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ให้บรกิาร รวมทั้งกจิกรรมที่ได้ด าเนินการในรอบปทีี่ผ่านมา เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงภาพรวมในการ
ด าเนินงานของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ท าให้รายงานประจ าปี 
ฉบับนี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี และหากการจัดท ารายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องในส่วนใดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรงุแก้ไขในแนวทางที่ดีข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ส าหรบัในการจัดท ารายงานประจ าปีของ
ส านักหอสมุดต่อไป 
 
 
        ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
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ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักหอสมุด 

 ส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยบรูพำ  เปิดบริกำรครั้งแรกเมื่อวันที่  ๘ กรกฎำคม พ.ศ. 
๒๔๙๘  เมื่อสมัยยังเป็นวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำบำงแสน โดยใช้ห้องเลขที่ ๒๐๓ ในอำคำรเรียนของ
วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำบำงแสน ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ห้องสมุดได้ย้ำยมำอยูอ่ำคำรอ ำนวยกำร โดย
ใช้ห้องช้ันล่ำงของอำคำรเป็นทีป่ฏิบัติงำนจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓  วิทยำลัยได้สร้ำงอำคำรเรียนหลังใหม่
เสร็จเรียบร้อย  ห้องสมุดได้ย้ำยอีกครั้งมำอยู่ในห้องโถงช้ันลำ่งของอำคำรเรียนด้ำนหนึ่ง จนกระทั่ง 

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

 เมื่อวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำได้รับกำรเปลี่ยนฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
วิทยำเขตบำงแสน และมหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมล ำดับนั้น  ในปีงบประมำณ ๒๕๓5-2538  
ส ำนักหอสมุดได้รับงบประมำณส ำหรับกำรกอ่สร้ำงอำคำรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 109,000,100 
บำท  เป็นอำคำร 7 ช้ัน พื้นที่ใช้สอย ๑๑,๕๐๐ ตำรำงเมตร และส ำนักหอสมุดได้ย้ำยมำ และเปิด
ให้บรกิำร ณ อำคำรหลังใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2538  โดยได้รับพระกรุณำธิคุณจำก
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนช่ืออำคำร              
“เทพรัตนรำชสุดำ”   และเสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๘  

ทั้งนี้ได้มีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรปรบัปรุงอำคำร
สถำนที่และกำรให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ ด้วยกำรบรหิำรจัดกำรของบุคลำกรและผู้บริหำร   
เพื่อตอบสนองต่อภำรกจิกำรสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยมำโดยล ำดับอย่ำงต่อเนือ่ง 
 
 



๒ 
 

 
วิสัยทัศน ์

 

มุ่งพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ  
ด้วยบุคลำกรที่มีคุณภำพ และเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 
ค่ำนิยม 

 
SERVICE 

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

 
พันธกิจ 

 

 1.  สนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนบุ ารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการ
สนับสนุนกจิกรรมของรัฐและท้องถ่ิน และการมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิง่แวดล้อม 
 2.  สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการเผยแพรผ่ลงานวิจัย ความสามารถของ
บัณฑิตและการพฒันาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 

 3.  จัดหาและใหบ้รกิารทรัพยากรสารสนเทศทุกรปูแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย 

 4.  จัดระบบทรพัยากรสารสนเทศใหผู้้ใช้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตาม 
ความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
 5.  สนับสนุนการเป็นสงัคมฐานความรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
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ภำรกิจหลกั 
  

 ๑.  ให้บริกำรสำรสนเทศในทุกรูปแบบ เพื่อสนบัสนุนและพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรวิจัยของนสิิต คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 ๒.  พัฒนำส ำนักหอสมุดให้เป็นหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส์ และห้องสมุดดจิิทัลที่สง่เสรมิ        
กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย (Smart Library)                     
 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยบรูพำ 

 4.  พัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุดโดยใช้ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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         โครงสร้างองค์กร 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยกิจกำรพเิศษ 

อธิกำรบด ี

สภำมหำวิทยำลัย 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำร
สำรสนเทศ 

 

หัวหน้ำฝ่ำย 
เอกสำรและ

วำรสำร 

หัวหน้ำฝ่ำย    
โสตทัศนศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
วิเครำะห์ทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
พัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
บริกำร 

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ    

หัวหน้ำ
ส ำนักงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
 

งำนกำรเงิน 
บัญชีและ
พัสดุ 
งำนแผนและ
ธุรกำร 

งำนบุคลำกร 
 

งำนอำคำร 
สถำนที่และ 
ยำนพำหนะ 

งำนบริกำร 
ผู้อ่ำน 

งำนบริกำร 
ยืม-คนื 

งำนส่งเสรมิ
กำรใช ้
สำรสนเทศ 

งำนพัฒนำ 
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

งำนบ ำรุง 
รักษำหนังสือ 

งำนพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

งำนข้อมูล
ท้องถิ่น 

งำนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

งำนบริกำรส่ือ
โสตทัศน์ และ
โสตทัศนูปกรณ ์
 

งำนเทคนิค 

งำนบริกำร 
วำรสำรและ 
หนังสือพิมพ ์

งำนจัดหำ 
วำรสำรและ 
หนังสือพิมพ ์

งำนพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล 
ดรรชนีวำรสำร
และวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-journal) 

 งำนนวัตกรรม  
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 งำนระบบ 
 เครือข่ำย 
 คอมพิวเตอร ์
 

 งำนห้องสมุด  
 ดิจิทัล 
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         บุคลำกรส ำนักหอสมุด 
 

ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 
(เงินแผ่นดนิ) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
(ส่วนงำน) 

รวม 

๑. บรรณำรักษ ์ 3 9 - 4 16 
2. นักเอกสำรสนเทศ  - - - 1 1 
3. นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 1 - - ๑ 2 
4. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ - 1 - - 1 
๕. นักวิชำกำรเงินและบัญช ี - 1 - ๑ ๒ 
6. นักวิชำกำรพัสด ุ - ๑ - - ๑ 
7. นักวิชำกำรศึกษำ - - - ๑ ๑ 

8. เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป - ๑ - - ๑ 
9. บุคลำกร ๑ - - - ๑ 
10. ผู้ปฏิบตังิำนห้องสมุด 1 1 - 14 16 
11. ผู้ปฏิบตังิำนโสตทัศนศึกษำ ๑ - - 1 2 
12. ผู้ช่วยปฏิบตัิงำนบริหำร - 1 - 1 2 
13. ผู้ปฏิบตังิำนช่ำง - - - 1 1 
๑4. พนักงำนเขำ้และเย็บเล่ม - - - 3 3 
15. แม่บ้ำน - - 2 - 2 
16. พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป - - 1 - 1 
๑7. พนักงำนขับรถยนต ์ - - - ๑ ๑ 

รวม 7 15 3 29 54 
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            งบประมำณส ำนักหอสมุด 
 
 ส ำนักหอสมุดได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจำก 3 แหล่งเงินงบประมำณ ได้แก่ งบประมำณ
เงินแผ่นดิน, งบประมำณเงินรำยไดจ้ำกเงินอุดหนุนรัฐบำล และงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย โดยแสดงรำยละเอียดในตำรำง ดังนี ้
 

ข้อมูลกำรได้รบังบประมำณสนับสนนุ ปี พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61 
 

แหล่งเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
๑. งบประมำณเงินแผ่นดิน 2,864,500 2,977,000 3,201,000 
๒. งบประมำณเงินรำยได ้
    จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล 

3,617,700 3,561,500 
 

3,483,500 

3. งบประมำณรำยจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ของ,หำวิทยำลัย 

50,812,500 56,098,800 53,270,000 
 

รวมท้ังสิ้น 57,294,700 62,637,300 59,954,500 
เพ่ิมขึ้น-ลดลงร้อยละ -20.20 +9.32 -4.28 

 
 
 

 
 
               แผนภูมิแสดงข้อมูลกำรได้รบังบประมำณสนับสนุน ปีพ.ศ. ๒๕59-๒๕61 
   
 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล

งบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย



 
๗ 

 

เปรียบเทียบงบด ำเนนิกำรของมหำวิทยำลัยกบังบประมำณที่ส ำนักหอสมุดไดร้ับ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 

 
แหล่งเงิน มหำวิทยำลยับูรพำ ส ำนักหอสมุด ร้อยละ 

๑. งบประมำณเงินแผ่นดิน 137,302,500 3,201,000 2.15 
๒. งบประมำณเงินรำยได้
จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล 

1,945,015,700 3,483,500 0.18 

3. งบประมำณรำยจ่ำยจำก 
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

2,916,617,300 53,270,000 1.83 

รวมท้ังสิ้น 4,998,935,500 59,954,500 1.20 
 

หมำยเหตุ  
          งบด ำเนินกำรของห้องสมุด หมำยถึง งบหมวดเงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุห้องสมุด 
และค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำระบบห้องสมุด ค่ำสำธำรณูปโภค เงินอุดหนุนและค่ำเสื่อม
รำคำ โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งกอ่สร้ำง) 
          งบด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย หมำยถึง งบหมวดเงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ    
ค่ำสำธำรณูปโภค เงินอุดหนุน และค่ำเสื่อมรำคำ โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิง่ก่อสร้ำง) 
 
งบประมำณปี พ.ศ. ๒๕61  ตำมหมวดรำยจ่ำย  
                      (หน่วยนับ: บำท) 

หมวดรำยจ่ำย / 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ
เงินแผ่นดิน 

งบประมำณ          
เงินรำยได้จำกเงิน
อุดหนุนรัฐบำล 

งบประมำณ
รำยจ่ำยจำก 

เงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย 

รวมเงิน ร้อยละ 

๑ งบบุคลำกร      
     ๑.๑ เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 3,201,000   3,201,000 5.34 
     ๑.๒ เงินเดือนและค่ำจ้ำง 
           ชั่วครำว 

  9,359,800 9,359,800 15.61 

2 งบด ำเนินงำน      
     2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  3,483,500 27,083,900 

 
30,567,400 50.99 

     2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   1,200,000 1,200,000 2.00 
3. งบลงทุน      
     3.๑ ค่ำครุภัณฑท์ี่ดินและ 
           สิ่งก่อสร้ำง 

  11,955,200 
 

11,955,200 19.94 

4. เงินอุดหนุน   1,924,100 1,924,100 3.21 
5. งบกลำง   1,747,000 1,747,000 2.91 
รวมท้ังสิ้น 3,201,000 3,483,500 53,270,000 59,954,500 100 



 
๘ 

 

      กรรมกำรบริหำร 
 

         ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรบรหิำรจัดกำรภำยใต้กรอบโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน ซึง่ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด  และคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักหอสมุด  ได้แก่  ผู้อ ำนวยกำร  
รองผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำฝ่ำย   
๑.  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด 

1.   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลรัตน์  จตุรำนนท ์   ประธำนกรรมกำร 
2.   นำงวันทนำ  กิติศรีวรพันธ์ุ     รองประธำนกรรมกำร 
3.   รองศำสตรำจำรย์ปรำณี  เชียงทอง    กรรมกำร 
4.   รองศำสตรำจำรย์เฉลียว  พันธ์ุสีดำ    กรรมกำร 
5.   นำยบุญเลิศ  อรุณพิบลูย ์     กรรมกำร 
7.   นำงนิตยำ  ปำนเพชร      กรรมกำร 
8.   นำงกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ    กรรมกำร 
9.   นำงสำวจรัญญำ  ศุภวิฑิตพัฒนำ    กรรมกำร 
10. นำงสำวสุภำวดี  เพชรช่ืนสกลุ     กรรมกำร 
11. นำยเฉลิมเกียรติ  ดีสม     กรรมกำร 
12. นำยเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. นำงวัชรีย์พร  คุณสนอง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
๒.  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด  

๑.   นำงวันทนำ  กิติศรีวรพันธ์ุ   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
2.   นำยเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3.   นำงวัชรีย์พร  คุณสนอง   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

และประกันคุณภำพ 
4.   นำงสำวนิสำชล  กำญจนพิชิต   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
5.   นำยชวลิต  ฮะกีมี    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพเิศษ/ 
      หัวหน้ำฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
6.   นำงรัศมี  ปำนดิษฐ์    หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะหท์รัพยำกรสำรสนเทศ 
7.   นำงวงเดือน  เจริญ    หัวหน้ำฝ่ำยบรกิำรสำรสนเทศ 
8. นำงสำวจรัญญำ  ศุภวิฑิตพัฒนำ  หัวหน้ำฝ่ำยเอกสำรและวำรสำร 
9. นำยเฉลิมเกียรติ  ดีสม       หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
10. นำงกมลเนตร  รัตนอมัพรโสภณ  ผู้ปฏิบัติกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
11. นำงนิตยำ  ปำนเพชร   ผู้ปฏิบัติกำรแทน 

หัวหน้ำฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
12. นำงอรัญญำ  บ ำเพ็ญแพทย ์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 



 
๙ 

 

          ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
 

รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน รวม 
๑.  หนังสือ    
     ๑.๑  ภำษำไทย เล่ม 385,161 491,952 
     ๑.๒  ภำษำต่ำงประเทศ เล่ม 106,791 
2.  หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (e-Book)    
     2.๑  ภำษำไทย ช่ือเรื่อง 868 166,694 
     2.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ช่ือเรื่อง 165,826 
3.  วิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบบัเต็ม (Full Text) ช่ือเรื่อง   
4.  ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ฐำน 25 25 
5.  วำรสำร/ หนังสือพมิพ ์    
     5.๑  วำรสำร    
            5.๑.๑  ภำษำไทย ช่ือ/เล่ม 1,930/94,103 2,679/ 

150,235             5.๑.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ช่ือ/เล่ม 749/56,132 
            5.1.3  วำรสำรต่ำงประเทศในฐำนข้อมูล   
                      อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 

ช่ือ 48,550 48,550 

     5.๒  หนังสือพิมพ ์    
            5.๒.๑  ภำษำไทย ช่ือ 14 16 
            5.๒.๒  ภำษำต่ำงประเทศ ช่ือ 2 
6.  สื่อโสตทัศน์และสือ่อิเล็กทรอนกิส ์    
     6.๑ สื่อโสตทัศน์   ช่ือเรื่อง 3,360 

22,950 
     6.2 สื่ออิเล็กทรอนกิส์   ช่ือเรื่อง 19,590 
7.  ชุดศึกษำวีซีดี/ ดีวีดี ชุด 18 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 

     ข้อมูลด้ำนกำรให้บริกำร 
 

  
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบรกิำรศูนย์กำรเรียนรู้

ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยเพื่อสง่เสริมใหบ้ัณฑิตมีคุณภำพและมี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
                
กำรสมัครสมำชิกห้องสมุด 
  นิสิตมหำวิทยำลัยบรูพำทกุคนมีสทิธ์ิเป็นสมำชิกห้องสมุด โดยในครั้งแรกของกำรเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุด ขอให้นิสิตน ำบัตรประจ ำตัวนิสิตมำแสดงเพือ่บันทึกข้อมูลที่เคำน์เตอร์บริกำร ช้ัน 2 
ส ำนักหอสมุด และกำรเข้ำใช้บริกำรขอให้ใช้บัตรประจ ำตัวนสิิตเป็นบัตรผ่ำนเข้ำประตอูิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งรับบรกิำรอื่นๆ ทุกครัง้ 
 *เจ้ำของบัตรเท่ำน้ันท่ีมีสิทธิ์ในกำรใช้บัตรสมำชิกห้องสมุด หำกบัตรหำยให้แจ้ง
ส ำนักหอสมุดทรำบทันที ท่ีเคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน ชั้น 2 หรือโทรแจ้งท่ี 0 3810 2476 
 
เวลำกำรให้บริกำร 

ช่วงเวลำ วัน เวลำ 
  ภำคเรียนปกติ จันทร์ – ศุกร ์

เสำร์ – อำทิตย์ 
08.00 –  20.00 น. 
09.00 – 17.00 น. 

