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ประวัติความเป็นมา 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นส่วนงำนหนึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำคณะตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. 2550  มีผู้บริหำรสูงสุดต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร และตำมประกำศมหำวิทยำลัย
บูรพำ เรื่อง กำรจัดตั้งส่วนงำน และภำระหน้ำที่ของส่วนงำน พ.ศ. 2558  ส ำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำน
กลำงในกำรบริหำรงำนห้องสมุดและสำรสนเทศท่ีสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัย และกำรบริกำรแก่สังคม   
 เมื่อปี พ.ศ. 2538 เปิดบริกำรอำคำรเทพรัตนรำชสุดำฯ ซึ่งเป็นอำคำรสูง 7 ชั้น และต่อมำ 
เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรขนำด 3 ชั้น เพ่ิมข้ึนอีก 1 หลัง เชื่อมกับอำคำร
หลังเดิม ท ำให้มีพ้ืนที่บริกำรรวม 13,900 ตำรำงเมตร ที่นัง่อ่ำนหนังสือ 2,000 ที่นั่ง 

 ส ำนักหอสมุดได้รับงบประมำณตำมนโยบำยด้ำนกำรเงินของมหำวิทยำลัย โดยงบประมำณ
จ ำแนกออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยในส่วน
ของค่ำบ ำรุงห้องสมุด ซ่ึงจัดว่ำเป็นงบประมำณรำยรับหลักที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักหอสมุด  

และด้วยบุคลำกรสำยวิชำชีพเฉพำะและสำยสนับสนุนในด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศ พร้อมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำร
เรียนกำรสอนและวิจัยของมหำวิทยำลัย 
 
บริการหลักของส านักหอสมุด 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำมีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  
และให้บริกำรสำรสนเทศให้แก่นิสิต คณำจำรย์ บุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำ และประชำชนทั่วไป   
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ ด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร โดยผู้ใช้ 
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สำมำรถเข้ำรับบริกำร ณ ส ำนักหอสมุดหรือผ่ำนทำงสมำร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ และเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยบริกำรดังต่อไปนี้ 
  1.1 บริกำรสำรสนเทศ เป็นกำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำย 
ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้ใช้เข้ำถึงสำรสนเทศที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว  ได้แก่ กำรบริกำรยืม-คืน บริกำรยืมต่อด้วยตนเองผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด บริกำรยืม
ระหว่ำงห้องสมุด บริกำรน ำส่งเอกสำร (Document Delivery Services : DDS) บริกำรจองหนังสือ 
บริกำรจัดหำเอกสำรจำกห้องสมุดในระบบ World Share (World Share ILL) ทั้งนี้นอกจำกจะมี
ทรัพยำกรสำรสนเทศในหลำกหลำยรูปแบบแล้ว  ยังประกอบด้วย Collection พิเศษอ่ืน ๆ  เช่น  
มุมจีนศึกษำ มุมเกำหลีศึกษำ และมุม TCDC เป็นต้น 
  1.2 บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย (Research Zone)  เป็นบริกำรที่สนับสนุนกำรท ำวิจัยของ
คณำจำรย์ นิสิตและบุคลำกร ได้แก่ บริกำรช่วยค้นคว้ำและวิจัย กำรรวบรวมจัดท ำฐำนข้อมูลวิจัย ผลงำน
ทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร บริกำรเครื่องมือสนับสนุนกำรวิจัย 
เช่น โปรแกรม SPSS  ฐำนข้อมูล Scopus  เครื่องมือกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน (Turnitin) เป็นต้น 
  1.3 บริกำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรเรียนรู้  เป็นบริกำรที่ห้องสมุด
จัดท ำขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดและสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ อ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำรในกำรศึกษำค้นคว้ำและใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนรู้ของมหำวิทยำลัยที่จัดให้แก่นิสิตให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำในกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย ได้แก่ บริกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต  บริกำรห้องศึกษำเดี่ยว ห้องศึกษำกลุ่ม บริกำรห้องนันทนำกำร Libraoke   บริกำรห้อง          
มัลติมีเดียชมภำพยนตร์ผ่ำนเครือข่ำยกำรบริกำรทำงธุรกิจที่ถูกต้องตำมกฏหมำย ชึ่งมีทั้งห้องมัลติมีเดีย
แบบกลุม่ และห้องมัลติมีเดียแบบเดี่ยว บริกำรพ้ืนที่ Co-working space ที่ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม  
บริกำรเกมโซน บริกำรห้องอ่ำนหนังสือ 24 ชั่วโมง บริกำรห้อง Nap Zone เป็นต้น 
  1.4 บริกำรฝึกอบรม เป็นบริกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และทรัพยำกร
สำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร ผลงำนวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์ และกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงสถิติให้แก่คณำจำรย์ นิสิตและบุคลำกรสำยสนับสนุนกำรวิจัยให้ควำมรู้เพื่อส่งเสริมกำรท ำวิจัย
ของมหำวิทยำลัย  อีกทั้งยังให้กำรฝึกอบรมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมรู้และทักษะกำรใช้
สำรสนเทศก่อนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรอีกด้วย 
  1.5 บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เป็นบริกำรที่ส ำนักหอสมุดน ำเอำสมรรถนะหลักขององค์กร 
ออกไปบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย เช่น โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด โครงกำรหนังสือ
หมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่ำน โครงกำรร่วมกับทัณฑสถำนหญิงชลบุรี โครงกำรปรับปรุงห้องสมุดวัดเขำ
บำงทรำย (พระอำรำมหลวง) 
 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม  
 วิสัยทัศน์   ส ำนักหอสมุดตั้งเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563)  
เพ่ือมุ่งพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ ด้วยบุคลำกรที่มีคุณภำพ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
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 ค่านิยม   ส ำนักหอสมุดตระหนักถึงคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
จึงก ำหนดค่ำนิยมหลักคือ SERVICE ประกอบด้วย S- Service mind (จิตบริกำร) E - Enthusiasm 
(ควำมกระตือรือร้น)  R- Responsibility (ควำมรับผิดชอบ)  V - Vision focus (มุ่งสู่วิสัยทัศน์)             
I - Integrity (ควำมซื่อสัตย์)  C - Collaboration (ควำมร่วมมือ)  E - Efficiency (ประสิทธิภำพ) 
 พันธกิจ  ส ำนักหอสมุดมีพันธกิจหลัก 5 ประกำร ดังนี้ 
 1. สนับสนุนมหำวิทยำลัยด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย สร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยี ให้บริกำรทำงวิชำกำร ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ รวมทั้งกำร
สนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

2. สนับสนุนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ควำมสำมำรถของ
บัณฑิตและกำรพัฒนำศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ 

3. จัดหำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสำขำวิชำที่เปิดสอน
ในมหำวิทยำลัย 

4. จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศให้ผู้ใช้เข้ำถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตำม
ควำมต้องกำร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. สนับสนุนกำรเป็นสังคมฐำนควำมรู้ของประชำคมในมหำวิทยำลัยและสังคม 
 
 สมรรถนะหลักขององค์กร 
 บริกำรสำรสนเทศและศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือกำรศึกษำและวิจัย  
  
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  ส ำนักหอสมุด มีผู้บริหำรและบุคลำกรปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ รวมทั้งสิ้น 53 คน 
จ ำแนกลักษณะโดยรวมของบุคลำกรได้ดังนี้ 
  

จ ำนวนบุคลำกรรวม 53 คน 
1. จ ำแนกตำมเพศ 1.1 ชำย  11  คน  (20.75%) 

1.2 หญิง  42  คน  (79.25%) 
2. จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 2.1 ปริญญำโท 14  คน  (26.42%) 

2.2 ปริญญำตรี 13  คน  (24.53%) 
2.3 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  26  คน  (49.05%) 

3. จ ำแนกตำมอำยุงำน 3.1 น้อยกว่ำ 10 ปี  5 คน (9.43%) 
3.2 10 – 20 ปี  23 คน  (43.40%) 
3.3 20 – 30 ปี 22 คน  (41.51%) 
3.4 มำกกว่ำ 30 ปี  3 คน  (5.66%) 
อำยุงำนเฉลี่ย 19.16 ปี 

4. จ ำแนกตำมอำยุคน 4.1 น้อยกว่ำ 30 ปี  2  คน  (3.77%) 
4.2 31 – 40 ปี  11  คน  (20.75%) 
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4.3 41 – 50 ปี  20  คน  (37.74%) 
4.4 มำกกว่ำ 50 ปี  20  คน  (37.74%) 
อำยุคนเฉลี่ย 46.22 ปี 

5. จ ำแนกตำมกลุ่มงำน 5.1 กลุ่มวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  
     17 คน  (32.08%) 
5.2 กลุ่มสนับสนุนงำนบริกำร  25  คน (47.17%) 
5.3 กลุ่มสนับสนุนงำนบริหำร 11 คน  (20.75%) 

6. จ ำแนกตำมสถำนภำพ 6.1 ข้ำรำชกำร  5  คน   (9.43%) 
6.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย ซึ่งจ้ำงด้วยเงินอุดหนุนรัฐบำล 
     18 คน  (33.96%) 
6.3 พนักงำน/ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ซึ่งจ้ำงด้วยเงินรำยได้ 
     สว่นงำน 27 คน  (50.94%) 
6.4 ลูกจ้ำงประจ ำ 3 คน   (5.66%) 

7. จ ำแนกตำมต ำแหน่ง
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

1. ช ำนำญกำรพิเศษ 7 คน (13.21%) 
2. ช ำนำญกำร 13 คน (24.53%) 
3. ระดับปฏิบัติกำร 7 คน (13.21%) 
4. ลูกจ้ำงต่ ำกว่ำวุฒิปริญญำตรี 26 คน (49.06%) 

