหารจัดการในประเด็นต่าง ๆ 
          ผู้อ านวยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารและแผนปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด
ไว้  มีการสอนงานในรูปแบบที่เป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (On-the-job 
training) รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรให้รับการอบรมประชุม สัมมนา เพื่อให้ได้รับความรู้ และน าความรู้นั้นมา
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  โดยการมอบหมายงาน 
และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
           ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักหอสมุด และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ในการบริหารงานของส านักหอสมุด ผู้บริหารจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ คือ  
         1. หลักประสิทธิผล  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักหอสมุด มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของส านักหอสมุด เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์
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และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 
         2. หลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารมุ่งพัฒนาการให้บริการห้องสมุดด้วยสารสนเทศท่ีทันสมัย มุ่งให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถรับบริการได้ด้วยตนเองโดยผ่านอุปกรณ์การให้บริการ
อัตโนมัติ การให้บริการยืม คืนหนังสือ เป็นบริการหนึ่งที่อยู่ในช่วงของ การด าเนินงานพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี RFID 
         3. หลักการตอบสนอง  ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้มีการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
บริการส่งเสริมการอ่าน และ การใช้บริการห้องสมุด บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการสนับสนุนการวิจัย 
และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
         4. หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงและจัดท าแผนในปีต่อไป 
         5. หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยการเผยแพร่
ข่าวสาร และผลการด าเนินงานออกสู่หน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสม และหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ป้ายประกาศ แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ติดต่อราชการ ภาพกิจกรรม กระดานข่าว เว็บไซต์ และ Social Network ได้แก่ Facebook และ Twitter 
        6. หลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหารมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, e-Mail ผู้อ านวยการ : wantana@buu.ac.th ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ส านักหอสมุด และผ่าน Social Network ได้แก่ Facebook, Twitter โดยผู้บริหารหรอืผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องจะด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบกลับแก่ผู้ร้องเรียนส านักหอสมุด  ทั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคลากร 
จากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  โดยเข้ามาเป็นกรรมการประจ าส านักหอสมุด มีการจัด
ประชุมปีละ 6 ครั้ง 
        7. หลักการกระจายอ านาจ  ส านักหอสมุดแบ่งการด าเนินงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ 
จ านวน 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเอกสารและวารสาร และส านักงาน
ผู้อ านวยการ โดยแต่ละฝ่ายมีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินงานของฝ่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนงาน และผู้ใช้บริการ 
        8. หลักนิติธรรม  ผู้บริหารตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        9. หลักความเสมอภาค  ส านักหอสมุดมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร เช่น สวัสดิการ ที่พักอาศัย
ภายในมหาวิทยาลัย  ค่ารักษา พยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบปฏิบัติ     
การด าเนินงานจัดสวัสดิการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส านักหอสมุดอย่าง เท่าเทียมกัน   ผู้บริหารตระหนักถึง
ผู้ใช้บริการทุกวัย รวมถึงผู้พิการ    โดยได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารลานรมณีย์ ซึ่งติดตั้งลิฟต์โดยสาร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัย และผู้พิการ ตั้งแต่ชั้น 1 ของอาคาร 
        10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  ส านักหอสมุดมีการจัดประชุมหัวหน้าฝ่ายและบุคลากร เพื่อ
ปรึกษาหารือข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งพิจารณาข้อคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกัน 
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          ผู้บริหารและกรรมการบริหารส านักหอสมุด จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการจัดท าข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และมีการวิเคราะห์ข้อมูล
อัตราก าลังบุคลากรในอนาคต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนา
งานของส านักหอสมุด  
          1. มีการก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง มาเป็นเงื่อนไขในการที่จะพัฒนา
บุคลากรให้สามารถพัฒนางานประจ าและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ และมีการมอบหมายงานทั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง ให้สามารถท างานแทนกันได้      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ 
          2. มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใส และก าหนดแนวปฏิบัติ 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยก าหนด ภาระงาน ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก ประกาศรับสมัคร กระบวนการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และ  รับรายงานตัว            
โดยทุกกระบวนการได้ด าเนินการตามระเบียบราชการและเป็นลายลักษณ์อักษร 
          3. มีการมอบหมายงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดภาระงาน พร้อม
ค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน มีสวัสดิการส่งเสริม  
และสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา  
และศึกษาดูงานให้ตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานที่จัดโครงการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
          4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และใช้เกณฑ์การ 
ประเมินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะประเมินผล
การปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 1 ตุลาคม-31 มีนาคม ของปีถัดไป และรอบ 1 เมษายน-30 กันยายน 
ปีเดียวกัน  และในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง 
          5. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี มีการสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างาน  โดยการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณห้องสมุดให้สวยงาม  มีสถานที่ออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร มีกิจกรรม
กีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ ความสามัคคี   
          6. มีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร เช่น สวัสดิการที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย ค่ารกัษาพยาบาล  
การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบปฏิบัติการด าเนินงาน 
จัดสวัสดิการ ส าหรับผู้ปฏิบัตงิานในส านักหอสมุด 
          7. มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหลายช่องทาง เช่น การสื่อสาร 
พูดคุยระหว่างกันโดยตรง, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail), โปรแกรมแชท Line, โทรศัพท์หน่วยงาน และ
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการเสนอความเห็นในการประชุมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอประเด็น
ปัญหา การแก้ไขปัญหา  การขอรับการสนับสนุนเพื่อให้การท างานบรรลุผลตามเป้าหมาย 
          8. มีแนวปฏิบัติให้บุคลากรบันทึกรายงานผลการไปราชการในการเข้าร่วมประชุม  ฝึกอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ KM ของส านักหอสมุด 
          9. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ถือปฏิบัติ โดยใช้ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน โดยผู้บริหารและงานบุคคลได้มีการ
แจ้งและติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทราบ ทั้งในการประชุมบุคลากร 
ระบบหนังสือราชการ และแจ้งโดยตรงกับบุคลากร และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุด 
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          10. มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยประเมินจาก
รายงานผลการไปราชการในการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรที่ได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมนั้น 
          ส านักหอสมุดมีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่
เริ่มมีการประกันคุณภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประกาศนโยบาย และด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เป็นประจ าทุกปีตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตลอดทั้งได้
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนด าเนินงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยน า
กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ  
เพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามระบบและกลลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของส านักหอสมุด  
ซึ่งได้ปรับให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
        ส านักหอสมุดได้ตระหนักถึงการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือพัฒนามาตรฐานการท างาน 
ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุด   
โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน และจัดท าคู่มือ 
การประกันคุณภาพศึกษา เพ่ือก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมีการก าหนดตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์ของส านักหอสมุด ในองค์ประกอบที่ 6 คุณภาพตามภารกิจหลักของส านักหอสมุด เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนด าเนินงานของส านักหอสมุด โดยด าเนินการในรูปของคณะท างานพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการด าเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครอบคลุมปัจจัย 
ที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิตหรือผลลัพธ์   
เพ่ือเป็นเกณฑ์น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส านักหอสมุดมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน โดยร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และคณะท างานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานห้องสมุด 
กับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยด าเนินการด้านคุณภาพมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานการบริหารจัดการให้บริการห้องสมุดของสมาชิกในข่ายงาน รวมทั้งตัวบ่งชี้
คุณภาพดังกล่าวยังเป็นเกณฑ์คุณภาพที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ น าไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานห้องสมุดอีกด้วย 
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4. ด้านการพัฒนาบคุลากร (การอบรม ประชุม สมัมนา) 
 4.1 ภารกิจของผู้อ านวยการ 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
1 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 10/2558 
ห้องประชุม 903  