 ช่วงสอบกลำงภำค 
 ช่วงก่อนสอบปลำยภำค 1 สัปดำห์

จนถึงวันก่อนวันสุดท้ำยของกำรสอบ 
จันทร์ –อำทิตย ์ 08.00 – 24.00 น. 

ภำคเรียนฤดูร้อน 
จันทร์ – ศุกร ์ 08.00 – 18.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ 09.00 – 17.00 น. 

ปิดภำคเรียน 
จันทร์ – ศุกร ์ 08.00 – 16.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ ปิดบรกิำร 
ห้องอ่ำนหนังสือ ช้ัน 1 (Common Room) เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง   ทุกวัน 

*ปิดบรกิำรในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 
สิทธิกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  นิสิตสำมำรถยืมหนังสือด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวนิสิตที่เคำน์เตอร์ยืม-คืน และยืม
ต่อออนไลนผ์่ำนระบบสมำชิก (Parton) จำก WEB OPAC โดยสำมำรถยืมตอ่ผ่ำนทำงออนไลน์ได้
เพียง 1 ครั้ง ภำยในระยะเวลำก ำหนดสง่ 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

ประเภทสื่อ ประเภทสมำชิก 
จ ำนวน 

(เล่ม, ชิ้น) 
ระยะเวลำ 

(วัน) 
ค่ำปรับ 

  (บำท/รำยกำร/วัน) 
หนังสือ 

และวิทยำนิพนธ์ 
 

นิสิตระดบัปริญญำตร ี 10 7 5 
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษำ 20 7 
ข้ำรำชกำร, พนักงำน, 
ลูกจ้ำง 

10 7 

อำจำรย์และนักวิจัย 20 30 
สมำชิกสมทบ 3 7 

สื่อโสตทัศน ์ สมำชิกทุกประเภท 3 7 
 

บริกำรรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง 
นิสิตสำมำรถสง่หนงัสือคืนได้ทีเ่คำน์เตอร์ยืม-คืน ช้ัน 2 ในเวลำท ำกำรของห้องสมุด 

นอกจำกนี้ยังสำมำรถสง่คืนหนงัสือในกล่องรบัคืนหนังสือในบริเวณหอ้งโถงช้ัน 1 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ผู้ทีส่่งหนงัสือภำยในเวลำ 08.00 น. ของวันรุ่งข้ึน ส ำนักหอสมุดจะถือเสมือนว่ำเป็นกำรสง่ย้อนหลงั 
1 วัน ส ำหรับหนังสือสง่เกินก ำหนด ผู้ใช้บริกำรต้องรับผิดชอบค่ำปรบัตำมระเบียบ 
 
กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ส ำนักหอสมุดจัดไว้ให้บรกิำรนั้น สำมำรถสืบค้นได้จำก
ระบบคอมพิวเตอรผ์่ำนโมดลู WEB OPAC โดยเข้ำถึงได้ทำงออนไลน์ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ที่ 
www.lib.buu.ac.th ส ำหรบักำรสบืค้นฐำนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นั้น หำกนสิิตสบืค้นจำกภำยนอก
มหำวิทยำลัยสำมำรถสบืค้นผ่ำน Single Sign On ที่หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
 
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  ส ำนักหอสมุดบรกิำรฐำนข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ซึง่รวบรวมควำมรู้ในสำขำวิชำต่ำงๆ รวมทัง้
ฐำนข้อมูลที่ช่วยในกำรจัดท ำงำนวิจัย และกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน จ ำนวน 22 ฐำนข้อมูล 
และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมจ ำนวน 31 ฐำนข้อมูล ดังนี้ 
   

ฐำนข้อมูล สำขำท่ีครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

1.  ABI/INFORM Collection 
 

กำรบริหำรจัดกำร  
 

1971-ปัจจุบัน 
 

Full Text 
 

2.  Academic Search 
Complete 

สหสำขำวิชำ (ศึกษำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์) 

1975-ปัจจุบัน 
 

 

Full Text 
 

3.  ACM Digital Library 
 

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ                   1985- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

 

http://www.lib.buu.ac.th/


 
๑๒ 

 

ฐำนข้อมูล สำขำท่ีครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

4.  ACS Web Edition 
 

วิทยำศำสตร์ (เคมี ชวีเคมี ฟิสิกส ์
วิศวกรรมเคมี) 

1996-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

5.  Access Phamacy 
 

เภสัชศำสตร์ 
 

1975- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

6.  CINAHL® PLUS WITH  
 FULLTEXT 

พยำบำลศำสตร์ สำธำรณสขุศำสตร์                 1937-ปัจจุบัน Full Text 

7.  Clinical Key กำรแพทย ์เภสัชกร 1997- ปัจจุบัน Full Text 

8.  Education    
Research Complete 

ศึกษำศำสตร์ กำรวิจัย 1922-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

10.  Emerald 
 

สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์  
ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
แพทยศำสตร์) 

1989-ปัจจุบัน Full Text 

11.  Knovel วิศวกรรมศำสตร ์
 

1975-ปัจจบุัน Full Text 

12.  H.W. Wilson สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1982-ปัจจุบัน Full Text 

13.  ProQuest 
Dissertations   
       & Theses: Full Text 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปรญิญำโท-เอก) 

1997-ปัจจบุัน 
 

Full 
Text/Abstract 

14.  Regional Business 
News    
 

บรหิำรธุรกิจ กำรจัดกำร 
 

1922-ปัจจบุัน 
 

Full Text 

15.  SPORT Discuss with  
       Full Text 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 1997- ปัจจบุัน 
 

Full Text 

16.  ScienceDirect สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ สังคมศำสตร)์ 

1861- ปัจจบุัน 
 

Full Text 

17.  Scopus สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ สงัคมศำสตร์ ) 

1960-ปัจจบุัน 
 

Full Text 

18.  SpringerLink (E- 
Journal)                
        

สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตรส์ุขภำพ) 

1846-ปัจจบุัน 
 

Full Text 

19.  Web of Science สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ สงัคมศำสตร์) 

2001-ปัจจบุัน Full Text 

 

 



 
๑๓ 

 

ฐำนข้อมูล สำขำท่ีครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

20.  Endnote โปรแกรมกำรจัดกำรกำรอ้ำงอิง
และบรรณำนุกรม 

 Full Text 

21.  Turnitin 
 

โปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอก
ผลงำนวิชำกำร 

 Full Text 

22.  อักขรำวิสุทธ์ โปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอก
ผลงำนวิชำกำร 

 Full Text 

23.  2eBook   สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตรส์ุขภำพ) 

2004-ปัจจบุัน e-Book 

24.  Access Engineering 
 

วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร ์  e-Book 

25.  Cambridge University 
Press 

สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตรส์ุขภำพ) 

1960-ปัจจบุัน e-Book 

26.  Dissertation Full 
Text 
 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปรญิญำโท-เอก) 

1997-ปัจจบุัน e-Book 

27.  EBSCO eBook 
Collection 

สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตรส์ุขภำพ) 

1975-ปัจจบุัน e-Book 

 

ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

ฐำนข้อมูล สำขำท่ีครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

28.  ISEAS (Institute of 
Southeast Asian Studies) 
 

อำเซียนศึกษำ 2012-ปัจจบุัน e-Book 

29.  ProQuest 
Dissertations & Theses: 
Full Text 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปรญิญำโท-เอก) 

1997-ปัจจบุัน e-Book 

30.  ScienceDirect สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1974-ปัจจบุัน e-Book 

31.  SpringerLink สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1815-ปัจจบุัน e-Book 

 
 
 
 



 
๑๔ 

 

พ้ืนท่ีกำรให้บริกำรกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 
  ส ำนักหอสมุดจัดสถำนที่เพื่อรองรบักำรใช้บริกำรของคณำจำรย์และนสิิตด้วยบรรยำกำศ 
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงมำก โดยจัดใหม้ีพื้นทีส่ ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ทีห่ลำกหลำย ได้แก่  
  1.  ห้องศึกษำค้นคว้ำส่วนบุคคลส ำหรบันิสิต จัดมุมศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นสัดส่วนเฉพำะ
บุคคลส ำหรบันิสิตที่ต้องกำรสมำธิในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  2.  ห้องค้นคว้ำและเตรียมกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ จัดเตรียมห้องที่เป็นสัดส่วนเฉพำะบุคคล
ส ำหรับอำจำรยม์ำใช้ในกำรค้นคว้ำและเตรียมกำรสอน 
   3.  ห้องสมัมนำกลุ่ม ที่มอีุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ทีผู่้ใช้สำมำรถน ำเสนอข้อมลูเพื่อกำรอภิปรำย
ได้อย่ำงชัดเจนและน่ำสนใจ (Computer & Interactive Board)  
  4.  ห้องฉำยภำพยนตร์สำมมิติ  
  5.  ห้องศึกษำมัลตมิีเดียแบบกลุ่มและเฉพำะบุคคล  
  6.  ห้องอ่ำนหนงัสอืโซนเงียบ ส ำหรับนสิิตที่ต้องกำรสมำธิในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  7.  ห้อง Reading Room Café ซึง่บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม  
  8.  ห้องอ่ำนหนงัสอื 24 ช่ัวโมง ที่ห้องโถงช้ัน 1 เข้ำถึงได้ง่ำย และมีบริกำร WiFi จุด
เช่ือมต่อปลั๊กไฟ  
  9.  Cyber Zone I, II ให้บริกำรเครือ่งคอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ตในกำรศึกษำค้นคว้ำ ท ำ
รำยงำน หรือท ำวิจัยต่ำงๆ  
  10. Game Zone  พื้นที่กำรเรียนรู้ด้วยกำรเล่นเกม จัดเตรยีมพื้นที่ทีม่ีบรรยำกำศสบำยๆ  
ให้ควำมผ่อนคลำย และจัดเตรียมเกมฝึกสมองต่ำงๆ ไว้ให้บริกำร   
  11. Books Showroom พื้นที่ให้บริกำรหนังสือใหม่ทีจ่ัดบรรยำกำศเหมอืนร้ำนหนังสือ ให้
ควำมรู้สึกผ่อนคลำย และเข้ำถึงได้ง่ำย 
  12. Recreation Zone 
  13. Karaoke Studio 
  14. Nap Zone : Rest, relax & recharge with a nap 
  โดยทุกพื้นที่ของห้องสมุดบริกำรด้วย WiFi ที่มปีระสิทธิภำพควำมเร็วสูงสุด ทั้งนีก้ำรใช้ห้อง 
ศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม นิสิตสำมำรถท ำกำรจองได้ทำงออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ www.lib.buu.ac.th. 
 
กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศ 
 ส ำนักหอสมุดตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศในรปูแบบต่ำง ๆ 
เพื่อใหก้ำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัยของคณำจำรย์และนสิิตมีควำมส ำเร็จลุล่วงอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
ทั้งนี้ส ำนักหอสมุดจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมดงักล่ำวให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นประจ ำเดือน สำมำรถ
ตรวจสอบวัน เวลำ ที่ต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมได้ที่ www.lib.buu.ac.th เมนูกำรฝึกอบรม และ
ลงทะเบียนเข้ำรบักำรอบรมได้ทำงออนไลนผ์่ำนทำงเว็บไซตข์องส ำนักหอสมุด โดยมีหลักสูตรดงันี ้
  1.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรบันสิิตบัณฑิตศึกษำ 
  2.  กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรอ้ำงอิงและกำรจัดกำรบรรณำนุกรม 
  3.  กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนวิชำกำร 
  4.  กำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

http://www.lib.buu.ac.th/


 
๑๕ 

 

  5.  กำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศสำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
  6.  กำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศสำขำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
  นอกจำกนี้นิสิตยังขอรับบริกำร Library Tour ซึ่งเป็นบริกำรแนะน ำกำรใช้หอ้งสมุดและ
บริกำรต่ำง ๆ โดยแจง้ควำมจ ำนงได้ตลอดเวลำท ำกำรที่ โทร. 038-102475 
 
กำรช่วยกำรค้นคว้ำและวิจัย  
  Research Zone หรือเคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ให้บริกำรค ำแนะน ำ 
กำรใช้ห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำและกำรวิจัย ดงัน้ี 
  1.  กำรสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  2.  กำรตรวจสอบกำรคดัลอกผลงำน  
  3.  กำรให้บริกำรโปรแกรมเพื่อกำรวิจัย SPSS  
  4.  บริกำรโปรแกรม Endnote  
  5.  บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  
  6.  กำรรับข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวมถงึรับค ำร้องขอกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
 
พ้ืนท่ีให้บริกำร  
ชั้น 1 ทำงเข้ำห้องสมุด ห้องโถงอ่ำนหนังสือ 24 ชั่วโมง (Common Room), บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองดื่มที่ร้ำน Café@Library, หนังสือภำษำต่ำงประเทศก่อน ค.ค. 1997 
ชั้น 2   ทำงเข้ำห้องสมุดประตูอิเล็กทรอนิกส์, บริกำรยืม – คืน, หนังสอืภำษำต่ำงประเทศ 

ตั้งแต ่ค.ศ. 1997 – ปัจจุบัน, มุม Books Showroom, Research Zone, Mini TCDC Center 
ชั้น 3    หนังสือภำษำไทยฉบบัปีพิมพ ์พ.ศ. 2546 ถงึปัจจุบัน, Korea Studio Corner,  

  Recreation Zone, มุมบริกำรถ่ำยเอกสำร, Inspiring Garden 
ชั้น 4      ศูนย์จีนศึกษำ, วำรสำร,หนังสือพิมพ,์ นวนิยำย, วรรณกรรมเด็กและเยำวชน 
ชั้น 5      Quiet Zone, ห้องบัณฑิตศึกษำ, ห้องศึกษำค้นควำ้เฉพำะบุคคล, วิทยำนิพนธ์, หนังสืออ้ำงอิง,  
  Nap Zone 
ชั้น 6      Edutainment Zone: Cyber Zone I, II, Mini Home Theatre, ห้องศึกษำมัลติมีเดียกลุ่ม,  

ห้องศึกษำมัลติมีเดียเฉพำะบคุคล, บริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต,  
        Karaoke Studio 
ชั้น 7     หนังสือภำษำไทยฉบบัปีพิมพ์ก่อน พ.ศ. 2546, ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร, ห้องประชุม,  

 ห้องวรรณกรรมในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
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          ผลการด าเนินงาน 
 
1. ด้านการบริหารจัดการ 

ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในของส ำนักหอสมุด  
(SWOT Analysis) โดยกำรประชุมร่วมกันของบุคลำกรทกุระดับในสังกัดส ำนักหอสมุดเพื่อระดมควำมคิดวิเครำะห์ 
ทบทวน และประเมินจุดแข็งจุดออ่นของส ำนักหอสมุด น ำไปประกอบกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์  
เป้ำประสงค์  ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย ซึง่ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริกำรและสง่เสรมิกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรและกำรพัฒนำอัตลักษณ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรใช้เทคโนโลยีในกำรลดข้ันตอนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

          ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบรหิำรจัดกำร 
กำรจัดท ำและปรบัปรุงแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุด ด ำเนินกำรโดย 

คณะกรรมกำรบรหิำรของส ำนักหอสมุด ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำฝ่ำย อีกทั้งได้
มีกำรถ่ำยทอดไปยังฝ่ำยต่ำง ๆ โดยมอบหมำยงำนใหบุ้คลำกรผูเ้กี่ยวข้องรับทรำบและเป็นผูร้บัผิดชอบสู่กำร
ด ำเนินงำนใหบ้รรลผุลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย  โดยหลังจำกกจิกรรมเสรจ็สิ้น จะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เป็นรำยไตรมำส ซึ่งส ำนักหอสมุดแบ่งเป็น 3 ไตรมำส มกีำรติดตำมและรวบรวมข้อมลูเพื่อรำยงำนต่อผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเพื่อใหส้อดคล้องตำมวิสัยทัศน์ และพันธกจิของหน่วยงำน  
เพื่อใหก้ำรบรหิำรงบประมำณเกิดประสิทธิภำพโดยมีคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักหอสมุด เป็นผู้ดูแล ติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ และเกิดประโยชน์สงูสุด มกีำรจัดท ำประมำณกำร
รำยรับและจัดสรรงบประมำณ/ ตำมกลยทุธ์/ พันธกิจของส ำนักหอสมุด และมกีำรเบิกจ่ำยเงินตำมระบบของ
มหำวิทยำลัยด้วยระบบบญัชี ๓ มิติ เพื่อเป็นกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินให้เป็นปจัจบุัน  ซึ่งระบบฐำนข้อมูลบัญชี 
3 มิติ ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถน ำข้อมลูไปใช้ในกำรตัดสินใจและวิเครำะหส์ถำนะทำงกำรเงินได้ มีกำรรำยงำนเงินสด
คงเหลือประจ ำวัน โดยคณะกรรมกำรเกบ็รักษำเงิน เพือ่น ำเข้ำที่ประชุมกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด และ
รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินผ่ำนระบบบญัชี 3 มิติ เสนอต่อมหำวิทยำลัย เพื่อน ำข้อมลูทำงกำรเงินไปใช้ในกำร
วำงแผนและตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินกำรจัดท ำงบประมำณกลำงปี และกำรจัดท ำ
งบประมำณในปีต่อไป 
         แนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน แผนกำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักหอสมุดกำรด ำเนินกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณประจ ำปี พจิำรณำจัดสรรงบประมำณที่ได้รับประจ ำปี ใหเ้ป็นไปตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
โดยได้รับเงินจำกรัฐบำลและเงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
         ส ำนักหอสมุดมีแหลง่เงนิทุนงบประมำณ 3 ประเภท ได้แก่   
         - เงินงบประมำณแผ่นดิน 
         - เงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล   
         - เงินรำยได้มหำวิทยำลัย         
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โดยกำรใช้จ่ำยงบประมำณมรีะบบและข้ันตอนในกำรขอใช้งบประมำณตำมระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
ให้มีกำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตรวจสอบได้ 
มีงบประมำณประจ ำปีทีส่อดคล้องกบัแผนปฏิบัติกำรในแตล่ะพันธกิจและกำรพัฒนำส ำนักหอสมุดและ
บุคลำกร  โดยมีกำรบรหิำรจัดกำรงบประมำณตำมโครงกำร/ กิจกรรม ทีบ่รรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำร ของแต่
ละฝ่ำย หำกเป็นโครงกำร/ กจิกรรมที่เสนอขอระหว่ำงปี จะต้อง มีกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้และ
ประโยชน์ทีจ่ะเกิดข้ึนกับองค์กร 
          ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดท ำประมำณกำรรำยรบัจำกแหลง่งบประมำณต่ำง ๆ และมีกำรจัดท ำ
งบประมำณเงินแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำป ีตลอดทั้งมกีำรจัดท ำเปรียบเทียบกำรใช้
จ่ำยเงินเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและกำรวำงแผนกำรใช้เงินของส ำนักหอสมุด 
          ส ำนักหอสมุด ได้ใช้ระบบฐำนข้อมลูบญัชี 3 มิติที่ผูบ้รหิำรสำมำรถน ำข้อมลูไปใช้ในกำรตัดสินใจ
และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินได้ โดยมีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้  
          1. มีกำรรำยงำนเงินสดคงเหลือประจ ำวันเสนอต่อผูบ้รหิำร โดยคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน และ
รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินผ่ำนระบบบญัชี 3 มิติ เสนอต่อมหำวิทยำลัย 
          2. มีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รบัจดัสรรเสนอผู้บริหำรเพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
กรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดน ำข้อมลูทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์
สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้กำรรำยงำนจำกฐำนข้อมลูในระบบผ่ำน
เว็บไซต์ระบบบัญชี 3 มิติ http://10.5.1.39/acct3d 
          ส ำนักหอสมุดมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (หน่วยตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัย) และหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยนอก (ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.)) ท ำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก ำหนด  มีคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ตรวจนับเงินคงเหลือทกุวันท ำกำร  มีกำร
จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  เพื่อใหม้ีกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินให้มปีระสิทธิภำพและเป็นไปตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงนิให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนทำงกำรเงินของส ำนักหอสมุด และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินในระดับมหำวิทยำลัยประกอบ  และน ำ
ข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินกำรจัดท ำ
งบประมำณกลำงปี และกำรจัดท ำงบประมำณในปีต่อไป 
 

การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน  
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักหอสมุด บรหิำรงำนด้วยหลกัธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ

ส ำนักหอสมุด และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรบรหิำรงำนของส ำนักหอสมุด คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักหอสมุดจะบรหิำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร คือ  
          1. หลักประสิทธิผล  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด ร่วมพจิำรณำวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ตลอดจนตัวช้ีวัดผลงำนของแผนกำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักหอสมุด เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ สำมำรถตอบสนองภำรกจิได้อย่ำงตรงประเด็น โดยมีกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 และแผนกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  
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          2. หลักประสิทธิภำพ  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดได้ร่วมพจิำรณำวิเครำะห์กำรเพิม่ขึ้น-
ลดลงของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของส ำนักหอสมุด เพื่อใหส้ำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพภำยใต้ข้อจ ำกัดทีเ่พิ่มข้ึน  
          3. หลักกำรตอบสนอง  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดได้สง่เสรมิให้มกีำรบริกำรเพือ่อ ำนวย
ควำมสะดวกให้แกผู่้ใช้บริกำรได้เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของผูร้ับบรกิำร 
          4. หลักภำระรบัผิดชอบ  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัตหน้ำที่ 
โดยมีส่วนในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นต่ำง ๆ ของกำรบริหำรจัดกำรส ำนักหอสมุด อำทิ กำรพิจำรณำแผน
งบประมำณ แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรตรวจติดตำมแผนกำรปฏิบัติงำน และผลกำรด ำเนินงำน      
ต่ำง ๆ เพื่อให้กำรบริกำรห้องสมุดด ำเนินไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ               
ในกระบวนกำรบริกำรของส ำนักหอสมุด  
          5. หลักควำมโปรง่ใส  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดก ำกบัดูแลด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
ของส ำนักหอสมุด โดยพิจำรณำแผนกำรจัดท ำงบประมำณ และรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นระยะ ๆ 
ตลอดปงีบประมำณ พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำในกำรใช้งบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักหอสมุด) 
และร่วมพจิำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ได้รบัเงินเพิ่มพิเศษ ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี และต ำแหน่งนักวิชำกำรพสัดุ โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินและผล
กำรปฏิบัตงิำนอย่ำงชัดเจน  
          6. หลักกำรมสี่วนร่วม  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดบริหำรงำนโดยใช้หลักกำรท ำงำน
ร่วมกัน โดยรบัฟังมติจำกคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักหอสมดุ น ำมำพิจำรณำและวิเครำะห์กำรบรหิำรงำน
ของส ำนักหอสมุด โดยทุกครั้งของกำรประชุม ส ำนักหอสมุดจะรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้
คณะกรรมกำรรับทรำบ และพจิำรณำให้ควำมเห็นเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
          7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดมีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
และให้ควำมไว้วำงใจแก่ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ในกำรวำงแผน
และบริหำรงำนของส ำนักหอสมุด โดยรบัฟังควำมคิดเห็นและแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำร โดยสำมำรถ
พิจำรณำสรปุหำแนวทำงที่ดีร่วมกัน 
          8. หลักนิติธรรม  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดปฏิบัติหน้ำที่ช่วยบรหิำร และก ำกับติดตำม
ส ำนักหอสมุดอย่ำงเตม็ที่ภำยใต้กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
          9. หลักควำมเสมอภำค  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุดบริหำรงำนโดยค ำนึงถึงผูร้ับบรกิำร 
ทั้งนิสิต บุคลำกร ประชำชนทั่วไป ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด 
         10. หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ  ทุกครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด เมื่อมีกำร
ตัดสินใจ บรรยำกำศของกำรประชุมจะด ำเนินไปด้วยกำรใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมให้ควำมเห็น เพื่อหำแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำร่วมกันทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



19 
 

การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ส ำนักหอสมุดมีกำรแบ่งกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ผู้ใช้บริกำรจำกภำยในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
2. ผู้ใช้บริกำรทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก 

 ซึ่งผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุม่มีควำมคำดหวังต่อกำรบรกิำรที่คล้ำยคลึงกัน ดังนี้ 
 1. ได้รับบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกบัควำมต้องกำร 
 2. ได้รับกำรบรกิำรทีส่ะดวก รวดเร็ว 

3. มีบริกำรทีห่ลำกหลำยและทันสมัย 
โดยมีผลกำรประเมินควำมพงึพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุดของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้ง           

2 กลุ่ม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (4.32 คะแนน)  ซึ่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักหอสมุดยึดหลักในกำรบรหิำรจัดกำร เพื่อตอบสนองตอ่ควำมคำดหวังของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

- กำรบริหำรงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักหอสมุด 
- กำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประกอบด้วยผูอ้ ำนวยกำร เป็นประธำน ผู้บริหำรและหัวหนำ้ฝ่ำยร่วมเป็นกรรมกำร เพื่อติดตำม 
ประเมินผล และวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน และรำยงำนผล
ต่อมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำทกุปี ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรควบคุมภำยใน (https://icarm.buu.ac.th)  