 
 องค์ประกอบส าคัญที่จูงใจให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 

1. กำรได้รับกำรส่งเสริมและให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน 
 2. กำรมีส่วนร่วมวำงแผนกำรพัฒนำส ำนักหอสมุด  
 3. กำรส่งเสริมบุคลำกรให้มีสุขภำพท่ีดีและมีควำมปลอดภัย อำทิ กำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี กำรท ำประกันสุขภำพกลุ่ม  
 4. กำรได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม 
 5. กำรได้รับกำรสนับสนุนให้ผู้แทนส่วนงำนได้ร่วมเป็นตัวแทนร่วมประชุมกับ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เพ่ือร่วมเสนอแนะ และรักษำสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เช่น 
สมำชิกสภำพนักงำน คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นต้น 
 
สินทรพัยท์ี่ส าคัญ  ประกอบด้วย 
 1. อำคำร 2 หลัง มีพ้ืนที่รวม 13,900 ตำรำงเมตร 
 2. ทรัพยำกรสำรสนเทศ ประกอบด้วย ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และ
ไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ จ ำนวน 408,146 เล่ม  วำรสำร จ ำนวน 2,665/151,425 ชื่อ/เล่ม 
(ภำษำไทย 1,915/95,152 ชื่อ/เล่ม ภำษำอังกฤษ 750/56,273 ชื่อ/เล่ม) บทควำมวำรสำร 191,456  
รำยกำร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวนกว่ำ 9,000 รำยกำร วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวนประมำณ 
10,000 รำยชื่อ และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวม 32 ฐำน  
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 3. อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีส ำคัญ 
  

รายการ หน่วยนับ จ านวน 
1. ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด ระบบ 1 
2. ระบบประตูอัตโนมัติ ระบบ 1 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐำนข้อมูล  

           ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด  (OPAC) 
เครื่อง 40 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นสำรสนเทศจำก 
           อินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย-ซีดีรอมภำยในส ำนักหอสมุด 

เครื่อง 115 

5. Tablet / Surface  เครื่อง 38 
6. ระบบ Wifi จุด 23 
7. ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ 1 
8. ระบบยืนยันตัวตนเข้ำใช้งำนระบบ Single Sign On (VPN) ระบบ 1 
9. พ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ ทีน่ั่ง 2,000 
10. ห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต (Cyber Zone) ห้อง 2 
11. ห้องศึกษำกลุ่ม (Group Study Rooms) ห้อง 20 
12. ห้องมัลติมีเดียกลุ่ม  ห้อง 9 
13. ห้องมัลติมีเดียเดี่ยว ห้อง 9 
14. ห้องฉำยภำพยนตร์ ห้อง 1 
15. ห้องประชุมใหญ่ ห้อง 1 
16. ห้องประชุมเล็ก ห้อง 2 
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กฎระเบียบข้อก าหนด 
 ส ำนักหอสมุดด ำเนินกำรบริกำรสำรสนเทศ ภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ 
ประกอบด้วย (1) ประกำศ/ระเบียบ/ข้อบังคับต่ำง ของ สกอ. มหำวิทยำลัยบูรพำ และส ำนักหอสมุด  
(2) กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/จรรยำบรรณ เกี่ยวกับกำรจัดกำรห้องสมุด  (3) กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกำรละเมิดลิขสิทธิ์ทำงปัญญำ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

ด้าน กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
1. ด้ำนกฎหมำย 1. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

2. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

3. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 

2. ด้ำนบริหำร
บุคลำกร 

1. จรรยำบรรณบรรณำรักษ์และนักสำรสนเทศ พ.ศ. 2550 
2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยจรรยำบรรณและกำรด ำเนินกำรทำง

จรรยำบรรณของพนักงำน ลูกจ้ำงในมหำวิทยำลัยบูรพำ และของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยบูรพำ 

3. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0007/2556 
เรื่อง  จรรยำบรรณและกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณของพนักงำนและ
ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่มิใช่คณำจำรย์ และมิใช่ผู้ท ำงำนวิจัย พ.ศ. 
2556 

3. ด้ำนกำรจัดกำร
ห้องสมุด 

1. ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2544 

2. ข้อตกลงว่ำด้วยกำรบริกำรระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียมสมำชิกห้องสมุด

ข่ำยงำนห้องสมุด มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) พ.ศ. 2552 
4. ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร

ห้องสมุดของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. 2552 
5. ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยอัตรำค่ำบริกำรและค่ำเสียหำย กำรใช้

บริกำรส ำนักหอสมุด พ.ศ. 2552 
6. ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุด พ.ศ. 2552 
7. ประกำศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ 009 /2562 เรื่อง วัสดุ

ห้องสมุดท่ีให้ยืม และระยะเวลำในกำรยืมวัสดุห้องสมุด 
4. ด้ำนกำรเงิน บัญชี 
และพัสดุ 

1. ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2557 
2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของ

มหำวิทยำลัย 
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โครงสร้างองค์กร 
ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 
 

งำนกำรเงิน 
บัญชีและ
พัสดุ 
งำนแผนและ
ธุรกำร 

งำนบุคลำกร 
 

งำนอำคำร 
สถำนที่และ 
ยำนพำหนะ 

งำนบริกำร 
ผู้อ่ำน 

งำนบริกำร 
ยืม-คืน 

งำนส่งเสริม
กำรใช้ 
สำรสนเทศ 

งำนพัฒนำ 
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

งำนบ ำรุง 
รักษำหนังสือ 

งำนพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

งำนข้อมูล
ท้องถ่ิน 

งำนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

งำนบริกำรสื่อ
โสตทัศน์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

งำนเทคนิค 

งำนบริกำร 
วำรสำรและ 
หนังสือพิมพ์ 

งำนจัดหำ 
วำรสำรและ 
หนังสือพิมพ์ 

งำนพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล 
ดรรชนีวำรสำร
และวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-journal) 