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 11/2558 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

3 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 

ประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยการพัสดุ
ของมหาวิทยาลัย (กวพม.) 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

4 20-21 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่น
ภูมิภาค (PULINET) คร้ังที่ 4/2558 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

5 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “5 ธันวามหาราช” 

ห้องประชุม 209  
ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยับูรพา 

6 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 

ประชุมคณะกรรมการประเมิน 
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ครั้งที่ 7/2558 

ห้องประชุม 406  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

7 1 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 

ประชุมวชิาการ OCLC Asia Pacific 
Regional Council Conference 
2015 หัวข้อ The Power of 
Worldwide Cooperation  

RMIT University  
ประเทศออสเตรเลีย 

8 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 1/2559 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

9 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ประชุมสรปุผลการด าเนนิงานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” 

ห้องประชุม 209 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

10 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

11 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบและกลัน่กรองคุณสมบัติของ
บุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
คร้ังที่ 1/2559 

ห้องประชุม 406  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่
12 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยการพัสดุ

ของมหาวิทยาลัย (กวพม.) 
ห้องประชุม 903  

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

13 27 มกราคม พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

ห้องประชุม 209 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

14 2 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 2/2559 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

15 15-17 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2559 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่น
ภูมิภาค (PULINET) คร้ังที่ 1/2559 
และร่วมงาน PULINET วิชาการ 
2016 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 
โรงแรมลี การ์เด้น หาดใหญ่ 

16 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  - ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 3/2559 
 - ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้
หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดฯุ ครั้ง
ที่ 3/2559 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

17 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 วิทยากรบรรยายเร่ือง ห้องสมุดสุด 
Chic โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง  
ความท้าทายของห้องสมุดในการ
ให้บริการสารสนเทศยุคดิจิทลั งาน
สัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปี 2559 

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 
ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยับูรพา 

18 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการการประเมินผู้เข้า
รับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการกอง
บริหารวิทยาเขตสระแก้ว เพื่อพิจารณา
จัดท า 
หลักเกณฑ์การประเมินน้ าหนักของ
หลักเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม 
ด้านการบริหาร ด้านความเป็นผูน้ า  
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 

ห้องประชุม 409  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

19 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

ห้องประชุม 406 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่
20 6 เมษายน พ.ศ. 2559 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ  

“วันพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก 
มหาจักรีบรมราชวงศ์” 

ลานหนา้ประตูใหญ่ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

21 28 เมษายน 2559 ประชุมคณะกรรมการประเมิน ผู้รับ 
การคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการกอง
บริหาร 
วิทยาเขตสระแก้ว คร้ังที่ 2 

ห้องประชุม 903 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา  

22 2 พฤษภาคม 2559 วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
สถานการณ์ของวรรณกรรมแปลส าหรับ
เยาวชนและการวิเคราะห์วรรณกรรม
แปลส าหรับเยาวชน ให้แก่นิสิตวิชาเอก
บรรณาธิการ ชัน้ปีที่ 3 ภาควิชา
สารสนเทศศึกษา คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ านวน 35 คน 

ห้องประชุม 201  
ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยับูรพา 

23 3 พฤษภาคม 2559 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 5/2559 
- ประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 5/2559 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษา ครั้งที่ 5/2559 
- ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้
หรือผลประโยชน์จากที่ราชพสัดฯุ ครั้ง
ที่ 4/2559 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

24 17 พฤษภาคม 2559 กรรมการสอบสัมภาษณ์ผูส้มัครเข้ารับ 
การคัดเลือก เป็นผู้อ านวยการกอง
บริหารวิทยาเขตสระแก้ว 

ห้องประชุมชัน้ 2 
อาคารเทียนทอง 

มหาวิทยาลยับูรพา  
วิทยาเขตสระแก้ว 

25 3 – 5 มิถุนายน 2559 ประชุมหัวหน้าส่วนงานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยบูรพา “BUU 
SUMMIT 2016”  

ห้องประชุมเทาทอง 5 ชัน้ 3 
อาคารศูนย์ปฏบิัติการ 

โรงแรมเทา-ทอง  
26 7 มิถุนายน 2559 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 6/2559 
- ประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 6/2559 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ป ี เร่ือง สถานที ่
  - ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ 

หรือผลประโยชน์จากที่ราชพสัดแุละ 
จากอสังหาริมทรัพย์ที่เปน็กรรมสิทธิ์ 
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 

 

27 8-10 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่น
ภูมิภาค  
คร้ังที่ 3/2559  

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยั 
นราธิวาสราชนครินทร ์

28 13 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของ
งาน (TOR-Term of Reference) และ
ร่างเอกสารประกวดราคาจา้งเหมา
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่
สถานที่ ทรัพย์สินและการจัดการจราจร 
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ 2560  
คร้ังที่ พิเศษ/2559 

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

29 22 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

ห้องประชุม 903 ชั้น 9  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

30 24 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการจัด
งานวนัคลา้ยวันสถาปณามหาวทิยาลัย
บูรพา ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ห้องประชุม 406 ชั้น 4 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

31 29 มิถุนายน 2559 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 7/2559 
- ประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 7/2559 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษา ครั้งที่ 7/2559 
- ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ 
หรือผลประโยชน์จากที่ราชพสัดฯุ  
คร้ังที่ 7/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

32 7 กรกฎาคม 2559 - เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
มหาวิทยาลยั เนื่องในวันคล้ายวนั
สถาปนามหาวทิยาลัย 
- เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ  
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) ของส านักงานอธิการบด ี

ลานธรรม  
มหาวิทยาลยับูรพา 

 
ห้องโถง ชั้น 1 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ป ี เร่ือง สถานที ่
33 7 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมโครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย  

การบรรยาย หัวข้อเร่ือง ท าอย่างไร 
ในการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อาคารศาสตราจารย์ประยูร 

จินดาประดิษฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

34 21 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 7/2559 

ห้องประชุมพันเอกอาทร  
ชนเห็นชอบ ชั้น 6 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

35 22 กรกฎาคม 2559 ร่วมท าบุญวนัคลา้ยวันสถาปนาสถาบนั
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวทิยาลัย
บูรพา 