- ใช้ระบบสำรสนเทศในกำรตัดสินใจเชิงบริหำร โดยใช้ระบบฐำนข้อมลูบัญชี 3 มิติ ที่ผูบ้รหิำร
สำมำรถน ำข้อมลูไปใช้ในกำรตัดสินใจและวิเครำะหส์ถำนะทำงกำรเงินได้ โดยมีระบบกำรรำยงำนทำง
กำรเงินอย่ำงเป็นระบบนอกจำกส ำนักหอสมุดได้ใช้ใช้ระบบฐำนข้อมูลบัญชี 3 มิติ แล้วยังใช้งำนฐำนข้อมูล
งำนงบประมำณและกำรเงินส ำนักหอสมุด (e-Budget) ด้วย ทั้งนี้ e-Budgetเป็นโปรแกรมปฏิบัติกำร
บรหิำรกำรเงินและงบประมำณของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึง่ได้รับมำใช้จำกควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงส ำนักหอสมุดกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ควบคู่ไปด้วย เพื่อติดตำมและรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  ตำมแผนงำนที่ก ำหนด และติดตำมตรวจสอบกำรใช้งบประมำณงำนกำรเงินและพสัดุ  

- กำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนงำน 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดสง่เสรมิและร่วมให้ค ำปรกึษำในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้  พร้อมทัง้ติดตำมกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมตำมแผน เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของแตล่ะ
กิจกรรมที่ได้วำงแผนไว้ และสนบัสนุนให้บุคลำกรเข้ำรบักำรอบรมเพื่อพัฒนำสมรรถนะของตนเองตำมสำย
งำนวิชำชีพและตำมควำมสนใจ โดยเปิดโอกำสใหทุ้กคนทีเ่ข้ำรับกำรอบรม หรือพฒันำตนเอง ได้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่ผูร้่วมงำน และสนบัสนุนให้พัฒนำตอ่ยอดองค์ควำมรู้ หรือทักษะที่ไดร้ับกำรพัฒนำให้เป็น
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรห้องสมุด  
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          รายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากของส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

ประเภทความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด้ำนกฎระเบียบ 

 
 

กำรปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐปี 2560  

ระบบสำรสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครฐั 
(EGP)  ไม่เสถียรใน
ช่วงเวลำปฏิบัติงำน
ปกต ิ

1. ส่งบุคลำกรอบรมด้ำน
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐทั้งของมหำวิทยำลัย 
และทีห่น่วยงำนภำครัฐจัด
อบรม 
2. ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจให้
บุคลำกรทรำบถึงปัญหำที่
เกิดข้ึนและหำแนวทำงปฏิบัติ
ร่วมกัน 

มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนเป็น
ระยะ ๆ ท ำให้ไมเ่กิดปญัหำใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ด้ำนกลยุทธ์ 
 
 

นโยบำยด้ำนกำร
ลงทุนในเขตเศรษฐกจิ 
EEC 

-ทรัพยำกร
สำรสนเทศทำงด้ำน
กำรพัฒนำเขต
เศรษฐกจิ EEC 
-ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
ของบุคลำกร 

1. ศึกษำแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรของเขตเศรษฐกิจ 
EEC เพือ่ใหส้ำมำรถพฒันำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้
รองรับกบักำรพัฒนำดงักล่ำว 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ  

-ส่งเสรมิให้บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
อย่ำงต่อเนื่อง 
-จัดหำทรพัยำกรสำรสนเทศด้ำน 
EEC เพิม่มำกข้ึน รวมทั้งจัด
นิทรรศกำรเพื่อเผยแพร่ควำมรู ้

คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักหอสมุด 

ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ด้ำนกำรเงนิ 
 

งบประมำณที่ได้รับ
ลดลง 

ต้องบริหำรจัดกำร
ให้บรกิำรห้องสมุด
ด้วยงบประมำณจ ำกัด 

1. วิเครำะห์กำรใช้
งบประมำณ และลดทอน
ค่ำใช้จ่ำย 
2.ใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เท่ำที่
จ ำเป็น 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ท ำให้สำมำรถบริหำร
งบประมำณที่ได้รับ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักหอสมุด 

ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากของส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

ประเภทความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน กระแสไฟฟ้ำดับ อุปกรณ์กำรใหบ้รกิำร

ด้ำนเทคโนโลยีมีควำม
เสื่อม และไมส่ำมำรถ
ให้บรกิำรตำมปกติได ้

จัดซื้อเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
ส ำรอง ในปีงบประมำณ 
2562 

 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซือ้ให้
แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
2562 

คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักหอสมุด 

ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 
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2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
          ส ำนักหอสมุดมีนโยบำยและเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคมและชุมชน โดยก ำหนดนโยบำย
ส่งเสริมกำรใหบ้ริกำรวิชำกำรแกส่ังคมและชุมชน ให้รักกำรอ่ำน ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้ำหมำยในกำรจัด
โครงกำรทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรและเสริมสร้ำงใหเ้กิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
รวม 7 โครงกำร ทั้งนี้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม และแต่ละโครงกำร/
กิจกรรมมีคณะกรรมกำรบรหิำรจัดกำรที่ชัดเจน เพื่อบริหำรโครงกำรต่ำง ๆ มีกำรวำงแผนข้ันตอนของกำร
ให้บรกิำรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักหอสมุด  มีกำรจัดท ำงบประมำณและมอบหมำยภำระงำนแก่บุคลำกรอย่ำง
ชัดเจน 
         กำรด ำเนินโครงงำนกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคมของส ำนักหอสมุด มีกำรด ำเนินงำนร่วมกบั 
หลำยภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เช่น ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมัธยมศึกษำ คณะดนตรีและกำรแสดง โรงเรียนในชุมชน รวมถึง
ส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยบรูพำ เช่น คณะดนตรีและกำรแสดง และภำควิชำสำรสนเทศ
ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ เป็นต้น 
 1. โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด  เป็นโครงกำรบรกิำรวิชำกำรทีจ่ัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด
สัมมนำวิชำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรสง่เสริมกำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
แก่นักเรียน นสิิต นักศึกษำ และประชำชนในภูมิภำคตะวันออก มีโครงกำรย่อย จ ำนวน  
5 โครงกำร และกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี ้
         1.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรือ่ง “คลงัทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิดกบักำรสร้ำงสื่อกำร
เรียนกำรสอน” วันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CyberZone I ช้ัน 6 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบรูพำ  
โดยมีครู อำจำรย์บรรณำรกัษ์ บุคลำกรห้องสมุด นิสิตมหำวิทยำลัยบรูพำ เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 59 คน 
 1.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร เรื่อง “กำรซอ่มและกำรสงวนรักษำหนังสือ”  
วันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบรูพำ โดยมีอำจำรย์ 
บรรณำรักษ์ และผู้ปฏิบัตงิำนห้องสมุด นิสิตและผูส้นใจทั่วไป เข้ำอบรม จ ำนวน 54 คน 
 1.3 โครงกำรอบรมนักเรียน “ปั้นฝันบรรณำรกัษ์น้อย รุ่น 8” (The Trainer at Youth Librarian 
: Season 8) วันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมี
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-ม.6) โรงเรียนละ 2 คน เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 44 คน 
 1.4 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร เรื่อง “ปั้นสนกุ ปลกุจินตนำกำร” วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 
2561 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบรูพำ โดยมีครู อำจำรย์ นสิิตมหำวิทยำลัยบรูพำ เข้ำร่วม
อบรม จ ำนวน 51 คน 
         1.5 โครงกำรแข่งขันสืบค้นสำรสนเทศทำงอินเทอร์เน็ต วันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 
CyberZone I ช้ัน 6 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีครู อำจำรย์ นสิิตมหำวิทยำลัยบรูพำ เข้ำร่วมอบรม 
จ ำนวน 26 คน 
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            กิจกรรมอื่น ๆ 
            - กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน โครงกำร “Library on Tour” มีผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม จ ำนวน 221 คน 
            - กิจกรรมกำรแสดงของนสิิตคณะดนตรีและกำรแสดง มีนิสิตเข้ำร่วมกจิกรรม จ ำนวน 50 คน 
 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง คลงัทรพัยำกรกำรศึกษำแบบเปิดกับกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน 
        - เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 80 คน : มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 59 คน ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 
 2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรซ่อมและกำรสงวนรักษำหนงัสือ 
        - เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 40 คน : มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 54 คน บรรลุเป้ำหมำย 
 3. โครงกำรอบรมนักเรียน “ปั้นฝันบรรณำรกัษ์น้อย รุ่น 8” (The Trainer at Youth Librarian : 
Season 8) 

     - เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 30 คน : มีผู้เข้ำรว่มกิจกรรม จ ำนวน 44 คน บรรลเุป้ำหมำย 
 4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ปั้นสนุก ปลุกจินตนำกำร 
     - เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 60 คน : มีผู้เข้ำรว่มกิจกรรม จ ำนวน 51 คน ไม่บรรลเุป้ำหมำย 
 5. โครงกำรแข่งขันสบืค้นสำรสนเทศทำงอินเทอรเ์น็ต  
        - เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 80 คน : มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 26 คน ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า 4.00 
 1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง คลงัทรพัยำกรกำรศึกษำแบบเปิดกับกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน : 
ควำมพึงพอใจ ระดับมำก (4.34) 
 2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรซ่อมและกำรสงวนรักษำหนงัสือ : ควำมพึงพอใจ ระดบัมำก
ที่สุด (4.68) 
 3. โครงกำรอบรมนักเรียน “ปั้นฝันบรรณำรกัษ์น้อย รุ่น 8” (The Trainer at Youth Librarian : 
Season 8) : ควำมพึงพอใจ ระดบัมำกที่สุด (4.61) 
 4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ปั้นสนุก ปลุกจินตนำกำร : ควำมพึงพอใจ ระดับมำกทีสุ่ด (4.52) 
 5. โครงกำรแข่งขันสบืค้นสำรสนเทศทำงอินเทอรเ์น็ต : ควำมพึงพอใจ ระดบัมำก (4.31) 
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ภาพกิจกรรม 
           

การฝึกอบรมนกัเรียน “ปัน้ฝนั...บรรณารักษ์นอ้ย รุน่ที่ 8” 
วันที่ 23 มกราคม 2561 

      
 

การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง “ปั้นสนุก ปลกุจินตนาการ”  
วันที่ 24 มกราคม 2561 
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การแข่งขนัสืบคน้สารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็ 
เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 

      

 
ภาพกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "LIBRARY ON TOUR" 

วันที่ 22-26 มกราคม 2561 

       
 

กิจกรรมการแสดงของนิสิต และการจ าหน่ายหนังสอื 
งานสัปดาห์ห้องสมุดและบุ๊คแฟร์  
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 2. โครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่าน โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด
กิจกรรมสง่เสริมกำรอ่ำนแกผู่้ต้องขัง ด ำเนินโครงกำรเมือ่วันที่  วันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
ณ ทัณฑสถำนหญงิชลบรุ ี

สรุปผลการจัดกิจกรรม   
 1.  กิจกรรมทีจ่ัด 
  - จัดซื้อหนังสือและสือ่สำรสนเทศ เพื่อมอบให้ห้องสมุดทัณฑสถำนหญิงชลบุรี 
  - กำรแสดงหนงัสอืใหม ่
  - เล่นเกมตอบปญัหำหนังสือเล่มที่ชอบและเล่มที่ใช่     
  - กิจกรรมตอบปัญหำสุภำษิต ค ำพังเพย 
  - นันทนำกำร ได้แก่ กำรแสดงบนเวที กำรแสดงดนตร ี
  2.  ผู้ร่วมด ำเนินกำรโครงกำรฯ ประกอบด้วย บุคลำกรของส ำนักหอสมุด ร่วมกับนสิิตจำกคณะดนตรี
และกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ 
   3.  กำรประเมินควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมกิจกรรมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโดยภำพรวม ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมมี
ควำมพึงพอใจในระดับมำกทีสุ่ด (x̄ = 4.67) เมือ่พิจำรณำเป็นกิจกรรม พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 3 
ล ำดับแรก เช่นกัน โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย ได้แก่กำรแสดงดนตรี (x̄ = 4.82), กำรแสดงหนงัสือ
ใหม่ (x̄ = 4.80) และ เล่นเกมตอบปญัหำหนังสือเล่มที่ชอบและเล่มที่ใช่ (x̄  = 4.63) ตำมล ำดับ 
 4.  ข้อจ ำกัด 
  กำรเข้ำไปจัดกิจกรรมในทัณฑสถำนหญิงมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร วัสดุอุปกรณ์ทีจ่ะน ำเข้ำไปจัด
กิจกรรมตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียด เนือ่งจำกสถำนที่กำรจัด มีระเบียบและมีกฎเกณฑท์ี่เคร่งครัด  

5.  ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ต้องขังอยำกใหม้ีกำรจัดกจิกรรมลักษณะนี้อีกบ่อย ๆ และช่ืนชอบในกิจกรรมที่จัดโดยสรปุจำก
กำรตอบแบบสอบถำม 

6. ประโยชน์ที่ไดจ้ำกกำรจัดกจิกรรม 
  6.1  ประโยชน์ทีผู่้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รบั ได้แก่ 1) มีหนังสอืใหม่ ทันสมัย เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
ทุก ๆ ปี 2) ได้รับควำมบันเทิงผ่อนคลำยจำกกำรจัดกิจกรรม 3) น ำควำมรู้จำกที่ได้อ่ำนไปปรบัใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้ เช่น อำชีพท ำขนมขำย อำชีพท ำดอกได้จำกวัสดุต่ำง ๆ อำชีพตัดเย็บเสื้อผ้ำ อำชีพท ำของช ำร่วย ของที่ระลกึ 
  6.2  ประโยชน์ที่ทัณฑสถำนหญิงชลบุรีไดร้ับได้แก่ 1) จำกกำรเริ่มต้นโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
“โครงกำรเปิดโลกใบใหม่ด้วยกำรอ่ำนท ำใหท้ัณฑสถำนหญิงชลบุรมีีห้องสมุดไว้ส ำหรับผู้ต้องขงัได้ศึกษำหำควำมรู้ 
2) ส ำนักหอสมุดมอบหนังสือในโครงกำรนี้ใหทุ้ก ๆ ปี ปจัจบุันเป็นปีที่ 12  3) ส ำนักหอสมุดจัดกจิกรรมเพื่อให้
ผู้ต้องขังได้เข้ำร่วมแสดงออกควำมสำมำรถด้ำนกำรกำรอ่ำน ด้ำนกำรแสดงบนเวที เพื่อให้ผอ่นคลำยไมเ่ครียด
จนเกินไป 
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7. กำรบรูณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
     กำรบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ กำรที่นิสติคณะดนตรีและกำรแสดงไดเ้ข้ำร่วมเป็น