 งำนนวัตกรรม  
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 งำนระบบ 
 เครือข่ำย 
 คอมพิวเตอร์ 
 

 งำนห้องสมุด  
 ดิจิทัล 
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         บุคลำกรส ำนักหอสมดุ 
 

ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 
(เงินแผ่นดิน) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
(ส่วนงำน) 

รวม 

๑. บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร - 1 - - 1 
2. บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร 1 7 - 1 9 
3. บรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ 2 5 - - 7 
4. นักเอกสำรสนเทศ  - - - 1 1 
3. นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 1 1 - - 2 
4. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญ
กำร 

- 1 - - 1 

6. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติกำร 

- 1 - - 1 

๕. นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญ
กำร 

- 2 - - ๒ 

6. นักวิชำกำรพัสดุปฏิบตัิกำร - ๑ - - ๑ 
7. นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร - 1 - - ๑ 

8. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญ
กำร 

- ๑ - - ๑ 

9. บุคลำกรช ำนำญกำร ๑ - - - ๑ 
10. ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด - 2 - 13 15 
11. ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ - - - 1 1 
12. ผู้ช่วยปฏิบตัิงำนบริหำร - 1 - 1 2 
13. ผู้ปฏิบัติงำนช่ำง - - - 1 1 
๑4. พนักงำนเข้ำและเย็บเล่ม - - - 3 3 
15. แม่บ้ำน - - 2 - 2 
16. พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป - - 1 - 1 
๑7. พนักงำนขับรถยนต ์ - - - ๑ ๑ 

รวม 5 24 3 22 54 
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      กรรมกำรบริหำร 
 

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

1.   ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วมิลรัตน์  จตุรำนนท์   ประธำนกรรมกำร 
2.   นำงวันทนำ  กิติศรีวรพันธุ์     รองประธำนกรรมกำร 
3.   รองศำสตรำจำรย์ปรำณี  เชียงทอง    กรรมกำร 
4.   รองศำสตรำจำรย์เฉลียว  พันธุ์สีดำ    กรรมกำร 
5.   นำยบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์     กรรมกำร 
7.   นำงนิตยำ  ปำนเพชร      กรรมกำร 
8.   นำงกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ    กรรมกำร 
9.   นำงสำวจรัญญำ  ศุภวิฑติพัฒนำ    กรรมกำร 
10. นำงสำวสุภำวดี  เพชรชืน่สกุล     กรรมกำร 
11. นำยเฉลิมเกียรติ  ดีสม     กรรมกำร 
12. นำยเหมรัศมิ์  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.   นำงรัศมี  ปำนดิษฐ์    หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
7.   นำงวงเดือน  เจริญ    หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
8. นำงสำวจรัญญำ  ศุภวิฑิตพัฒนำ  หัวหน้ำฝ่ำยเอกสำรและวำรสำร 
9. นำยเฉลิมเกียรติ  ดีสม       หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
10. นำงกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ  ผู้ปฏิบัติกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
11. นำงนิตยำ  ปำนเพชร   ผู้ปฏิบัติกำรแทน 

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
12. นำงอรัญญำ  บ ำเพ็ญแพทย์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

 



 
๑๐ 

 

 
     ข้อมลูด้ำนกำรให้บริกำร 

 

  
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้

ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภำพและมี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
                                          บริกำรของส ำนักหอสมุด 
กำรสมัครสมำชิกห้องสมุด 
  นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมำชิกห้องสมุด โดยในครั้งแรกของกำรเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุด ขอให้นิสิตน ำบัตรประจ ำตัวนิสิตมำแสดงเพ่ือบันทึกข้อมูลที่เคำน์เตอร์บริกำร ชั้น 2 
ส ำนักหอสมุด และกำรเข้ำใช้บริกำรขอให้ใช้บัตรประจ ำตัวนิสิตเป็นบัตรผ่ำนเข้ำประตูอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งรับบริกำรอ่ืนๆ ทุกครั้ง 
*เจ้ำของบัตรเท่ำนั้นที่มีสิทธิ์ในกำรใช้บัตรสมำชิกห้องสมุด หำกบัตรหำยให้แจ้งส ำนักหอสมุด
ทรำบทันทีที่เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน ชั้น 2 หรือโทรแจ้งที่ 0 3810 2476 
 
เวลำกำรให้บริกำร 

ช่วงเวลำ วัน เวลำ 
  ภำคเรียนปกต ิ จันทร์ – ศุกร์ 

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

  ช่วงสอบกลำงภำค 
  ช่วงก่อนสอบปลำยภำค 1 สปัดำห์

จนถึงวันก่อนวนัสุดทำ้ยของกำรสอบ 
จันทร์ –อำทิตย์ 08.00 – 24.00 น. 