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลยับูรพา 

 
36 29 กรกฎาคม 2559 ร่วมเป็นเกียรติในงานพธิีท าบุญ 

อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกาย 
เพื่อการศึกษา ประจ าปี 2559 และ
งานพิธพีระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณี
พิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร ์
มหาวิทยาบูรพา 

37 2 สิงหาคม 2559 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 8/2559 
- ประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 8/2559 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 
- ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ 
หรือผลประโยชน์จากที่ราชพสัดฯุ  
คร้ังที่ 8/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

38 4 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 8/2559 

ห้องประชุมพันเอกอาทร 
ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชัน้ 6 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 

39 5 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมการประชุมเสวนาการบริหาร
กับรักษาการแทนอธิการบดี เก่ียวกับ  
แนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่
40 24 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการ

บริหารเงินรายไดโ้ครงการบริการ
วิชาการ คร้ังที่ 4/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

41 30 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ห้องประชุม 512 ชั้น 5 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

42 1 กันยายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  
คร้ังที่ 9/2559 

ห้องประชุมพันเอกอาทร  
ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชัน้ 6 

ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรุงเทพฯ 
43 1 – 2 กันยายน 2559 เข้าร่วมการสัมมนาวชิาการ 

เร่ือง Digital Education  
ก้าวใหม่ของการศึกษาไทย จัดโดย 
ฝ่ายวชิาการความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  

ห้องประชุม  
Convention Hall A,B ชั้น 1 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  
กรุงเทพฯ 

44 6 กันยายน 2559 - ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้
หรือประโยชน์จากที่ราชพัสดุฯ คร้ังที่ 
9/2559 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษา ครั้งที่ 7/2559 
- ร่วมลงนามข้อตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน 
กับผู้รักษาการแทนอธิการบด ี
- ประชุมโครงการผู้น านสิิตพบผูบ้ริหาร  

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

45 16 กันยายน 2559 - ประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยการพัสดุ 
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

46 26 กันยายน 2559 
 

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหนง่สูงขึ้น  
คร้ังที่  1/2559 

ห้องประชุม 406 ชั้น 4 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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     4.2 บุคลากรส านักหอสมุด 

 
ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่

1 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงการบนัทึกข้อมูลผล 
การด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพื่อน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยั 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายชวลิต ฮะกีมี นางสาวสุภาวดี  
เพชรชื่นสกุล นายกุญช์พิสิฏฐ์  
นาคสุวรรณ และนายธวัชชัย ภกัดี  
เข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เร่ือง ลิขสิทธิ์ 
ส าหรับการเรียนการสอนและ Social 
Media   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 9 คน  
เข้าร่วมการประชุม เร่ือง การศึกษา 
แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต  
ภายใต้แผนดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Lifelong Learning Space  
for Thailand Digital Economy)  

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 
กรุงเทพฯ 

4 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมประชุม
คณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  
คร้ังที่ 5/2558 

ส านักหอสมุดกลาง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 

5 18-21 ตุลาคม  
พ.ศ. 2558 

นางวงเดือน เจริญ นางสาวธญัลักษณ์  
ธนประสิทธิพฒันา นางสาวสุภาวดี  
เพชรชื่นสกุล และนางสาวกมลรตัน์  
สุขนาค เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
เร่ือง การให้บริการนักวิจัย  

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

6 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ เข้าร่วม
ประชุมการใชง้านระบบสารสนเทศ 
เพื่อการควบคุมภายใน 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

7 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก เข้ารว่ม
ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ติดตามผลการด าเนนิการก่อสร้าง
อาคาร ครั้งที่ 7/2558 

ห้องประชุม 209 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

8 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 

นางสาวเกษร จันทร เข้าร่วมประชุม
คณะท างานฝ่ายพฒันา
ทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกา ครั้งที่ 3/2558 

ส านักงานวทิยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ป ี เร่ือง สถานที ่
9 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นางวชัรีย์พร คุณสนอง เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 4/2558 

ห้องประชุม 903  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

10 5-6 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา 
เข้าร่วมประชุมคณะท างานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558 

ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

จ.มหาสารคาม 

11 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ และนางวัชรยี์พร  
คุณสนอง เข้าร่วมโครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของระเบียน
หลักฐานหัวเร่ือง Subject Authority 
Relation Verification: SARV 

ศูนย์ประสานงาน 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

กรุงเทพฯ 

12 19-20 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ คร้ังที่ 1/2559  
และศึกษาดูงาน 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง และไร่เชิญตะวัน  
จ.เชียงราย 

13 19-20 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นายธวชัชัย ภักดี เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร การพฒันาเว็บ
ด้วย Joomla! รุ่นที่ 2 

ห้องอบรม สวทช. ชั้น 6 
กรุงเทพฯ  

14 21 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นายภาคภูมิ มาตรทอง และนายธวัชชัย 
ภักดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัตกิาร 
ด้านเทคนิค (Technical workshop) 
e-book: epub ส าหรับนักพฒันา
โปรแกรม 

สถาบนัวิทยาการ สวทช. 
อาคารส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

15 23-24 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นางวชัรีย์พร คุณสนอง นางสมหมาย  
ลิ้มปิติพานชิย์ เข้าร่วมประชุม
คณะท างานพฒันามาตรฐานการ
ด าเนินงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2558 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

16 25-26 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์ นางสาว
รสสุคนธ์ บญุมาก และนางสาวสริล
รัชญ์ ส าราญทรัพย์ เข้าร่วมประชุม
วิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงาน
บริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สายสนับสนนุเพื่อขับเคลื่อนอุดม 
ศึกษาไทยให้ยั่งยนื 

โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
จ.เชียงใหม่ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
17 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 
นางรัชนี เจริญวารี เข้าร่วมโครงการ 
เสวนาดา้นการเงนิ 

อาคารศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์  

มหาวิทยาลยับูรพา 
18 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นางรัศมี ปานดษิฐ์ และนางสมหญิง  

เจียสารัมย์ เข้าร่วมประชุมการสัมมนา 
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 เรื่อง 
มนุษยศาสตร์ดิจิทัล : เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการสร้างมูลคา่เพิ่มแก่สารสนเทศ 
ด้านมนุษยศาสตร ์

โรงแรมเซนทารา  
จังหวัดขอนแก่น 

19 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั เพื่อท าการเลือกหัวหน้า
ส่วนงาน จ านวน  
1 คน เป็นกรรมการจัดหารายได้หรือ
ผลประโยชน์จากที่ราชพสัดุ และจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ ์
ของมหาวิทยาลัย 

ห้องประชุม 903  
อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลยับูรพา  

20 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 

นางอาภากร ธาตุโลหะ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา
โครงการจัดท าระบบห้องสมุดอตัโนมัติ
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา

การศึกษา อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ   
21 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2559 
นางอาภากร ธาตุโลหะ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
สหบรรณานุกรม (Union Catalog)  