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดโครงกำรเปิดโลกใบใหม่ด้วยกำรอ่ำนนี้ นิสิตได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนในห้องมำ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ใหผู้้ต้องขังได้เห็น และได้ร่วมแสดงควำมสำมำรถกบันิสิตด้วย เช่น กำรเล่นดนตรี กำรรอ้งเพลง 
      จำกกำรติดตำมผลกำรจัดโครงกำรเปิดโลกใบใหม่ด้วยกำรอ่ำนเป็นปีที่ 12 ท ำใหท้รำบว่ำมีผู้ต้องขัง
เข้ำเป็นสมำชิกห้องสมุดของทัณฑสถำนหญงิชลบรุี มีจ ำนวน 523 คน จำกจ ำนวนผู้ต้องขัง 1080 คน ส่วนคนที่ 
ไม่ได้เป็นสมำชิกเนื่องจำกสำเหตุคือ 1) เป็นคนต่ำงด้ำว 2) เป็นบุคคลที่ไม่มีบัตรประชำชนจึงสมัครสมำชิก
ห้องสมุดไม่ได้ แต่ก็สำมำรถมำอ่ำนหนังสือได้ และอีกกจิกรรมหนึ่งที่สง่เสรมิกำรอ่ำนในทัณฑสถำนหญิงคือ มกีำร
น ำหนังสอืข้ึนไปใหบ้ริกำรอ่ำนบนเรือนนอนของผู้ต้องขงั โดยจะน ำข้ึนไปเดือนละ 2 ครั้งคือ วันที่ 1 และ วันที่ 15 
ของเดือน ประมำณครัง้ละ 40 เล่ม (40-80 คน) แต่ถ้ำเปน็เรือนใหญ่ ประมำณ 200 เลม่ ท ำใหเ้ห็นว่ำผู้ต้องขัง 
ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ในกำรศึกษำหำควำมรู้จำกหนงัสือที่มีในห้องสมุด แมจ้ะอยู่ในโลกแคบ ๆ  
 

ภาพกิจกรรม 
 

นำงจุไร  ทัสสะ ผูอ้ ำนวยกำรทัณฑสถำนหญิงชลบุรี และนำงสำวชนม์ฐิกำนต์  ทิพยทัศน์ หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำ
และพัฒนำจิตใจ เป็นผูร้ับมอบหนังสือจำก นำงวงเดอืน เจรญิ หัวหน้ำโครงกำรเปิดโลกใบใหม่ด้วยกำรอ่ำน 

ส ำนักหอสมุด มหำวิยำลัยบูรพำ 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนันทนาการ โดย นิสิต จากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 3. โครงการมอบโลกใบใหม่แห่งการเรยีนรู้แก่ผู้สูงวัย เป็นกิจกรรมสง่เสริมกำรอ่ำนแก่ 
ผู้สงูวัย โดยในวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ส ำนักหอสมุดจัดโครงกำรฯ ณ เทศบำลเมืองหนองปรือ ต ำบล 
หนองปรือ อ ำเภอบำงละมงุ จังหวัดชลบรุี 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรมอบโลกใบใหม่แห่งกำรเรียนรู้แก่ผูส้งูวัย ส ำนักหอสมุดจัดซื้อหนังสือและวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม ได้แก่ กำรจัดซื้อหนงัสือ เพื่อใหบ้ริกำรแกผู่สู้งวัยในชมรมผูสู้งอำยุได้อ่ำนเวลำมำร่วมกิจกรรม
หรือติดต่อรำชกำรกบัทำงเทศบำลรวมถึงสำมำรถยืมหนังสือไปอ่ำนที่บ้ำนได้ด้วย โดยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นผู้สงูอำยุ 
ของชมรมสูงอำยุ จ ำนวน 100 คน  กิจกรรมทีจ่ัดให้แก่ผูสู้งวัย ได้แก่ กิจกรรมนันทนำกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้  
เช่น ทำยช่ือตัวละครในวรรณกรรมทำยช่ือผู้แต่งหนงัสือดทีี่คนไทยควรอ่ำน, ร้องเพลงประกอบละคร ภำพยนตร์, 
แนะน ำหนังสือน่ำอ่ำน  

 

ภาพกิจกรรม 

 
นำยสุวัจ รชตวัฒนกลุ รองนำยกเทศมนตรี เทศบำลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบรุี และสมำชิกชมรมผูสู้งอำยุ 

เทศบำลเมอืงหนองปรือรับมอบหนังสือจำกนำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต หัวหน้ำโครงกำรมอบโลกใบใหม่แห่งกำร
เรียนรู้แก่ผูสู้งวัย ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบรูพำ 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสง่เสริมกำรอ่ำนกิจกรรมกำรแรกคือกำรทำยตัวละครจำกวรรณกรรม โดยมีค ำใบเ้กี่ยวกบัตัวละครใน
วรรณกรรมให้ผูสู้งอำยุทำยช่ือตัวละคร ผู้ที่ทำยถูกจะได้รบัรำงวัล มีค ำถำมทั้งหมด 10 ค ำถำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทำยทีส่องคือ ทำยช่ือวรรณกรรมที่คนไทยควรอ่ำน (น ำช่ือวรรณกรรมมำจำกหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทย
ควรอ่ำน) โดยมีค ำใบ้ถึงเรื่องรำวในวรรณกรรมและให้ผูสู้งอำยุทำยช่ือวรรณกรรม มีค ำถำมทัง้หมด 10 ค ำถำม 
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 1.4 โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และน ำหนังสือออก
ให้บรกิำรแกโ่รงเรียนขำดแคลนในภำคตะวันออก  โดยส ำนักหอสมุด ด ำเนินโครงกำรร่วมกบัโรงเรียน 3 โรงเรียน 
คือ 

ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดหนองกำน้ ำ  อ ำเภอพำนทอง จงัหวัดชลบรุี  
           (วันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ.2560)   
ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้ำนเนินหลังเต่ำ  อ ำเภอพนสันิคม จงัหวัดชลบุรี  

 (วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ.2561)      
ครั้งที่ 3 โรงเรียนสวนป่ำคลองตำเพชรบน อ ำเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบรุี  
    (วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2561) 

 กำรจัดกจิกรรม ดังนี ้
            - หนังสือ จ ำนวน 200 เลม่ พร้อมตู้ใส่หนงัสอืมอบให้โรงเรยีนในโครงกำรยืมอ่ำน ระยะเวลำ 2 เดือน 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน  กำรเล่ำนิทำน/กำรแสดงประกอบกำรเล่ำนิทำน, เล่นเกมทำยซิ....ฉันคือใคร/
AR Book ทะลุมิติ เกมบิงโก และมอบดินสอ นมเปรี้ยวและขนมปัง ให้กบันักเรียนทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมทุกคน จ ำนวน 
4 โรงเรียน 
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ภาพกิจกรรม 
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3. ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    ผลการด าเนินงาน 
    ส ำนักหอสมุดมีนโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร ์

ของส ำนัก และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดผู้รบัผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้

    1. โครงการปรับปรงุหอ้งสมุดวัดเขาบางทราย (พระอารามหลวง) เพื่อการอนรุักษ์มรดก 
ทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    เป็นโครงการทีส่ านักหอสมุดเข้าไปด าเนินการปรบัปรุงและจัดการห้องสมุดใหก้ับวัดเขาบางทราย  
(พระอารามหลวง) เพื่อปรบัปรุงและอนรุักษ์ทรัพยากรสารสนเทศทางพระพทุธศาสนา ซึ่งมเีอกสารและคัมภีร ์
ทางพุทธศาสนามากกว่า 8,000 ช้ิน โดยวางแผนโครงการตอ่เนื่อง 3 ปี โดยมีเป้าหมายปีแรก 3,500 ช้ิน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 3,000 ช้ิน กำรด ำเนินงำนมีขั้นตอน ดังนี้ 
          - ส ำรวจสภำพปจัจบุันของห้องสมุด  
          - ออกแบบห้องสมุด โดยใช้ครุภัณฑ์เดิมเป็นพื้นฐำน   
          - ส ำรวจและคัดเลือกวัสดุสำรสนเทศ 
         - ลงทะเบียน 
         - จัดหมวดหมู ่
        - กำรอนุรักษ์ ซ่อม ท ำกล่องอนุรกัษ์  ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรอนุรกัษ์โดยค ำนึงถึงสภำพเป็นส ำคัญ 
             - กำรแปลงผันข้อมูลเป็นดิจิทลั  
       2. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ลำนรมณยี์เป็นกจิกรรมหนึ่งของหอ้งสมุด 
มีชีวิตเป็นกำรส่งเสริมกำรอนรุักษ์และกำรสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทยจำกผู้เช่ียวชำญหรือศิลปินของท้องถ่ิน
ในภูมิภำคตะวันออกให้เป็นที่ ปรำกฏและคงอยูส่ืบไป  โดยชมรมข้ำรำชกำรบ ำนำญจังหวัดชลบรุี  แสดงดนตรีไทย
ทุกวันอังคำร สปัดำหท์ี่ 3 ของเดือน บริเวณห้องโถงนิทรรศกำร ส ำนักหอสมุด จ ำนวน 12 ครั้ง มีกำรบันทึก
กิจกรรมทั้งวีดีทัศน์ และเผยแพรผ่่ำน Social Network 
      3. โครงกำร Happy Library Happy Festival (วันมำฆบูชำ)     เป็นกิจกรรมแนะน ำหนงัสอืเกี่ยวกบั
วันมำฆบูชำ และตกแต่งมุมหนังสือ ใหส้วยงำม เพื่อประชำสมัพันธ์กำรใช้สำรสนเทศที่มีให้บริกำร ในส ำนักหอสมุด 
ตลอดจนส่งเสริมกำรอ่ำนและสง่เสรมิกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุด มีกำรจัดกจิกรรมยืมหนงัสอื โดยน ำใบเสรจ็รบัเงิน
และรำยกำรยืมหนังสือเพื่อแลกสทิธ์ิจับค ำถำมชิงรำงวัล  
      4. โครงกำร “ประเพณีสงกรำนต์ รื่นเริง เบิกบำน สืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์” เป็นกิจกรรมกำร
สรงน้ ำพระพุทธรปูและกำรรดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่เพื่อใหผู้้ใช้บรกิำร ได้แก่ นิสิต คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และบุคคลทั่วไป 
ได้ร่วมกิจกรรมในกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์  
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4. ด้านการพัฒนาบคุลากร (การอบรม ประชุม สัมมนา) 
    4.1 ภารกิจของผู้อ านวยการ 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
1 2 ตุลำคม 2560 อบรมหลักสูตร “สนุกกบัหนงัสือภำพ 

และสื่อสร้ำงสรรค์” โดยวิทยำกร  
มูลนิธิเมล็ดฝัน จัดโดย ศูนย์กำรเรียนรู้  
สุขภำวะ 

ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้     
สุขภำวะ กรุงเทพฯ 

2 19 ตุลำคม 2560 อบรมโครงกำรกำรวิเครำะหง์บกำรเงิน  
ส ำหรับผู้บริหำร 

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3 
อำคำรศำสตรำจำรยป์ระยรู 
จินดำประดิษฐ ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

3 1 พฤศจิกำยน 2560 ต้อนรับคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยบรูพำ  
และรบัฟังกำรน ำเสนอสรปุผลกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

4 2 พฤศจิกำยน 2560 ให้สัมภำษณ์แก่คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย
บูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

5 7 พฤศจิกำยน 2560 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 11/2560 
- ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 11/2560 
- ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได ้
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุฯ  
ครั้งที่ 11/2560 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

6 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2560 

เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ กำรประเมนิผล 
กำรปฏิบัตงิำนของหัวหน้ำส่วนงำน 

ห้องประชุม 502 ช้ัน 5  
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

7 12 ธันวำคม 2560 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 12/2560 
 

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ภารกิจของผู้อ านวยการ (ต่อ) 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร

มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 12/2560 
- ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได ้
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุฯ 
ครั้งที่ 12/2560 
- ประชุมกำรเลือกหัวหน้ำส่วนงำนเพื่อ
เป็นกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 

8 9 มกรำคม 2561 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได ้
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุฯ  
ครั้งที่ 1/2561 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

9 8 - 11 มกรำคม 2561 ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 
(PULINET) ครั้งที่ 1/2561 และประชุม
วิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 8 

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว 
จ.นครพนม 

10  9-11 มกรำคม 2561 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทควำมทำง
วิชำกำร (Peer Review) ทีจ่ะน ำเสนอใน
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET 
ครั้งที่ 8 

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว 
จ.นครพนม 

11 23 มกรำคม 2561 ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยอำคำรชุด  
ดร.เสนำะ อูนำกลู ครั้งที่ 1/2561 

ห้องประชุม 805 ช้ัน 8 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

12 6 กุมภำพันธ์ 2561 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 2/2561 
- ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 2/2561 
- ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได ้
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุฯ  
ครั้งที่ 2/2561 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

13 6 มีนำคม 2561 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 3/2561 
- ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 3/2561 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 



36 
 

ภารกิจของผู้อ านวยการ (ต่อ) 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได ้

หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุฯ  
ครั้งที่ 3/2561 

 

14 8 มีนำคม 2561 เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม เรือ่ง กฎหมำย 
พึงรูส้ ำหรับผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ  