ภำคเรียนฤดูร้อน 
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ 09.00 – 17.00 น. 

ปิดภำคเรียน 
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ ปิดบริกำร 
ห้องอ่ำนหนังสือ ชั้น 1 (Common Room) เปิดตลอด 24 ชั่วโมง   ทุกวัน 

*ปิดบริกำรในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 
สิทธิกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  นิสิตสำมำรถยืมหนังสือด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวนิสิตที่เคำน์เตอร์ยืม-คืน และยืม
ต่อออนไลน์ผ่ำนระบบสมำชิก (Parton) จำก WEB OPAC โดยสำมำรถยืมต่อผ่ำนทำงออนไลน์ได้
เพียง 1 ครั้ง ภำยในระยะเวลำก ำหนดส่ง 
 
 



 
๑๑ 

 

ประเภทสื่อ ประเภทสมำชิก 
จ ำนวน 

(เล่ม, ชิ้น) 
ระยะเวลำ 

(วัน) 
ค่ำปรับ 

  (บำท/รำยกำร/วัน) 
หนังสือ 

และวิทยำนิพนธ์ 
 

นิสิตระดับปริญญำตรี 10 7 5 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 20 7 
ข้ำรำชกำร, พนักงำน, ลูกจ้ำง 10 7 
อำจำรย์และนักวิจัย 20 30 
สมำชิกสมทบ 3 7 

สื่อโสตทัศน์ สมำชิกทุกประเภท 3 7 
 

บริกำรรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง 
นิสิตสำมำรถส่งหนังสือคืนได้ที่เคำน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 ในเวลำท ำกำรของห้องสมุด นอกจำกนี้ 

ยังสำมำรถส่งคืนหนังสือในกล่องรับคืนหนังสือในบริเวณห้องโถงชั้น 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่ส่ง
หนังสือภำยในเวลำ 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส ำนักหอสมุดจะถือเสมือนว่ำเป็นกำรส่งย้อนหลัง 1 วัน 
ส ำหรับหนังสือส่งเกินก ำหนด ผู้ใช้บริกำรต้องรับผิดชอบค่ำปรับตำมระเบียบ 
 
กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีส ำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริกำรนั้น สำมำรถสืบค้นได้จำก
ระบบคอมพิวเตอร์ผ่ำนโมดูล WEB OPAC โดยเข้ำถึงได้ทำงออนไลน์ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ที่ 
www.lib.buu.ac.th ส ำหรับกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หำกนิสิตสืบค้นจำกภำยนอก
มหำวิทยำลัยสำมำรถสืบค้นผ่ำน Single Sign On ที่หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
 
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  ส ำนักหอสมุดบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวมควำมรู้ในสำขำวิชำต่ำงๆ รวมทั้ง
ฐำนข้อมูลที่ช่วยในกำรจัดท ำงำนวิจัย และกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน จ ำนวน 22 ฐำนข้อมูล 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมจ ำนวน 31 ฐำนข้อมูล ดังนี้ 
   

ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

1.  ABI/INFORM Collection 
 

กำรบริหำรจัดกำร  
 

1971-ปัจจุบัน 
 

Full Text 
 

2.  Academic Search Complete สหสำขำวชิำ (ศึกษำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์) 

1975-ปัจจุบัน 
 

 

Full Text 
 

3.  ACM Digital Library 
 

คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ                   1985- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

4.  ACS Web Edition 
 

วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ 
วิศวกรรมเคมี) 

1996-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

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


 
๑๒ 

 

 

ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

5.  Access Phamacy 
 

เภสัชศำสตร ์
 

1975- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

6.  CINAHL® PLUS WITH  
 FULLTEXT 

พยำบำลศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์                 1937-ปัจจุบัน Full Text 

7.  Clinical Key กำรแพทย์ เภสัชกร 1997- ปัจจุบัน Full Text 

8.  Education    
Research Complete 

ศึกษำศำสตร์ กำรวิจัย 1922-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

9.  Emerald 
 

สหสำขำวชิำ (วิทยำศำสตร์  
ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
แพทยศำสตร์) 

1989-ปัจจุบัน Full Text 

10.  Knovel วิศวกรรมศำสตร์ 
 

1975-ปัจจุบัน Full Text 

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

1982-ปัจจุบัน Full Text 

12.  ProQuest Dissertations   
       & Theses: Full Text 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน 
 

Full 
Text/Abstract 

13.  Regional Business News    
 

บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร 
 

1922-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

14.  SPORT Discuss with  
       Full Text 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 1997- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

15.  ScienceDirect สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ สังคมศำสตร์) 

1861- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

16.  Scopus สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ) 

1960-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

17.  SpringerLink (E- Journal)                
        

สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

1846-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

18.  Web of Science สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์) 

2001-ปัจจุบัน Full Text 

19.  Endnote โปรแกรมกำรจัดกำรกำรอ้ำงอิง
และบรรณำนุกรม 

 Full Text 

20.  Turnitin 
 

โปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอก
ผลงำนวชิำกำร 

 Full Text 



 
๑๓ 

 

21.  อักขรำวิสุทธ์ โปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอก
ผลงำนวชิำกำร 