ส านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา กรุงเทพฯ 

22 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 

นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์ และ
นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง เขา้ร่วม
โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนบัสนนุ
วิชาการ คร้ังที่ 1 เรื่อง การด าเนินการ
สอบหาข้อเท็จจริง 

ห้อง PJ 301  
อาคารศาสตราจารย์ประยูร 

จินดาประดิษฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

23 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 

นางรัศมี ปานดษิฐ์ และ 
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้าร่วมประชุม
คณะท างานพฒันาสหบรรณานกุรม 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
24 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง 

นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา  
นางวงเดือน เจริญ นางสาวสมหญิง 
เจียสารัมย์ และนายเฉลิมเกียรติ ดีสม 
เข้าร่วมสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่น
ภูมิภาค PULINET Focus พ.ศ. 
2560-2565 

มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

จ. นนทบุรี 

25 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมประชุม
คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา 

ส านักวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กรุงเทพฯ 

26 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางอ่อนศรี แสนโคก เข้าร่วมประชุม
กลุ่มผู้ปฏิบัตงิานด้านเทคนิคส าหรับ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษา  

ห้องประชุมศาสตราจารย ์
วิจิตร ศรีสอ้าน  
อาคารส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 

27 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์ และ 
นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง เขา้ร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดแูล 
ด้านการสง่เสริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลยับูรพา เร่ือง กฎ ระเบียบ 
เกณฑ์ และขั้นตอนตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินการวิจัย 

ห้องประชุมเทาทอง 5 ชัน้ 3 
ศูนย์ปฏิบัติการ 
โรงแรมเทาทอง 

มหาวิทยาลยับูรพา 

28 10-11 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 

บุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 9 คน 
ได้แก ่
1. นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 
2. นางวงเดือน เจริญ  
3. นางสาวจรัญญา ศุภวฑิิตพัฒนา  
4. นางนิตยา ปานเพชร  
5. นายเฉลิมเกียรติ ดีสม  
6. นางรัชนี เจริญวาร ี
7. นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ  
8. นางวัชรีย์พร คุณสนอง  
9. นายธวัชชัย ภักด ีเข้าร่วมโครงการ 

ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลยัราชภัฎ

นครสวรรค์ 
ส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฎพบิูล
สงคราม 

และส านักหอสมุด 
 มหาวิทยาลยันเรศวร    
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ล าดับ วัน เดือน ป ี เร่ือง สถานที ่
  NU Library Staff Learning  

คร้ังที่ 2: เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน
ความรู้สู่องค์กรแห่งความสุข 
และศึกษาดูงานการปรับโครงสร้าง
องค์กร รวมทั้งศึกษาดูงานการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและ RFID 

 

29 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก เข้ารว่ม
ประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยการพัสดุ
ของมหาวิทยาลัย (กวพม.) ครั้งที่ 
2/2559  

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยับูรพา 

30 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง นางวงเดือน 
เจริญ และนางสาวอุฬาริน เฉยศิริ  
เข้าร่วมระชุมสัมมนา เร่ืองระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ: WorldShare 
Management Service (WMS) 

หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต 

31 17-19 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 

นายธวชัชัย ภักดี เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจา้ง
มหาวิทยาลยับูรพา  
(ครั้งที่ 1) 

Fountain Tree Resort 
จ.นครราชสีมา 

32 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึก
ข้อมูลในระบบติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

อาคารส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

33 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานฝ่ายวารสารและ
เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา  
คร้ังที่ 1/2559 

ศูนย์ประสานงาน 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

อาคาร SM Tower ชั้น 19 
กรุงเทพฯ 

34 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา และ
นางสาวนิลบุล โรจน์สัตตรัตน์ เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานฝ่ายวารสารและ
เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา  
คร้ังที่ 1/2559 
 

อาคารหอสมุดและคลังความรู้  
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

จ.นครปฐม 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
35 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง นายปวเรศ  

นวลแก้ว นางสาวสมหมาย  
ลิ้มปิติพานชิย์ เข้าร่วมโครงการอบรม
คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ประจ าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบรูพา 
สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
และศึกษาดูงานการปรับโครงสร้าง
องค์กร รวมทั้งศึกษาดูงานการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและ RFID 

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลยับูรพา 

36 28-30 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 

นางอาภากร ธาตุโลหะ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการ
จัดท าระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษา  

ห้องประชุมพันเอกอาทร 
ชนเห็นชอบ 

อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ 
37 30-31 มีนาคม พ.ศ. 

2559 
นางวชัรีย์พร คุณสนอง และนาง
สมหมายลิ้มปติิพานิช เข้าร่วมประชุม
คณะท างานพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การด าเนินงานห้องสมุด ขา่ยงาน
ห้องสมุด มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค 
(PULINET) คร้ังที่ 2/2559 

ศูนย์ประสานงาน 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

อาคาร SM Tower  
ชั้น 19 กรุงเทพฯ 

38 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางอาภากร ธาตุโลหะ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบสหบรรณานุกรม (Union 
Catalog) 

ห้องประชุมพันเอกอาทร  
ชนเห็นชอบ  

อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ 
39 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์ และ

นางสาวอัญชสา ข าอยู่ เข้าร่วม
โครงการเสวนาและให้ความรู้เร่ือง 
“งานสารบรรณและงานการประชุม” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ห้องประชุม PJ 301 
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

40 1 เมษายน พ.ศ. 2559 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต  
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม  
นายธวชัชัย ภักดี นางสาวธัญลกัษณ์ 
ธนประสิทธิ์พฒันา นางสาวสุภาวดี  
เพชรชื่นสกุล นายปวเรศ นวลแก้ว  
และนายกุญพิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ  
เข้าร่วมการสัมมนา เร่ือง รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการเรียนรู้ 

อาคารประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ



50 
 

 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
  ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
แห่งชาต ิ

 

41 1 เมษายน พ.ศ. 2559 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา  
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวลั  
“รัตนบูรพา” ประจ าปี  
พ.ศ. 2559 

ห้องประชุม 209 ชั้น 2 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

42 4 เมษายน พ.ศ. 2559 นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
นางรัชนี เจริญวารี และนางสาว 
อัญชสา ข าอยู่ เข้าร่วมโครงการเสวนา
ระบบบัญชสีามมิติและงานบัญชี  
คร้ังที่ 2 เรื่อง กระบวนการท างาน
ระบบบัญชสีามมิติ   

อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์
ประยูร จินดาประดษิฐ์  

ห้อง PJ301 
มหาวิทยาลยับูรพา 

43 7-8 เมษายน พ.ศ. 2559 นายกุญชพ์ิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
คร้ังที่ 1/2559 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา  

มหาวิทยาลยัพะเยา  
จ.พะเยา 

44 8 เมษายน พ.ศ. 2559 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา  
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
เพื่อสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับรางวัล  
“รัตนบูรพา” ประจ าปี พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