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3 
อำคำรศำสตรำจำรยป์ระยรู 
จินดำประดิษฐ ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

15 15 มีนำคม 2561 ประชุมเพื่อทบทวนกำรรบัเป้ำหมำย 
และกำรปรบัปรุงตัวช้ีวัดตำมแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2561  

ห้องประชุม ช้ัน 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

16 23 มีนำคม 2561 ร่วมงำนท ำบุญเนื่องในวันคล้ำยวัน
สถำปนำ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ครบรอบ 
24 ปี  

ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

17 28 มีนำคม 2561 ร่วมงำนท ำบุญวันคล้ำยวันสถำปนำ  
วิทยำลัยนำนำชำติ ครบรอบ 15 ปี 

วิทยำลัยนำนำชำติ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

18 29 มีนำคม 2561 ร่วมงำนวันสหกจิศึกษำภำคตะวันออก  
ครั้งที่ 8  

หอประชุมธ ำรงบัวศร ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

19 30 มีนำคม 2561 ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยอำคำรชุด 
ดร. เสนำะ อูนำกูล ครั้งที่ 2/2561 

ห้องประชุม 805 ช้ัน 8 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

20 3 เมษำยน 2561  - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 4/2561  
 - ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 4/2561 
 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้หรอื
ผลประโยชน์จำกทีร่ำชพัสดุฯ ครัง้ที่ 
4/2561 

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

21 9 เมษำยน 2561 ร่วมงำนสบืสำนประเพณีรดน้ ำขอพร 
วันสงกรำนต์ 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

บริเวณลำนอเนกประสงค์
อำคำรศำสตรำจำรยป์ระยรู 
จินดำประดิษฐ ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ภารกิจของผู้อ านวยการ (ต่อ) 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
22 30 เมษำยน 2561 วิทยำกรโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เพื่อพฒันำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัย  

ห้องประชุมบัณฑิตวิทยำลัย 

ช้ัน 7 อำคำร ศ.ประยูร 
จินดำประดิษฐ ์
มหำวิทยลัยบูรพำ 

23 1 พฤษภำคม 2561  - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 5/2561  
 - ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 5/2561 
 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้หรอื
ผลประโยชน์จำกทีร่ำชพัสดุฯ ครัง้ที่ 
5/2561 
 - ประชุมกำรเลือกหัวหน้ำส่วนงำนเพือ่
เป็นกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประเภทหัวหน้ำส่วน
งำน 

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

24 18-18 พฤษภำคม 
2561  

ประเมินผลกำรน ำเสอนโครงกำรพฒันำสื่อ 
เพื่อใช้ในกำรปฐมนิเทศส ำนักหอสมุด  
รวมทั้งกำรน ำเสนอโครงกำรพฒันำ
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ภำควิชำสำรสนเทศศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสงัคมศำสตร ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

25 1 มิถุนำยน 2561 ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค  
ครั้งที่ 2/2561 

ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 
ศูนย์บรรณสำร 
และสื่อกำรศึกษำ  
มหำวิทยำลัยพะเยำ          
จ.พะเยำ 

26 5 มิถุนำยน 2561  - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 6/2561  
 - ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 6/2561 
 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้หรอื
ผลประโยชน์จำกทีร่ำชพัสดุฯ ครัง้ที่ 
6/2561 
  

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ภารกิจของผู้อ านวยการ (ต่อ) 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  - ประชุมกำรเลือกหัวหน้ำส่วนงำนเพื่อ

เป็นกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประเภทหัวหน้ำส่วน
งำน 

 

26 7 มิถุนำยน 2561 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย ครัง้ที่ 
1/2561 

ห้องประชุม 805 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

27 12 มิถุนำยน 2561 ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรอำคำรชุด  
มีชัย ฤชุพันธ์ุ ครั้งที่ 1/2561 

ห้องประชุม 922 ช้ัน 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

28 18 มิถุนำยน 2561 ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบ 
และกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลทีพ่ึง
ได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนครือ่งรำช 
อิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิง่ 
ดิเรกคุณำภรณ์  ประจ ำปี 2561  

ห้องประชุม 406 ช้ัน 4 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

29 3 กรกฎำคม 2561  - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 6/2561  
 - ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 6/2561 
 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้หรอื
ผลประโยชน์จำกทีร่ำชพัสดุฯ ครัง้ที่ 
6/2561 
 - ประชุมกำรเลือกหัวหน้ำส่วนงำนเพือ่
เป็นกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประเภทหัวหน้ำส่วน
งำน 

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

30 8 กรกฎำคม 2561 เข้ำร่วมพิธีสกักำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
ประจ ำมหำวิทยำลัย เนื่องในวันคล้ำย 
วันสถำปนำมหำวิทยำลัยบรูพำ ครบรอบ 
กำรก่อตัง้มหำวิทยำลัย ปีที่ 63  

ลำนธรรม 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ภารกิจของผู้อ านวยการ (ต่อ) 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
31 7 สิงหำคม 2561  - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร

มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 8/2561  
 - ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 8/2561 
 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้หรอื
ผลประโยชน์จำกทีร่ำชพัสดุฯ ครัง้ที่ 
8/2561 

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

32 4 กันยำยน 2561  - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 9/2561  
 - ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 9/2561 
 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้หรอื
ผลประโยชน์จำกทีร่ำชพัสดุฯ ครัง้ที่ 
9/2561 

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

33 10 กันยำยน 2561 ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยอำคำรชุด  
ดร.เสนำะ อูนำกลู ครั้งที่ 4/2561 

ห้องประชุม 805 ช้ัน 8 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

34 18 กันยำยน 2561 สัมภำษณ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกบัคณบด ี
คณะวิศวกรรมศำสตร์  

ห้องประชุม 512 ช้ัน 5 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

35 24 กันยำยน 2561 - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 11/2561  
 - ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 11/2561 
 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้ 
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุฯ  
ครั้งที่ 11/2561 

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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     4.2 บคุลากรส านักหอสมุด 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
1 2 ตุลำคม 2560 นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธ์ุ 

ผู้อ ำนวยกำร และนำงสำวธัญลักษณ์ 
ธนประสทิธ์ิพัฒนำ เข้ำร่วมอบรม
หลักสูตร “สนุกกับหนังสือภำพและ
สื่อสร้ำงสรรค์” โดยวิทยำกร มูลนิธิ
เมล็ดฝัน จัดโดย ศูนย์กำรเรียนรูสุ้ข
ภำวะ 

ห้อง 201                       
ศูนย์กำรเรียนรูสุ้ขภำวะ
กรุงเทพฯ 

2 3 ตุลำคม 2560 

 

อำจำรยเ์หมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ - 
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 
10/2560                              
- ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 
10/2560                              
- ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุฯ 
ครั้งที่ 10/2560 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

2 6 ตุลำคม 2560 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 9 คน
นำงนิตยำ ปำนเพชร 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ    
นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ นำยชวลิต ฮะกีมี 
นำงวงเดือน เจรญิ นำงกมลเนตร 
รัตนอัมพรโสภณ นำงสำวนงลักษณ์ 
คุณสนอง นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ 
นำงสำวสุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล    
เข้ำร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

ห้องปฏิบัติกำร 204 ช้ัน 2
ส ำนักคอมพิวเตอร์         
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
4  กำรใช้งำนระบบลำออนไลน์ (e-

Leave) จัดโดย ส ำนักคอมพิวเตอร ์
 

5 12 ตุลำคม 2560 นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมกำรจัดท ำแผนและ
รำยงำนผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง       
ในระบบบัญชี 3 มิติ ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 จัดโดย       
กองแผนงำน  

ห้อง 212 ช้ัน 2             
ส ำนักคอมพิวเตอร์         
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

6 17 ตุลำคม 2560 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม
สภำพนักงำน สมัยสำมญั (ชุดที่ 4) 
ครั้งที่ 1/2560 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

7 24 ตุลำคม 2560 นำงรัชนี เจริญวำรี เข้ำร่วมประชุม
ผู้ให้กำรสมัภำษณ์แก่คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

8 24 ตุลำคม 2560 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
บูรพำ ครั้งที่ 3/2560 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

9 30 ตุลำคม 2560 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ   
เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำน        
ฝ่ำยวำรสำรและเอกสำรห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 3/2560 

ห้องประชุม 1 ช้ันล่ำง ส ำนักงำน
วิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยกรงุเทพฯ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
10 31 ตุลำคม 2560 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน

ได้แก่ นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิต
พัฒนำ เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำน
วำรสำรข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 
(PULINET) ครั้งที่ 1/2561 

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
จ.นนทบุร ี

 

11 1-2 พฤศจิกำยน 
2560 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 5 คน 
ได้แก่ อำจำรย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม นำงสำว      
นิสำชล กำญจนพิชิต นำงรัศมี     
ปำนดิษฐ์ และนำงสำวสุชำภำ     
โชติวีระวุฒิกุล  เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 33 
เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด : สรรค์สร้ำง
อนำคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งกำรเรียนรูจ้ัดโดยส ำนักงำนวิทย
ทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ 

12 2 พฤศจิกำยน 2560 นำงรัชนี เจริญวำรี เข้ำร่วมให้กำร
สัมภำษณ์แก่คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลัยบูรพำ กลุ่มบุคลำกร
สำยสนบัสนุน 

ห้องประชุม 805 ช้ัน 8 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

13 3 พฤศจิกำยน 2560 นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนกลุม่วิเครำะห์ทรัพยำกร 

ห้องประชุม 1 ช้ันล่ำง  
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  สำรสนเทศ หอ้งสมุด

สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 5/2560 
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรุงเทพฯ 

14 3 พฤศจิกำยน 2560 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต       
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
เครือข่ำยสง่เสรมิควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ครั้งที่ 5/2560 

ห้องประชุม 805 ช้ัน 8 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

15 6 พฤศจิกำยน 2560 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับนสิิตพิกำรของมหำวิทยำลัย
บูรพำ ครั้งที่ 2/2560 

ห้องประชุม 218 ช้ัน 2    
อำคำรศูนย์กิจกำรนิสิต 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

16 9 พฤศจิกำยน 2560 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน
ได้แก่ อำจำรย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 
และนำงสำวจรญัญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
เข้ำร่วมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
โครงกำร/กจิกรรม ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 และน ำเสนอ
โครงกำร/กจิกรรม ปงีบประมำณ 
2561 ของคณะท ำงำนวำรสำร 
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัย   
ส่วนภูมิภำค  

อำคำรหอสมุดอนสุรณ์ 10 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตศรีรำชำ จ. ชลบรุ ี
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
17 16 พฤศจิกำยน 2560 นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ประชำสมัพันธ์ภำยในมหำวิทยำลยับรูพำ 
ครั้งที่ 11/2560  

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

18 20 พฤศจิกำยน 2560 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2560 

ห้องประชุม 805  

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

19 21 พฤศจิกำยน 2560 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงวงเดือน เจริญ และนำงสำวสุภำ
วดี เพชรช่ืนสกุล เข้ำร่วมโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร “Gamestorming : เทคนิค
กำรระดมสมองอย่ำงสร้ำงสรรค์”  

ห้องประชุม 201  

ศูนย์เรียนรูสุ้ขภำวะ สสส. 

กรุงเทพฯ 

20 24 พฤศจิกำยน 2560 นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อ ำนวยกำร
และนำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรเพือ่ขับเคลื่อนอุดมศึกษำ 
รองรับนโยบำยกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกจิภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

โรงแรมนำนำชำติ           
บำงแสน จ.ชลบรุ ี

21 30 พฤศจิกำยน –        
1 ธันวำคม 2560 

นำงวงเดือน เจรญิ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนบรกิำร ข่ำยงำนหอ้งสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 1/2561
จัดโดย คณะท ำงำนบริกำรข่ำยงำน
ห้องสมุดส่วนภูมิภำค 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
22 4 ธันวำคม 2560,      

6-8 ธันวำคม 2560 
นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพฒันำโครงกำรจัดท ำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติส ำหรบั
สถำบันอุดมศึกษำ  

ห้องประชุม 18D ช้ัน 18
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร    
กำรอุดมศึกษำ กรงุเทพฯ 

23 8 ธันวำคม 2560 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
และนำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต        
เข้ำร่วมประชุมกำรบอกรบัสมำชิก
ฐำนข้อมูล ScienceDirect ส ำหรบั
สถำบันอุดมศึกษำ จัดโดย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
วิจิตร ศรีสะอ้ำน กรุงเทพฯ 

24 21 ธันวำคม 2560 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุมสภำ
พนักงำน สมัยสำมญั ครั้งที่ 2/2560    
จัดโดย สภำพนักงำน 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

25 27 ธันวำคม 2560 นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วม
โครงกำรเสวนำด้ำนพัสดุ จัดโดย กองคลงั
และทรัพย์สิน 

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3 
อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์
ประยรู จินดำประดิษฐ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

26 28 ธันวำคม 2560 นำงสำวนงลักษณ์ คุณสนอง เข้ำร่วมพิธี 
ถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พำนพุ่มดอกไม้
สด) “วันตำกสินมหำรำช”  

วัดใหญ่อินทำรำม 
จ.ชลบรุ ี

27 5 มกรำคม 2561 นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
ประชุมช้ีแจงวิธีกำรบันทึกและรวบรวม
ข้อมูลในแบบฟอร์มรำยงำนข้อมลู QS 
University Rankings จัดโดย กองบริกำร
กำรศึกษำ 

ห้องประชุม USD-103 
หอประชุมธ ำรงบัวศรี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
28 9-11 มกรำคม 2561 นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อ ำนวยกำร 

และบุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 14 
คน ได้แก่ อำจำรย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม นำงวงเดอืน เจริญ
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ        
นำงนิตยำ ปำนเพชร นำงสำวนิสำชล 
กำญจนพิชิต นำงสำวสุภำวดี เพชรช่ืน
สกุล นำยปวเรศ นวลแก้ว นำงรัศมี    
ปำนดิษฐ์ นำงอรัญญำ บ ำเพญ็แพทย์    
นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ นำงสำว
นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ นำงสำวสุชำภำ 
โชติวีระวุฒิกุล นำยณำณพัฒน์ อินทร  
เข้ำร่วมโครงกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 8 และ
น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว     
จ.นครพนม 

29 9 มกรำคม 2561 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง            - 
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 1/2561      
- ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 1/2561      
- ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้  
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพสัดุฯ      
ครั้งที่ 1/2561                              
- ประชุมกำรเลือกหัวหน้ำส่วนงำน     
เพื่อเป็นกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 903  ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบรูพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
30 16 มกรำคม – 13 

มีนำคม 2561 
บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 5 คน 
ได้แก่ นำงฐิติชญำน์ ทวนดิลก นำงสำว
อุฬำริน เฉยศิริ นำยจักรพันธ์ุ ช่ืนภิรมย์ 
นำงสำวสุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล และนำย
เฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมโครงกำรพฒันำ
ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรบัผูป้ฏิบัติงำน 
ในมหำวิทยำลัย 

ศูนย์ส่งเสรมิควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ ช้ัน 8
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

31  18 มกรำคม 2561 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 1/2561 

ห้องประชุม 805 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

32 19 มกรำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงวงเดือน เจริญ และนำงสำว   
นิสำชล กำญจนพิชิต ร่วมพิธีเปิดงำน 
Bangsaen Health Festival ประจ ำปี  
2561 จัดโดย เทศบำลเมืองแสนสุข 
ร่วมกับ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

เวทีกลำงแจง้ โรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

33 22 มกรำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต และ
นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ เข้ำร่วมประชุม 
Cambridge Librarians’ Day 2018  

ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กรุงเทพฯ 

34 17 มกรำคม 2561 นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ประชำสมัพันธ์ภำยในมหำวิทยำลยับรูพำ 
ครั้งที่ 1/2561 จัดโดย ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร งำนประชำสัมพันธ์ 

ห้องประชุม 903     
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
35 19 มกรำคม 2561 นำยไสว ไชยศรี เข้ำร่วมประชุม กำร

ด ำเนินกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปี 2561 

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3
อำคำรศำสตรำจำรยป์ระยรู 
จินดำประดิษฐ์     
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

36 1-2 กุมภำพันธ์ 2561 นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรนิเทศ ครั้งที่ 1/2561  

ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม ่

37 1-3 กุมภำพันธ์ 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงกมลเนตร รัตนอมัพรโสภณ 
และนำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมโครงกำร
ค่ำยฝึกอบรมกำรท ำวิจัยและผลงำนทำง
วิชำกำร ครั้งที่ 6 เรื่อง “เทคนิคกำรท ำ
วิจัยและกำรท ำผลงำนวิชำกำร เพื่อ
พัฒนำบุคลำกรและองค์กำร 

ส ำนักงำนวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่        
จ.เชียงใหม ่

38 7 กุมภำพันธ์ 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำยปวเรศ นวลแก้ว และนำยน ำ
ชัย แสนหำญ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมให้
ควำมรู้ด้ำนกำรอนรุักษ์พลังงำนแก่
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ในหัวข้อ   
“กำรมสี่วนร่วมในกำรอนรุักษ์พลงังำน” 
จัดโดย กองอำคำรสถำนที ่

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3
อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์
ประยรู จินดำประดิษฐ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

39 7 กุมภำพันธ์ 2561 นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำน
ฐำนข้อมูลชำวต่ำงชำติและระบบ OSS 
VISA จัดโดย ศูนย์สง่เสรมิควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 



49 
 

บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
40 14 กุมภำพันธ์ 2561 นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ เข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรเครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่สง่เสรมิ
กำรวิจัยภำยในมหำวิทยำลัยบรูพำ 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

41 14 กุมภำพันธ์ 2561  นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบรูพำ ครั้งที่ 
1/2561 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

42 15 กุมภำพันธ์ 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่นำยชวลิต ฮะกีมี นำงสำวธัญลักษณ์
ธนประสทิธ์ิพัฒนำ นำงสำวสุชำภำ      
โชติวีระวุฒิกุล นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ 
เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำร TK Forum 
2018 หัวข้อ “Creating Better Library 
: The Unfinished Knowledge”      
จัดโดย ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู ้

ห้องอโนมำแกรนด์    
โรงแรมอโนมำ กรุงเทพฯ 

43 19 กุมภำพันธ์ 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงวัชรีย์พร คุณสนอง และนำง
สมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร เรือ่ง เกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำ เพื่อกำรด ำเนินกำรทีเ่ป็นเลิศ  
โดยวิทยำกร รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนิดำ 
แก่นอำกำศ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดโดย ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร ร่วมกบั งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กองบรกิำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3
อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์
ประยรู จินดำประดิษฐ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
44 19-20 กุมภำพันธ์ 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน     

ได้แก่ นำงธิดำพร สำยทะโชติ           
นำงวงเดือน เจรญิ และนำงสำวอุฬำริน 
เฉยศิริ เข้ำร่วมประชุม เรื่อง แนวทำง
ปฏิบัติในกำรลงรำยกำรเพื่อเป็นมำตรฐำน
ในกำรด ำเนินงำนระบบฐำนข้อมลู
สหบรรณำนุกรม  

ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
ประเสริฐ ณ นคร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กรุงเทพฯ 

45 19-20 กุมภำพันธ์ 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่นำงสำวเกษร จันทร นำงสำว     
ธัญลักษณ์ ธนประสิทธิพัฒนำ และ
นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์      
เพื่อกำรสบืค้น (ออนไลน)์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 ครั้งที่ 1 จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด 

อำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ
ส ำน ักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บำงเขน กรุงเทพฯ 

46 19-20 กุมภำพันธ์ 2561 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพฒันำฐำนข้อมลู
สหบรรณำนุกรม (Union Catalog)     
จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

ห้องประชุม ศ.ประเสริฐ ณ 
นคร ช้ัน 3 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

47 20 กุมภำพันธ์ 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 6 คน 
ได้แก่ นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงรัศมี 
ปำนดิษฐ์ นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ และ 
นำงสำวนิลบุล โรจนส์ัตตร ั

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3
อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์
ประยรู จินดำประดิษฐ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
48  เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิำร เรื่อง      

เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพือ่กำร
ด ำเนินกำรทีเ่ป็นเลิศ โดยวิทยำกร       
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนิดำ แก่นอำกำศ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดโดย         
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ร่วมกับ งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กองบรกิำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ        

 

49 8 มีนำคม 2561 นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธ์ุ และบุคลำกร
ส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน ได้แก่     
นำยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ นำงสำว      
นิสำชล กำญจนพิชิต นำยชวลิต ฮะกีมี 
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรม เรื่อง กฎหมำยพงึรูส้ ำหรับ
ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ  

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3
อำคำรศำสตรำจำรยป์ระยรู 
จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

50 9 มีนำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 5 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต     
นำงอำภำกร ธำตุโลหะ นำงสำวสุชำภำ 
โชติวีระวุฒิกุล นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ 
และนำยญำณพฒัน์ อินทร เข้ำร่วมกำร
สัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง “ยุคบิก๊ดำทำ: 
ห้องสมุดต้องปรับตัวหรือไม่อย่ำงไร 
วิทยำกรโดย รองศำสตรำจำรย์           
ดร.อติวงศ์ สุชำโต รองคณบดฝี่ำย
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ และอำจำรย์
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  

ห้องประชุมช้ัน 5 อำคำร  
เทพรัตน์วิทยำโชติ 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
บำงเขน กรุงเทพฯ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
51 13 มีนำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่

นำยชวลิต ฮะกีมี และนำยกุญช์พสิิฏฐ์    
นำคสุวรรณ เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำน 
ฝ่ำยเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1/2561         

ห้องประชุม ช้ัน 3    
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรุงเทพฯ 

52 13 มีนำคม 2561 นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธ์ุ และบุคลำกร
ส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน ได้แก่        
นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ นำงวัชรีย์พร 
คุณสนอง นำงสำวสุภำวดี เพชรช่ืนสกุล  
และนำงสำวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ ร่วมงำน
สัมมนำให้ควำมรู้เรื่องกำรบรหิำรจัดกำร 
ตำมแนวทำง TQA “Thailand Quality 
Award องค์ควำมรู้สูอุ่ตสำหกรรมแห่ง
อนำคต TQA Roadshow 2018 

โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียม จ.ชลบรุ ี

53 15 มีนำคม 2561 นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรเครือข่ำยประชำสมัพันธ์
ภำยในมหำวิทยำลัยบรูพำ ครั้งที่ 2/2561 
จัดโดย ฝ่ำยสือ่สำรองค์กร                   
งำนประชำสัมพันธ์ 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

54 21-23 มีนำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 5 คน ได้แก่
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงนิตยำ ปำนเพชร 
นำงวงเดือน เจรญิ นำงสำวจรัญญำ        
ศุภวิฑิตพัฒนำ นำงธิดำพร สำยทะโชติ    
และนำงสำวสุภำวดี เพชรช่ืนสกลุ เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมหลกัสูตร “กำรพัฒนำ
บุคลำกรข่ำยงำนห้องสมุด มหำวิทยำลัย 
ส่วนภูมิภำค (PULINET) สู่ควำมเป็นเลิศ  

โรงแรมครสิตัล จ.สงขลำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
55 22 มีนำคม 2561 นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ เข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบรกิำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย
บูรพำ ครั้งที่ 1/2561 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

56 21 มีนำคม – 1 เมษำยน 
2561 

นำงสำววนิดำ ศรีนำมำตย์ เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำจิตด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ศูนย์ธรรมวิปสัสนำกรรมฐำน
ธรรมกมลำ จ.ปรำจีนบุร ี

57 23-24 มีนำคม 2561 นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำทำงวิชำกำร สมำคมนักบริหำรพสัดุ
แห่งประเทศไทย เรือ่ง คลำยปญัหำกำร
ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ พ.ศ. 
2560 ครั้งที่ 2 จัดโดยสมำคมนักบรหิำร
พัสดุแหง่ประเทศไทย 

โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียม จ.ชลบรุ ี

 

58 28 มีนำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน ได้แก่
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ นำงสำวธัญลักษณ์ 
ธนประสทิธ์ิพัฒนำ นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ
เข้ำร่วมอบรมกำรใช้ฐำนข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น (ออนไลน์) 
ประจ ำปี 2561 ครั้งที่ 2 จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ร่วมกับบริษัท EBSCO  

อำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(บำงเขน) กรงุเทพฯ 

59 28 มีนำคม 2561 นำงวงเดือน เจรญิ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนบรกิำรข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 2/2561 

ศูนย์ประสำนงำน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี

สุรนำรี กรุงเทพฯ 

60 29 มีนำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต และนำงสำว
อังศุรัตน์ ระยำ เข้ำร่วมอบรมโครงกำร 

ห้อง UAD-202 หอประชุม
ธ ำรง บัวศรี       
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  ภำษำอังกฤษส ำหรบัพิธีกร (English for 

MC) จัดโดย สถำบันภำษำ 
 

61 29-30 มีนำคม 2561 นำงวงเดือน เจรญิ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยบริกำรสำรนิเทศ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2/2561 

ห้องกจิรรม ช้ัน 2           
หอสมุดป๋วย อึ๊งภำกรณ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ 

62 3-4 เมษำยน 2561 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยวำรสำรและเอกสำร
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 
1/2561  

ห้องประชุมฝ้ำยค ำ ช้ัน 1
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
แม่โจ้ จ.เชียงใหม ่

63 3-4 เมษำยน 2561 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยวำรสำร ข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 
(PULINET) ครั้งที่ 2/2561   

ห้องประชุมฝ้ำยค ำ ช้ัน 1
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
แม่โจ้ จ.เชียงใหม ่

64 5 เมษำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน ได้แก่ 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต นำยเฉลมิ
เกียรติ ดีสม นำงสำวสุชำภำ โชติวีระวุฒิกลุ 
เข้ำร่วมพิธีเปิดและเข้ำชมงำนนิทรรศกำร 
Thailand Innovation Hubs 4.0S จัด
โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

รอยัลพำรำกอน ฮอลล์      
ช้ัน 5 สยำมพำรำกอน 
กรุงเทพฯ 

65 9-11 เมษำยน 2561 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมโครงกำร
อบรมเพื่อพัฒนำจิตด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

 

สถำนปฏิบัติธรรม        
ธรรมธำรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
66 23 เมษำยน 2561 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัย
บูรพำ จัดโดย ศูนย์สง่เสรมิควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ 

ห้องประชุม 805 ช้ัน 8
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

67 24-25 เมษำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ และนำงธิดำพร สำยทะ
โชติ เข้ำร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรท ำรำยกำร
ระเบียนในระดบัสหบรรณำนุกรม (UC 
Level) และกำรด ำเนินงำนร่วมกันบน
ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรุงเทพฯ 

68 27 เมษำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม และนำงสำวสุชำภำ 
โชติวีระวุฒิกุล เข้ำร่วมโครงกำร BUU 
Tech Update ส ำหรบัผู้ดูแลระบบ
เครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัยบรูพำ         

ห้องบรรยำย 110 ช้ัน 1 
ส ำนักคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

69 3-4 พฤษภำคม 2561 นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ หอ้งสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 2/2561 

สถำบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบงั
วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จ.ชุมพร 

70 9-10 พฤษภำคม 2561 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพฒันำฐำนข้อมลู             
สหบรรณำนุกรม ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ 
จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

ส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น        
จ.ขอนแก่น 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
71 11 พฤษภำคม 2561 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม

ประชุมเพื่อปรึกษำหรือกำรก ำหนดทิศทำง
นโยบำยด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย  