 Full Text 

22.  2eBook   สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

2004-ปัจจุบัน e-Book 

23.  Access Engineering 
 

วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์  e-Book 

24.  Cambridge University Press สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

1960-ปัจจุบัน e-Book 

25.  Dissertation Full Text 
 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน e-Book 

26.  EBSCO eBook Collection สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

1975-ปัจจุบัน e-Book 

 

ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

27.  ISEAS (Institute of 
Southeast Asian Studies) 
 

อำเซียนศึกษำ 2012-ปัจจุบัน e-Book 

28.  ProQuest Dissertations & 
Theses: Full Text 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน e-Book 

29.  ScienceDirect สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1974-ปัจจุบัน e-Book 

30.  SpringerLink สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1815-ปัจจุบัน e-Book 

 
พื้นที่กำรให้บริกำรกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 
  ส ำนักหอสมุดจัดสถำนที่เพ่ือรองรับกำรใช้บริกำรของคณำจำรย์และนิสิตด้วยบรรยำกำศที่เอ้ือ 
ต่อกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงมำก โดยจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ที่หลำกหลำย ได้แก่  
  1.  ห้องศึกษำค้นคว้ำส่วนบุคคลส ำหรับนิสิต จัดมุมศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นสัดส่วนเฉพำะ
บุคคลส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรสมำธิในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  2.  ห้องค้นคว้ำและเตรียมกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ จัดเตรียมห้องที่เป็นสัดส่วนเฉพำะบุคคล
ส ำหรับอำจำรย์มำใช้ในกำรค้นคว้ำและเตรียมกำรสอน 
   3.  ห้องสัมมนำกลุ่ม ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้สำมำรถน ำเสนอข้อมูลเพ่ือกำรอภิปรำย
ได้อย่ำงชัดเจนและน่ำสนใจ (Computer & Interactive Board)  
  4.  ห้องฉำยภำพยนตร์สำมมิติ  
  5.  ห้องศึกษำมัลติมีเดียแบบกลุ่มและเฉพำะบุคคล  



 
๑๔ 

 

  6.  ห้องอ่ำนหนังสือโซนเงียบ ส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรสมำธิในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  7.  ห้อง Reading Room Café ซึ่งบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม  
  8.  ห้องอ่ำนหนังสือ 24 ชั่วโมง ที่ห้องโถงชั้น 1 เข้ำถึงได้ง่ำย และมีบริกำร WiFi  
จุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟ  
  9.  Cyber Zone I, II ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในกำรศึกษำค้นคว้ำ   
ท ำรำยงำน หรือท ำวิจัยต่ำงๆ  
  10. Game Zone  พ้ืนที่กำรเรียนรู้ด้วยกำรเล่นเกม จัดเตรียมพ้ืนที่ที่มีบรรยำกำศสบำย ๆ  
ให้ควำมผ่อนคลำย และจัดเตรียมเกมฝึกสมองต่ำงๆ ไว้ให้บริกำร   
  11. Books Showroom พ้ืนที่ให้บริกำรหนังสือใหม่ที่จัดบรรยำกำศเหมือนร้ำนหนังสือ    
ให้ควำมรู้สึกผ่อนคลำย และเข้ำถึงได้ง่ำย 
  12. Recreation Zone 
  13. Karaoke Studio 
  14. Nap Zone : Rest, relax & recharge with a nap 
  โดยทุกพ้ืนที่ของห้องสมุดบริกำรด้วย WiFi ที่มีประสิทธิภำพควำมเร็วสูงสุด ทั้งนี้กำรใช้ห้อง 
ศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม นิสิตสำมำรถท ำกำรจองได้ทำงออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ www.lib.buu.ac.th. 
 
กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศ 
 ส ำนักหอสมุดตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้ 
กำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัยของคณำจำรย์และนิสิตมีควำมส ำเร็จลุล่วงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้
ส ำนักหอสมุดจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมดังกล่ำวให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นประจ ำเดือน สำมำรถตรวจสอบ 
วัน เวลำ ที่ต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมได้ที่ www.lib.buu.ac.th เมนกูำรฝึกอบรม และลงทะเบียนเข้ำรับ
กำรอบรมได้ทำงออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด โดยมีหลักสูตรดังนี้ 
  1.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษำ 
  2.  กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรอ้ำงอิงและกำรจัดกำรบรรณำนุกรม 
  3.  กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนวิชำกำร 
  4.  กำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
  5.  กำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศสำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
  6.  กำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  นอกจำกนี้นิสิตยังขอรับบริกำร Library Tour ซึ่งเป็นบริกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดและบริกำร
ต่ำง ๆ โดยแจ้งควำมจ ำนงได้ตลอดเวลำท ำกำรที่ โทร. 038-102475 
 
กำรช่วยกำรค้นคว้ำและวิจัย  
  Research Zone หรือเคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ให้บริกำรค ำแนะน ำ 
กำรใช้ห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำและกำรวิจัย ดังนี ้
  1.  กำรสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  2.  กำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน  
  3.  กำรให้บริกำรโปรแกรมเพื่อกำรวิจัย SPSS  
  4.  บริกำรโปรแกรม Endnote  

http://www.lib.buu.ac.th/
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  5.  บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  
  6.  กำรรับข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวมถึงรับค ำร้องขอกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
 