45 11 เมษายน พ.ศ. 2559 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา  
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
เพือ่สัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับรางวัล 
“รัตนบูรพา” ประจ าปี พ.ศ. 2559 

คณะแพทย์ศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

46 18 เมษายน พ.ศ. 2559 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา เข้า
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

47 26 เมษายน 2559 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต  
นางวงเดือน เจริญ และนางสาว 
กมลรัตน์ สุขนาค เข้าร่วมงาน 
Thomson Reuters Roadshow 
2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานวทิย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด เพื่อได้รับทราบ 

ห้องประชุมชัน้ 7 
ส านักงานวทิยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 



51 
 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
  รายละเอียดของฐานข้อมูล เนื้อหา 

ที่ได้มีปรบัปรุงเข้ามาใหม่ รวมทัง้
รับทราบเทคนิควธิีการเขียนบทความ 
งานวิจยั เพื่อที่จะได้รบัการตีพิมพ์ 
ใน Web of Science, JCR และ 
Endnote พร้อมสาธิตข้อมูล และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 

48 27 เมษายน 2559 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉัยการกระท า
ความผิดจรรยาบรรณ ครั้งที่ 
3/2559 เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมและพิจารณารายงานผล 
การสอบสวน ของคณะกรรมการ
สอบสวนการกระท าความผิด
จรรยาบรรณ 
และความเห็นของผู้สั่งแตง่ตั้ง 

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

49 27 เมษายน 2559 นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ 
และนางรัชนี เจริญวารี เข้าร่วม
โครงการอบรม เรื่อง สิทธิประโยชน์ 
และการน าส่งเงนิประกันสังคม 
เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ด้านการเบิกจา่ยเงินเดือน 
ของส่วนงานในมหาวทิยาลัย  
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงระเบยีบ
ปฏิบัติงานดา้นประกันสังคมไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 

ห้องประชุม 301  
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

50 28 เมษายน 2559 นางสาวกมลรัตน์ สุขนาค เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวปฏิบัติของ 
ชาวตา่งประเทศและการดูแล 
ชาวตา่งประเทศของผู้ปฏิบัตงิาน 
วิเทศสัมพันธ์  

ห้องประชุม 301  
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

51 28 - 29 เมษายน 2559 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการใช้งาน Google 
Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและการปฏิบัติงาน 

อาคารส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
52 29 เมษายน 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 1/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

53 4 พฤษภาคม 2559 นางอาภากร ธาตุโลหะ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ พัฒนา
ระบบสหบรรณานุกรม (Union 
Catalog) เพื่อร่วมกันหารือ 
และวิเคราะห์สภาพการเชื่อมโยง
ข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุด
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลที่
สอดคล้องกับโครงสร้างฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม 

ห้องประชุมศาสตราจารย ์
วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 

อาคารส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

54 17 พฤษภาคม 2559 นางสาวกมลรัตน์ สุขนาค เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 2/2559 

ห้องประชุม 804 ชั้น 8 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

55 23 พฤษภาคม 2559 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ เข้าร่วม
ประชุมการใชง้านระบบสารสนเทศ  
เพื่อการควบคุมภายใน 

ห้อง 212 ชั้น 2 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

56 24 พฤษภาคม 2559 นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง และ 
นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์ เข้าร่วม
โครงการเสวนาดา้นการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) 

ห้องประชุมเทาทอง 5 ชัน้ 3 
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 

มหาวิทยาลยับูรพา 

57 25-27 พฤษภาคม 2559 นางวงเดือน เจริญ เข้าร่วมประชุม
คณะท างานบริการ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค ครั้งที ่
2/2559 

หอสมุดพระราชวัง 
สนามจนัทร ์

ส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  

จังหวัดนครปฐม 
58 26 พฤษภาคม 2559 นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก และ

นางสาวอัญชสา ข าอยู่ เข้าร่วม
ประชุมโครงการเสวนาด้านพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

ห้องประชุม PJ 301  
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

59 
 

26 พฤษภาคม 2559 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา  
เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาพนักงาน 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 3/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยับูรพา 

60 26 พฤษภาคม 2559 นางสาวสุภาวดี  เพชรชื่นสกุล  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการ มหาวทิยาลัยบูรพา  

ห้องประชุม 203 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ป ี เร่ือง สถานท่ี 
  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัด

กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
แก่ชุมชน 

 

61 27 พฤษภาคม 2559 นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมประชุม
คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2559 

ห้องประชุม 1 
ส านักงานวทิยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

กรุงเทพฯ 
62 27 พฤษภาคม 2559 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาพนักงาน
แทนต าแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

63 3 – 5 มิถุนายน 2559 นายเหมรัศมิ์ วิชรหัตถพงศ์เข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนงานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยบูรพา 
“BUU SUMMIT 2016”  

ห้องประชุมเทาทอง 5 อาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการ 
โรงแรมเทา-ทอง 

มหาวิทยาลยับูรพา 
64 8 มิถุนายน 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ห้องประชุม 805 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

65 10 มิถุนายน 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 
วันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัย
บูรพา ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ห้องประชุม 805  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

66 14 มิถุนายน 2559 นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรมหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งที่ 1/2559 

ห้องประชุม 207 ชั้น 2 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

67 17 มิถุนายน 2559 นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล และ
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิพ์ัฒนา 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้สุขภาวะ เครือข่ายสร้างปญัญา 
คร้ังที่ 2/2559 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์สื่อสขุ
ภาวะ” 

ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ 
(สสส.) 

กรุงเทพฯ 

68 17 มิถุนายน 2559 นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศของ
มหาวิทยาลยับูรพา  
คร้ังที่ 2/2559 

ห้องประชุม 805 ชั้น 8  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ป ี เร่ือง สถานท่ี 
69 21 มิถุนายน 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง เข้าร่วม

ประชุมคณะการด าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 คร้ังที่ 2/2559  

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

70 20 – 25 มิถุนายน 2559 นายจักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์ เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  

ห้องประชุม 1 และ 2 ชัน้ 3 
ส านักงานวทิยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

กรุงเทพฯ 

71 22 มิถุนายน 2559 นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์ และ
นางสาวอัญชสา ข าอยู่ เข้าร่วม
โครงการเสวนาและให้ความรู้  
“งานสารบรรณและการประชุม” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คร้ังที่ 2 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

72 23 มิถุนายน 2559 นางสาวนิลบุล โรจน์สัตรัตน์ และ             
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ เข้าร่วม
อบรมหลักสูตร Overiew TQA 

ห้องประชุมเทาทอง 1 ช้ัน 2 
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง 

มหาวิทยาลยับูรพา 

73 24 มิถุนายน 2559 นางสายสุณี ฤทธิรงค์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 2/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