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

72 14-15 พฤษภำคม 2561 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุมสัญจร
สมำชิกสภำพนักงำน  

จ.พระนครศรอียุธยำ 

73 17 พฤษภำคม 2561 นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ประชำสมัพันธ์ภำยในมหำวิทยำลยับรูพำ 
ครั้งที่ 3/2561 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

74 23 พฤษภำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำยปวเรศ นวลแก้ว และ         
นำยกุญพิสิฏฐ์ นำคสุวรรณ เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร หลักสูตร 
กำรตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วย Movie 
Maker  

ห้อง 204 ช้ัน 2          
ส ำนักคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

75 25 พฤษภำคม 2561 นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบรูพำ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๑ 

ห้องประชุม 903 ช้ันที่ 2
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

76 30 พฤษภำคม – 10 
มิถุนำยน 2561 

นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ เข้ำร่วม
ฝึกอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน หลักสูตร    
10 วัน 

ศูนย์วิปัสสนำกรรมฐำน  
ธรรมอำภำ จ.พิษณุโลก 

77 31 พฤษภำคม 2561 

 

นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำน (TOR-
Term of Reference) และร่ำงเอกสำร 

 

ห้องประชุม 209 ช้ันที่ 2
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
78  ประกวดรำคำ (TOR) พร้อมร่ำงเอกสำร

ประกวดรำคำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนรักษำควำม
ปลอดภัยแต่สถำนที่ ทรัพยส์ินและกำรจัดกำร
จรำจร ภำยในในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 จัดโดย 
กองอำคำรสถำนที ่

 

79 1 มิถุนำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน ได้แก่ 
อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ นำงสำวสุชำภำ โชติ
วีระวุฒิกุล นำยเฉลิมเกียรติ   ดีสม และนำย
ญำณพัฒน์ อินทร เข้ำร่วมกจิกรรม  BUU 
TechTalk 2018: Smart Automation 
and Data Analytics Technology for 
EEC  

ห้อง IF-11M280 ช้ัน 11 
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

80 6-7 มิถุนำยน 2561 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรพฒันำโครงกำรจัดท ำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติส ำหรบัสถำบันอุดมศึกษำ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา จ.เชียงใหม ่

81 14-15 มิถุนำยน 2561 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุมสัญจร
สมำชิกสภำพนักงำน ครั้งที่ 2/2561 

จ.พระนครศรอียุธยา 

82 18 มิถุนำยน 2561 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบันิสิตพกิำร
ของมหำวิทยำลัยบรูพำ ครั้งที่ 1/2561    
จัดโดย กองกจิกำรนิสิต 

ห้องประชุม 218 ช้ัน 2 
อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต 
มหำวิทยำบรูพำ 

83 19 มิถุนำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน ได้แก่
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ นำยจกัรพันธ์ุ       
ช่ืนภิรมย์ สุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล เข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรบั
ผู้ปฏิบัตงิำนในมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2 

อำคำร ศ.ประยรู จินดำ
ประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
84 20-21 มิถุนำยน 2561 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรพฒันำฐำนข้อมลูสหบรรณำนุ
กรมส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรอุดมศึกษำ 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 

85 20-21 มิถุนำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม และนำงสำวสุชำภำ 
โชติวีระวุฒิกุล เข้ำร่วมโครงกำรอบรม      
เชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “Network 
Monitoring and Management”  

ห้อง 110 ช้ัน 1         
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

86 21 มิถุนำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 6 คน ได้แก่
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงสำวจรัญญำ    
ศุภวิฑิตพัฒนำ นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ 
นำงสำวสุภำวดี เพชรช่ืนสกลุ นำงรัชนี  
เจริญวำรี และนำยกุญช์พิสิฎฐ์ นำคสุวรรณ
เข้ำร่วมสมัมนำ เรื่อง Knowledge 
Management in Digital Change  

ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

 

87 21 มิถุนำยน 2561 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต ร่วมงำน       
วันคล้ำยวันสถำปนำ คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
ครั้งที่ 23 

คณะศิลปกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

88 26 มิถุนำยน 2561 นำงสำวสุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร หลักสูตร   
“กำรสร้ำงแบบฟอรม์ออนไลน์ด้วย Google 
Forms  

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
204 ช้ัน 2               
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

89 5 กรกฎำคม 2561 นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรและ
นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วมโครงกำร
อบรม เรื่อง กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ 

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3
อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์
ประยรู จินดำประดิษฐ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

(ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
 

90 5 กรกฎำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่ 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ และนำงสำว
นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยวำรสำรและเอกสำร ห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2/2561  

ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรุงเทพฯ 

91 6 กรกฎำคม 2561 นำงสำวเกษร จันทร เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรสำรนิเทศ 
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2/2561 

ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรุงเทพฯ 

92 9 กรกฎำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่ 
นำงสำวนงลักษณ์ คุณสนอง และนำง
สมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วมประชุมช้ีแจง
แนวทำงพัฒนำกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน
ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
พนักงำนและลูกจ้ำง โดยใช้ระบบ IT จัดโดย 
กองบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ร่วมกับส ำนัก
คอมพิวเตอร ์

อำคำรเฉลมิพระเกรียรติ
ฉลองสิรริำชสมบัติครบ    
60 ปี (KB ช้ัน 1) 

93 9 กรกฎำคม 2561 นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

94 11-13 กรกฎำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 10 คน ได้แก่
นำยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ นำงวัชรีย์พร   
คุณสนอง นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
นำงนิตยำ ปำนเพชร นำงรัศมี ปำนดิษฐ์  

 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น      
จ.ขอนแก่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  นำงวงเดือน เจรญิ นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม  

นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ นำงสำวสุภำวดี    
เพชรช่ืนสกลุ นำงสำวสุขำภำ โชติวีระวุฒิกุล  
เข้ำร่วมโครงกำรศึกษำดูงำนระบบบรหิำร  
จัดกำรห้องสมุด 

 

95 13 กรกฎำคม 2561 ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 
3/2561 

ห้องประชุมบรรณสำรสำธก
อำคำรบรรณสำร              
ม.เทคโนโลยสีุรนำรี           
จ.นครรำชสีมำ 

96 19 กรกฎำคม 2561 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริมควำมสมัพันธ์
ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ ครัง้ที่ 
3/2561 

ห้องประชุม 805 ช้ัน 8
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 

97 19-20 กรกฎำคม 
2561 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 5 คน ได้แก่
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต นำยเฉลมิเกียรติ 
ดีสม นำยปวเรศ นวลแก้ว และนำยจักรพันธ์ุ 
ช่ืนภิรมย์ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติด้ำนอีเลิร์นนิง 2561 The 9th TCU 
International e-learning Conference 
2018 “MOOCs and Beyond”จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ     
โดยโครงกำรมหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย 

ศูนย์นิทรรศการ และ      
การประชุมไบเทคบางนา 
กรุงเทพฯ 

98 19-20 กรกฎำคม 
2561 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำงสำวสุภำวดี เพชรช่ืนสกลุ และนำงสำว
สุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล เข้ำร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรในโครงกำรระบบสื่อสำระออนไลน์
เพื่อกำรเรียนรูท้ำงไกลเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

ห้องฝึกอบรม CC404 ช้ัน 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ      
(สวทช.) กรุงเทพฯ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2   

เมษำยน 2558 หลักสูตร กำรสร้ำงสรรค์ สื่อ 
Infographic และ Gifographic ด้วย Free 
Tool online  

และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) กรุงเทพฯ 

99 20 กรกฎำคม 2561 นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วมโครงกำร
เสวนำด้ำนพัสดปุระจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2561 

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3
อำคำรศำสตรำจำรยป์ระยรู 
จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

100 25 กรกฎำคม 2561 นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรและ
บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน ได้แก่ 
นำยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ นำงวัชรีย์พร   
คุณสนอง นำงสำวนสิำชล กำญจนพิชิต     
เข้ำร่วมงำนเชิดชูเกียรตผิู้ได้รับรำงวัล     
“รัตนบรูพำ” ประจ ำปี 2561 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม        
เทาทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

101 31 กรกฎำคม 2561 นำงสมหมำย ลิม้ปิติพำนิชย์ เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำรในโครงกำรอบรมกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตรก์ำรประชำสมัพันธ์ส ำหรบั
เครือข่ำยประชำสมัพันธ์ในมหำวิทยำลัย
บูรพำ จัดโดย งำนประชำสัมพันธ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 903 ช้ัน 9
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

102 2 สิงหำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก และนำงรัชนี  
เจริญวำรี เข้ำร่วมโครงกำรเสวนำ           
กำรปฏิบัตงิำน เรื่อง กำรบรหิำรสัญญำ     
เช่ำที่รำชพัสดุ จัดโดย กองกฎหมำย  

ห้องประชุม PJ 301 ช้ัน 3
อำคำรศำสตรำจำรยป์ระยรู 
จินดำประดิษฐ์      
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
103 23 สิงหำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่

นำงวงเดือน เจรญิ และนำงสำวนงลกัษณ์ 
คุณสนอง เข้ำร่วมโครงกำรอบรม เรื่อง     
แนวทำงกำรเสริมสร้ำงจิตบริกำร (Service 
mind)  เพื่อสร้ำงควำมประทับใจในองค์กำร 
จัดโดย กองบรหิำรและพฒันำทรพัยำกร 
บุคคล 

ห้อง PJ 301 อำคำร 50 ปี 
ศำสตรำจำรย์ประยรู จินดำ
ประดิษฐ ์

104 30 สิงหำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม และนำงสมหญงิ     
เจียสำรัมย์  ประชุมคณะท ำงำนข้อมูลท้องถ่ิน 
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 
(PULINET) ครั้งที่ 1/2561  

ห้องประชุม 3106 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

จ.นนทบุร ี

105 30 สิงหำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน ได้แก่
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต นำงสำวอุฬำริน 
เฉยศิริ นำงสำวนิลบุล โรจนส์ัตตรัตน์ และ
นำงสำวธัญลกัษณ์ ธนประสทิธิพัฒนำ      
เข้ำร่วมสมัมนำ เรื่อง กำรให้บริกำรดีโอไอกบั
สำรสนเทศกำรวิจัยดิจิทลั จัดโดย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) กรุงเทพฯ 

106 3 กันยำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน ได้แก่
นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ นำงรัชนี 
เจริญวำรี นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วม
โครงกำรเสวนำพัฒนำระบบบญัชีสำมมิติและ
งำนบัญชี จัดโดย กองคลังและทรัพยส์ิน 

ห้อง PJ 301 อำคำร 50 ปี 
ศำสตรำจำรย์ประยรู จินดำ
ประดิษฐ์  

107 4 กันยำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำงสำวสุภำวดี เพชรช่ืนสกลุ และนำยจักร
พันธ์ุ ช่ืนภิรมย์ เข้ำร่วมโครงกำรพฒันำ
เครือข่ำยพันธมิตรขำยผลองค์ควำมรู้       

ห้อง 201 อำคำรศูนย์เรียนรู้
สุขภำวะ สสส. กรุงเทพฯ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
  สุขภำวะ : เครือข่ำยสร้ำงปัญญำ           

ครั้งที่ 7/2561 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“จุดประกำยควำมคิด สื่อสำรผ่ำนคลปิ    
เพื่อสุขภำพ”  

 

108 6 กันยำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่ 
นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ และนำงสำว
อัญชสำ ข ำอยู่ เข้ำร่วมโครงกำรเสวนำ   
กำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และจัดเก็บเอกสำร (e-Document)  

ห้อง PJ 301 อำคำร 50 ปี 
ศำสตรำจำรย์ประยรู จินดำ
ประดิษฐ ์

109 7 กันยำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน ได้แก่
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง และนำงสำวอุฬำริน 
เฉยศิริ เข้ำร่วมประชุม เพื่อปรึกษำหำรือ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทำงกำร
บรหิำรงำนวิจัยและนวัตกรรมของ
มหำวิทยำลัย จัดโดย กองบรหิำรกำรวิจัย
และนวัตกรรม 

ห้องประชุม 903 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบรูพำ 

110 14 กันยำยน 2561 นำยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ เข้ำร่วมท ำบญุ
วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ครบรอบ 26 ป ี

ส ำนักคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

111 17 กันยำยน 2561 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม   
คณะกรรมกำรก ำกับกำรท ำงำนและ    
ตรวจรบัทีป่รึกษำโครงกำรวิเครำะห์ข้อมลู
และบริหำรจัดกำรระบบสหบรรณำนุกรม
ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำ ระยะที่ 4 จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร    
กำรอุดมศึกษำ กรงุเทพฯ 
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บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานท่ี 
112 18-20 กันยำยน 2561 นำงอำภำกร ธำตุโลหะ เข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรก ำกับกำรท ำงำนและตรวจ
รับงำนของทีป่รึกษำโครงกำรวิเครำะห ์

และวำงระบบบรหิำรจัดกำรห้องสมุด
อัตโนมัติ ระบบที่ 1 (ระยะที่ 6), ระบบที่ 2 
(ระยะที่ 6) และระบบที่ 3 (ระยะที่ 5) จัด
โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร     
กำรอุดมศึกษำ กรงุเทพฯ 

113 19 กันยำยน 2561 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
หำรือแนวทำงแก้ไขปัญหำอันเกิดจำก    
กำรบงัคับใช้ระเบียบ ประกำศ และแนว
ปฏิบัติกำรให้บริกำรวิชำกำร และบริหำร
งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยบูรพำ  

ห้องประชุม 903 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบรูพำ 

114 24 กันยำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน ได้แก่
นำงสำวนงลักษณ์ คุณสนอง นำงสำวประภำ
ศรี วรรณสินสมบัติ และนำงสำวอัญชสำ  
ข ำอยู่ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร      
ฝ่ำยปฏิคม “งำนวันเกียรติภูมิแหง่บรูพำ 
2561”  

ห้องประชุม 903 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบรูพำ 
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