พื้นที่ให้บริกำร  
ชั้น 1 ทำงเข้ำห้องสมุด ห้องโถงอ่ำนหนังสือ 24 ชั่วโมง (Common Room), บริกำรอำหำรและ

เครื่องดื่มที่ร้ำน Café@Library, หนังสือภำษำต่ำงประเทศก่อน ค.ค. 1997 
ชั้น 2   ทำงเข้ำห้องสมุดประตูอิเล็กทรอนิกส์, บริกำรยืม – คืน, หนังสือภำษำตำ่งประเทศ 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 – ปัจจุบัน, มุม Books Showroom, Research Zone, Mini TCDC Center 
ชั้น 3    หนังสือภำษำไทยฉบับปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน, Korea Studio Corner,  

  Recreation Zone, มุมบริกำรถ่ำยเอกสำร, Inspiring Garden 
ชั้น 4      ศูนย์จนีศึกษำ, วำรสำร,หนังสือพิมพ์, นวนยิำย, วรรณกรรมเด็กและเยำวชน 
ชั้น 5      Quiet Zone, ห้องบัณฑิตศึกษำ, ห้องศึกษำค้นคว้ำเฉพำะบุคคล, วทิยำนิพนธ์, หนงัสืออ้ำงอิง,  
  Nap Zone 
ชั้น 6      Edutainment Zone: Cyber Zone I, II, Mini Home Theatre, ห้องศึกษำมัลติมเีดียกลุ่ม,  

ห้องศึกษำมัลติมีเดียเฉพำะบุคคล, บริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต,  
        Karaoke Studio 
ชั้น 7     หนังสือภำษำไทยฉบบัปีพิมพ์ก่อน พ.ศ. 2546, ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร, ห้องประชมุ,  

 ห้องวรรณกรรมในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
กำรติดต่อสื่อสำร 
E-mail:   library@buu.ac.th 
Facebook:  https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage/ 
เว็บไซต์:  www.lib.buu.ac.th 
โทรศัพท ์ - บริกำรยืม – คืนหนังสือ    038-10-2476 
   - บริกำรยืม – คืนสื่อโสตทัศน์/ บริกำรอินเทอร์เน็ต  038-10-2468 

- บริกำรตอบค ำถำม  038-10-2475, 06 3329 1199 
       - บริกำรวำรสำร/ หนังสือพิมพ์ 038-10-2474 
       - บริกำรน ำชมห้องสมุด/ แนะน ำกำรใช้บริกำรและอบรมกำรสบืค้นฐำนข้อมูล  

  038-10-2490 
       - แนะน ำกำรจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศต่ำงๆ 038-10-2483 
       - Café@Library      038-10-2489 
       - ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร    038-10-2495 
       - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด   038-10-2499,  

08 1863 7097 
 

 
--------------------------------------- 

 

mailto:library@buu.ac.th
http://www.lib.buu.ac.th/
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        ผลการด าเนินงาน 
 

 
 ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมบริกำรหลักท้ัง 5 ด้ำน 
คือ ด้ำนบริกำรสำรสนเทศ, ด้ำนบริกำรสนับสนุนกำรวิจัย, ด้ำนกำรบริกำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับกำรเรียนรู้, ด้ำนกำรฝึกอบรม และด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 
1. ด้านการบริการสารสนเทศ 
 1.1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 ส ำนักหอสมุดมีพันธกิจในกำรใหบริกำรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของ
มหำวิทยำลัย จึงจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคลองกับกำรเรียนกำรสอน โดยกำรจัดหำตำม
ประมวลกำรสอน (Course Syllabus) ในรำยวิชำที่เปิดสอนตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
มีกำรจัดโครงกำรบูรพำบุ๊คแฟร์ และโครงกำรอ่ำนหนังสือให้โดนใจต้องไปเลือกเอง เพ่ือเปิดโอกำส 
ให้ อำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรได้เลือกซ้ือหนังสือประกอบกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย ได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตนเอง ปัจจุบันส ำนักหอสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรทั้งสิ้น 628,512 ชื่อ  
ตำมภำพท่ี 1 
 

 
ภำพที่ 1 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ (ช่ือ) 

 
 1.2 จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในส่วนของฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักหอสมุดได้จัดหำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 32 ฐำน ประกอบด้วย ฐำนข้อมูลที่ครอบคลุมสหสำขำวิชำ 17  
ฐำน และสำขำวิชำหลัก 3 สำขำ คือ วิทยำศำสตร์สุขภำพ 18 ฐำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 20 
ฐำน และสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 5 ฐำน  
 

หนังสือ, 256,878 

วำรสำรฉบับพิมพ์, 
2,665 

บทควำมวำรสำร, 
191,456 

หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์, 

177,513 หนังสือ

วำรสำรฉบับพิมพ์

บทควำมวำรสำร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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                              ภำพที่ 2 จ ำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
 1.3 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส ำนักหอสมุดส่งมอบทรัพยำกรสำรเทศแก่ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด โดยยืม-คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศที่เป็นตัวเล่ม และกำรเข้ำถึงแบบออนไลน์ โดยมีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร  
 