74 24 มิถุนายน 2559 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา และ 
นางสาวเกษร จันทร เข้าร่วมการ
สัมมนาวชิาการไอซีทีสู่อาเซียน  
เร่ือง วิทยาการบริการ: วิทยาการ 
เพื่อนวัตกรรม (Services Science: 
The Science for Innovation) 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ี

(อาคาร KB) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

75 28 มิถุนายน 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง ประชุม 
เพื่อสรุปความพร้อมการจัดกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ห้องประชุม 203 ช้ัน 2 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 

76 30 มิถุนายน 2559 นายปวเรศ นวลแก้ว เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงาน  
อาคารประหยัดพลังงาน 

อาคารอนุรักษ์พลังงาน 
เฉลิมพระเกียรติ 

จ.ปทุมธาน ี
77 1 กรกฎาคม 2559 บุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 23 

คน เข้าร่วมฟังบรรยายการใช้
โปรแกรม Worldshare 
Management System (WMS)  
โดยบริษัท OCLC 

ห้องประชุม 201 
ส านักหอสมุด 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
78 5 กรกฎาคม 2559 นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  

นางวชัรีย์พร คุณสนอง  
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต 
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา  
นางวงเดือน เจริญ นายเฉลิมเกียรติ  
ดีสม นางนิตยา ปานเพชร  
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ นางสาวเกษร 
จันทร นางสาวนลิุบล โรจนส์ัตตรัตน์ 
และนายภาคภูมิ มาตรทอง  
เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดงูานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีธัญบุร ี
จ.ปทุมธาน ี

79 5 กรกฎาคม 2559 นางสาวอัญชสา ข าอยู่ เข้าร่วม
ประชุมเก่ียวกับการก าหนด 
เลขประจ าส่วนงานและหน่วยงาน
ภายใน 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

80 7 กรกฎาคม 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิ
รายได้โครงการบริการวิชาการ  
คร้ังที่ 3/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

81 7 กรกฎาคม 2559 นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  
นางวชัรีย์พร คุณสนอง  
และนางสาวนสิาชล กาญจนพชิติ  
เข้าร่วมโครงการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยั การบรรยาย หัวข้อ
เร่ือง ท าอย่างไรในการเข้าสู่การจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

82 7 – 8 กรกฎาคม 2559 นางรัศมี ปานดษิฐ์ เข้าร่วมประชุม
คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา  
คร้ังที่ 4/2559 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
83 13 – 15 กรกฎาคม 

2559 
นายชวลิต ฮะกีมี นายเหมรัศมิ์  
วชิรหัตถพงศ์ นางสาวนิสาชล  
กาญจนพชิิต นางธิดาพร สายธะโชติ  
นางวงเดือน เจริญ นางรัศมี ปานดิษฐ์ 
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ นางนิตยา  
ปานเพชร นายเฉลิมเกียรติ ดีสม  
นางอาภากร ธาตุโลหะ นายจักรพันธุ์  
ชื่นภิรมย์ นางสาวจรัญญา  
ศุภวิฑิตพัฒนา นางสาวธัญลักษณ์  
ธนประสิทธิ์พฒันา นายกุญช์พสิฏิฐ์ 
นาคสุวรรณ นางสาวสุภาวดี  
เพชรชื่นสกุล เข้าร่วมประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ เร่ือง การด าเนินกิจกรรม
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA)   
คร้ังที่ 33  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
กรุงเทพฯ 

84 13 กรกฎาคม 2559 นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
นางรัชนี เจริญวารี และนางสาว
รสสุคนธ์ บญุมาก เข้าร่วมประชมุ
ก าหนดระยะเวลาการใช้จา่ยเงนิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จัดโดยกองคลังและทรัพย์สนิ 

ห้อง CL 101 ชั้น 1 
อาคารปฏิบัติการพืน้ฐานและ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

85 14 กรกฎาคม 2559 นางวงเดือน เจริญ นางสาวกมลรัตน์ 
สุขนาค นางสุภาวดี เพชรชื่นสกุล 
และนางสาวนลิุบล โรจนส์ัตตรตัน์ 
เข้าร่วมประชุมคณะท างานฝ่าย
บริการสารนิเทศ คร้ังที่ 3/2559 

ส านักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบนับัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร ์
กรุงเทพฯ 

86 22 – 23 กรกฎาคม 
2559 

นางสาวอัญชสา ข าอยู่ เข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในสังกัดประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2559 หลักสูตร “เขียนหนังสือ
ราชการและหนงัสือโต้ตอบเพื่อ
ประสานงานทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ” จัดโดย
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ห้องประชุม 101  
ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
87 25 กรกฎาคม 2559 นายปวเรศ นวลแก้ว เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
“12 สิงหามหาราชินี” เพ่ือหารือ
การเตรียมการจัดงานฯ ครั้งที่ 
1/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9  
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

88 25 – 29 กรกฎาคม 
2559 

นางอาภากร ธาตุโลหะ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โครงการจัดท าระบบห้องสมุด
อัตโนมัติส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

หอ้งประชุมพันเอกอาทร  
ชนเห็นชอบ ชั้น 2 ห้อง 6 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
89 27 กรกฎาคม 2559 นางจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา  

เข้าร่วมประชุมคณะท างานวารสาร 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 

ศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
จ.พะเยา 

90 27 กรกฎาคม 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง และนาง
สมหมาย ลิ้มปติิพานิชย์ เข้าร่วมการ
อบรมสัมมนาวชิาการ เรื่อง การเขียน
โครงร่างองค์กร (Organization 
Profile : OP) จัดโดยกองบริการ
การศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ห้องประชุม 101 – 102 
หอประชุมธ ารง บวัศร ี
มหาวิทยาลยับูรพา 

91 28 กรกฎาคม 2559 นางฐิตชิญาน์ ทวนดิลก และนางสาว 
กมลรัตน์ สุขนาค เข้าร่วมงาน IEEE  
Xplore 2016 จัดโดยบริษัท  
บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
กรุงเทพฯ 

92 28 – 29 กรกฎาคม 
2559 

นางจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานฝ่ายวารสารและ
เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา 
คร้ังที่ 2/2559 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
จ.พะเยา 

93 28 – 29 กรกฎาคม 
2559 

นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ เข้าร่วม 
เป็นเกียรติในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบรูพา 
พ.ศ. 2559 The 5th  Burapha 
University International 
Conference 2016  จัดโดย
มหาวิทยาลยับูรพา ร่วมกับ 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
จ.ชลบุร ี

 



58 
 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
94 29 กรกฎาคม 2559 นางวนัทนา กิติศรีวรพันธุ์ และ

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต เข้าร่วม
เป็นเกียรติในงานพิธีท าบุญอุทิศส่วน
กุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 
ประจ าปี 2559 และงานพิธี
พระราชทานเพลงิศพ (เป็นกรณี
พิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกาย 
เพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558  

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย ์
คณะสหเวชศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

95 9 สิงหาคม 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง นางนิตยา 
ปานเพชร นางสมหมาย  
ลิ้มปิติพานชิย์ และนางสาวนิลบุล 
โรจน์สัตตรัตน์ เข้าร่วมสัมมนาการ
จัดการความรู้ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (KM Series)  
คร้ังที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์  
ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต 
จ.ปทุมธาน ี

96 9 สิงหาคม 2559 นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา  
คร้ังที่ 2/2559 จัดโดย งานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั
บูรพา   

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

97 10 – 11 สิงหาคม 2559 นางวงเดือน เจริญ เข้าร่วมประชุม
คณะท างานบริการ ข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค ครั้งที ่
3/2559 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 

98 11 สิงหาคม 2559 นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพฒันา  
เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาพนักงาน 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 จัดโดย
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

99 12 สิงหาคม 2559 นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง  
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 
2559  

บริเวณสนามหน้าศาลากลาง 
จ.ชลบุร ี
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
100 15 สิงหาคม 2559 นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ เข้าร่วม

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
(OPAC) บนอุปกรณ์มือถือ จัดโดย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าธนบุร ี

ห้อง LIB 108 ชั้น 1 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี
กรุงเทพฯ 

101 15 สิงหาคม 2559 นางอาภากร ธาตุโลหะ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการก ากับการ
ท างานและตรวจรับงานของทีป่รึกษา
โครงการวิเคราะห์และวางระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 3 (ระยะ 
ที่ 4) ส่วนการพัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อให้บริการ
สารสนเทศ จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ห้องประชุมส านักงาน 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 9  
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 

102 16 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้าร่วม
โครงการ BUU Tech Update 
ส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ 
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลยับูรพา 
จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ห้องบรรยาย 110 ชั้น 1 
อาคารส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

103 16 สิงหาคม 2559 นางวนัทนา กิติศรีวรพันธ์ นางสาว 
นิสาชล กาญจนพชิิต นางวงเดือน 
เจริญ และนางสุภาวดี เพชรชื่นสกุล 
เข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2559 (Thailand 
Research Expo 2016) จัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายใน
ระบบวิจัยทั่วประเทศ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
และบางกอกคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ 

กรุงเทพฯ 

104 19 สิงหาคม 2559 นางสาวกมลรัตน์ สุขนาค เข้าร่วม
โครงการ English for MC  
ร่วมเสวนากับพิธีกรมืออาชีพชื่อดัง 
ฉายา “MC Hiso” หัวข้อ 
ภาษาอังกฤษกับอาชีพพิธีกร  
พิธีกรมืออาชีพ คุณก็เป็นได้ จัดโดย
สถาบนัภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ห้องประชุม 601 
อาคารสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
105 22 สิงหาคม 2559 นางนิตยา ปานเพชร นางสาวเกษร 

จันทร นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ  
นางอ่อนศรี แสนโคก เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบเพื่อก ากับมาตรฐานการจดัท า 
และบริหารจัดการวิทยานพินธ์ 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา (I–Thesis) 
จัดโดยงานสง่เสริมการวิจัย กอง
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

106 24 สิงหาคม 2559 นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์  
และนางสาวอัญชสา ข าอยู่  
เข้าร่วมโครงการเสวนาและให้ความรู้  
“งานสารบรรณและงานการประชุม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คร้ังที่ 3 จัดโดย งานสารบรรณ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

107 24 – 26 สิงหาคม 2559 นางอาภากร ธาตุโลหะ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการก ากับการ
ท างานและตรวจรับงานของทีป่รึกษา
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและบรหิาร
จัดการระบบสหบรรณานุกรม 
ส าหรับสถานบนัการศึกษา ระยะที่ 3  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

ห้องประชุมส านักงาน 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 9  
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 

108 25 สิงหาคม 2559 นางกมลรัตน์ สุขนาค เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวปฏิบัติของชาว
ต่างประเทศและการดูแลชาว
ต่างประเทศของผูป้ฏิบัติงานวิเทศ
สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 จัดโดยงานวิเทศ
สัมพันธ์ กองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบดี 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

109 26 สิงหาคม 2559 นางวชัรีย์พร คุณสนอง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 3/2559 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
110 29 สิงหาคม 2559 

 
นายปวเรศ นวลแก้ว เข้าร่วมประชุม 
เพื่อท าความเข้าใจที่ตรงกัน ในการ
ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  
ชนิด Variable speed/Inverter  

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

 
111 1 – 2 กันยายน 2559 นางวนัทนา กิติศรีวรพันธ์ 

ผู้อ านวยการและบุคลากร  
จ านวน 4 คน ได้แก่ นายเหมรัศมิ์ 
วชิรหัตถพงศ์ นางวชัรีย์พร คุณสนอง  
นางวงเดือน เจริญ และ 
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้าร่วม 
สัมมนาวชิาการ เร่ือง Digital 
Education ก้าวใหม่ของการศึกษา
ไทย จัดโดยฝา่ยวิชาการความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ห้องประชุม  
Convention Hall A, B 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

กรุงเทพฯ 

112 5 – 7 กันยายน 2559 นางนิตยา ปานเพชร เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง Elsevier eBooks 
forum (SEA) โดยบริษัท เอลสเวียร์ 
จ ากัด 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ์

113 6 กันยายน 2559 นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้
ระบบฐานข้อมูลดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
(CHE AQ Online for 3 Degrees 
Levels: CHE 3D) ปีการศึกษา 
2558 จัดโดย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
204  ชั้น 2 ส านัก

คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

114 7 – 9 กันยายน 2559 บุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 2 คน  
ได้แก่นางวัชรีย์พร คุณสนอง  
และนางสมหมายลิ้มปิตพิานิชย ์ 
เข้าร่วม การอบรมหลักสูตร TQA  
Criteria จัดโดย กองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ห้องประชุมเทาทอง 2 
อาคารปฏิบัติการ 
โรงแรมเทา-ทอง 

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 

 



62 
 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
 115 8 กันยายน 2559 นางอรัญญา บ าเพ็ญแพทย์ เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการท าลายหนังสือ
ราชการ จัดโดย กองกลาง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ห้องประชุม 209 ชั้น 2 
ส านักอธิการบดี  

มหาวิทยาลยับูรพา 

116 9 กันยายน 2559 บุคลากรจ านวน  4  คน ได้แก ่
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก นางรชันี  
เจริญวารี และนางสาวอัญชสา ข าอยู่  
เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบญัชี
สามมิติและงานบัญชี ครั้งที่ 3 เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมระบบบญัชี
สามมิติก่อนสิน้ปีงบประมาณ จดัโดย 
กองคลังและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ห้อง CL 101 ชั้น 1 
อาคารปฏิบัติการพืน้ฐาน 

และศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

117 13 กันยายน 2559 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 4/2559   
จัดโดย ศูนยส์่งเสริมความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยับรูพา 

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

118 14 กันยายน 2559 บุคลากรจ านวน 2 คน ได้แก่  
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล  
และนางสมหมาย ลิ้มปิตพิานิชย์  
เข้าร่วมประชุมเสวนาเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
จัดโดย กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 

119 15 – 16 กันยายน 2559 บุคลากรจ านวน  2  คน ได้แก ่
นางนิตยา ปานเพชร และนางสมหญิง  
เจียสารัมย์  เข้าร่วมโครงการเชงิ
ปฏิบัติการ เร่ือง การสงวนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเลม่สู่
ดิจิทัลเพื่อความยั่งยนื จัดโดย  
ศูนย์บรรณสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ห้องบรรยายพิเศษ 2 
อาคารบรรณสาร 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ 
120 15 – 16 กันยายน 2559 บุคลากรจ านวน  2  คน ได้แก ่

นายชวลิต ฮะกีมี และนายกุญพสิิฎฐ์  
นาคสุวรรณ เข้าร่วมประชุม
คณะท างานฝ่ายเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 

ห้องประชุม 2 ชั้น 3 
ส านักงานวทิยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

กรุงเทพฯ 

121 28 กันยายน 2559 นายปวเรศ นวลแก้ว เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการลดการใช้พลังงาน  
คร้ังที่ 6/2559 จัดโดย กองอาคาร
สถานที ่มหาวิทยาลัยบูรพา 

ห้องประชุมงานออกแบบ 
กองอาคารสถานที่ ชั้น 6 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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ภาพกิจกรรม 
 

   

   
 
 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ ์ ประธานกรรมการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต และ ดร.พิมลพรรณ เลิศล  า กรรมการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

  
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2557  ประกอบด้วย  
ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชืน่, รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป และ ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง พร้อมด้วย รศ.ดร.ยุวดี   

รอดจากภัย ผู้รักษาการแทนผูช้ว่ยอธิการบดี และดร.พัชรวดี สขุส าราญ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
เข้าเยี่ยมชมส านักหอสมุด เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่อ านวยความสะดวก และสิง่สนบัสนุนทางการศึกษาของ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยนางวนัทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด พร้อมด้วยผูบ้ริหารและบรรณารักษ์  
ให้การต้อนรับและน าชมส านักหอสมุด เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
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ส านักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั งที่ 2/2558  
 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ ส าหรับการประชุมในครั งนี เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

ส านักหอสมุด (swot analysis) เพื่อน าไปสู่การท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2559 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

 
 

   
 

ส านักหอสมุดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง “การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน”  เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการของการปฏิบัติงานส าหรับองค์กรยุคใหม่ รวมทั งเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีการ 

และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
โดยวิทยากร รศ.ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 
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ส านักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยับูรพา และเพื่อเสริมสร้างความเปน็อันหนึ่งอนัเดียวกัน โดยบุคลากรร่วมศึกษาดูงาน ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ ตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาส านักหอสมุด ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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งานบูรพาบุ๊คแฟร์ ประจ าปี 2559 วันที่ 19 – 23 มกราคม พ.ศ. 2560 
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งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปี 2559 จัดขึ นระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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อาจารย์ นิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การสืบคน้ฐานข้อมูลทาง 
ด้านวิศวกรรม Knovel โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก Elsevier Mr. Arthur Tea (Senior Solution Sales Manager, 

Engineering Solutions)  
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง Cyber Zone I ชั น 6 ส านักหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ห้องสมุดแห่งชาติ ประเทศภูฏาน ในโครงการ Bhutan Training Program on Library 
Achieving System เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส านักหอสมุด 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559  
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ส านักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้างงานวจิัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนคิการสร้างงานวิจัยจากงานประจ า 

โดยวิทยากร ดร.มลิวัลย์ ประดษิฐ์ธีระ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Cyber Zone II ชั น 6 ส านักหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  

ให้กับนักเรียนในโครงการฯ จ านวน 100 คน  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
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นางวนัทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด พร้อมด้วยผู้บริหารและบรรณารักษ์ ให้การต้อนรับผูบ้ริหารและ

บุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 40 คน 
เข้าศึกษาดูงานส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางวนัทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบหนงัสือภาษาญี่ปุ่น 
จากนายยะสฮึิโระ โคบายาชิ ประธานบริษัท ไทยซัมมิท มิทซบูะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
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ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะท างานพฒันามาตรฐานการด าเนินงาน
ห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั งที่ 3/2559  

ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ ให้กับนิสิตภาควชิา
สารสนเทศศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 43 คน โดยวิทยากร นายสมพร เปล่งปลั่ง,  

นายวนิิจ วงษด์,ี นางสาวจิติมา พลิคามินทร์ และนางสาวอรุณี สังข์นวม ส านักหอสมุด 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.ณ ห้องอ่านหนังสือ 101 ชั น 1 
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คณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศกัมพูชา (Cambodian Higher Education 
Association) จ านวน 14 คน เข้าเยี่ยมชมส านักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา  

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

การอบรม เรื่อง สมรรถนะของผู้ให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทในการเปน็
บรรณารักษ์ยุคใหม่ เข้าใจพฤติกรรมขอผู้ใช้บริการยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด 
โดยวิทยากรอาจารย์ศรีจันทร์   จันทร์ชีวะ อดีตผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 201 ชั น 2 ส านักหอสมุด 
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การอบรม เรื่อง การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายงานและการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะท าผลงานเพือ่ขอต าแหน่งทางวิชาการมากขึ น โดยวิทยากรอาจารย์

เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ระดบั 9   
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 201 ชั น 2 ส านักหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับฝา่ยบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาคลัง
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)  โดยวิทยากร นายพีรภัฎ บุญชู และ
นายนพพร ม่วงระยา้ จากฝา่ยบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ  Cyber Zone II ชั น 6 ส านักหอสมุด 
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การอบรม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA และการเขียนโครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ (EdPEx 

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 201 ชั น 2 ส านักหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบา้นศรีมหาราชา จ านวน 33 คน เข้าศึกษาดูงานส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยับูรพา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องสมุดและพัฒนางานห้องสมุด 

โรงเรียนให้มีมาตรฐานทีด่ี  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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นิสิตแลกเปลีย่น คณะพยาบาลศาสตร์ จากประเทศนอร์เวย์ จ านวน 4 คน  
เข้าเยี่ยมชมส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวทิยาลัยนครพนม  
เข้าศึกษาดูงานการให้บริการห้องสมุด  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558       
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 707 
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ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากนานาชาติ (Asia-Pacific 

Consortium of Researchers and Educations) จ านวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมส านักหอสมุด  
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยับูรพาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ์ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา “12 สิงหามหาราชนิ”ี  ณ หอประชุมธ ารง บวัศรี 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นประธานในพิธี นอกจากนี ทา่นประธานในพิธีเปิดงาน “84 พรรษา มหาราชนิี คู่พระบารมอีงค์ราชัน” 

ซึ่งส านักหอสมุดได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดนิทรรศการดังกล่าว 
 
 
 
 