 
 
     ภำพที่ 3 จ ำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส ์
 1.4 จ านวนบริการเชิงรุก 
 ส ำนักหอสมุดมีบริกำรเชิงรุก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มผู้ใช้บริกำร           

 

 
 
           ภำพที่ 4 จ ำนวนบริกำรเชิงรกุ 

สหสำขำวิชำ, 17 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ, 
18 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี, 20 

สังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์, 5 

สหสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์สุขภำพ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
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 จากการด าเนินการของส านักหอสมุด ส่งผลต่อผลลัพธ์การให้บริการดังนี้ 
 1. จ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 จ ำนวนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งท่ีเป็นตัวเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไป กำรยืมหนังสือที่เป็น ตัวเล่มมีแนวโน้ม
ลดลง แต่กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครื่อข่ำยอินเทอร์เน็ตสูงขี้น รวมถึงกำรเข้ำเว็บไซต์
ส ำนักหอสมุดเพ่ือเข้ำใช้บริกำรต่ำงๆ  

 

            
 
     ภำพที่ 5 จ ำนวนยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
 2. จ านวนการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

          ภำพที่ 6  จ ำนวนกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
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     ภำพที่ 7 สถิติกำรเข้ำใช้เว็บไซตส์ ำนักหอสมุด 
 
 นอกจำกนี้ กรณีทีไ่มมีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีผู้ใช้บริกำรตองกำร ส ำนักหอสมุดก็จะให
บริกำรขอยืมระหว่ำงห้องสมุดจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (Inter 
library Loan) ดังนี้ ในปี 2559 จ ำนวน 104 ครั้ง ในปี 2560 จ ำนวน 146 ครั้ง และในปี 2561 
จ ำนวน 134 ครั้ง 
 ส่วนกำรให้บริกำรยืมจำกต่ำงประเทศ ส ำนักหอสมุดได้ให้บริกำร  OCLC WorldShare 
ILLซ่ึงเป็นเครือข่ำยบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมำชิกเครือข่ำยรวม 49 ประเทศ 
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2. ด้านบริการสนับสนุนการวิจัย (Research Zone)  
 ส ำนักหอสมุดได้ใหควำมส ำคัญกับบริกำรสนับสนุนกำรวิจัย เพ่ือตอบสนองเอกลักษณ 
ของ มหำวิทยำลัยที่มุงเปนมหำวิทยำลัยวิจัย ได้ก ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำม 
ตำรำงที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1 ผลลัพธ์ด้ำนบริกำรสนับสนุนกำรวิจัย (Research Zone) 

บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Zone) /ปี 2559 2560 2561 
กำรให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำและวิจัย (ครั้ง) 1,898 1,605 1,885 
บริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Research Zone) (คน) 189 206 227 
ฐำนข้อมูลนักวิจัยมหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU E-Portfolio) (คน) - - 678 
รวบรวมผลงำนวิจัย (BUU Resarch Report) (คน) - - 3,648 
อบรมกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรบรรณำนุกรม Endnote และ
โปรแกรมทำงสถิติ SPSS (คน) 

2,983 3,721 7,247 

ข้อมูล ณ 31 กรกฎำคม 2562 
 
 ส ำหรับฐำนข้อมูลนักวิจัยมหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU E-Portfolio)  และฐำนข้อมูลงำนวิจัย 
(BUU Resarch Report) ได้เปิดให้บริกำรบนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด  
 
3. ด้านการให้บริการสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้ 
 ส ำนักหอสมุดตระหนักถึงกำรสรำงบรรยำกำศที่เอื้อตอกำรเรียนรู จึงจัดสถำนที่หลำกหลำย
ประเภท เหมำะสมกับกำรศึกษำคนควำ ใหผูรับบริกำรเขำใช ไดแก บริกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำร
เรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม บริกำรห้องชมภำพยนตร์ผ่ำนเครือข่ำย 
กำรบริกำรทำงธุรกิจที่ถูกต้องตำมกฏหมำย ในรูปแบบมัลติมีเดียแบบเดี่ยว แบบกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ 
บริกำรพื้นท่ี Co-working space ที่ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม บริกำรเกมโซน บริกำรห้องอ่ำน
หนังสือ 24 ชั่วโมง  โดยทุกพ้ืนที่ของห้องสมุดบริกำรด้วย Wifi ที่มีประสิทธิภำพควำมเร็วสูงสุด  
ทั้งนี้กำรใช้ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม นิสิตสำมำรถท ำกำรจองได้ทำงออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 
www.lib.buu.ac.th โดยตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมส ำเร็จด้ำนนี้ จะแสดงในภำพที่ 8 ถึง ภำพที่ 11 
 ผลลัพธ์ด้านจ านวนผู้เข้าใช้บริการ ณ ส านักหอสมุด   
 ด้ำนจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร ณ ส ำนักหอสมุด  จำกจ ำนวนผู้ใช้บริกำรในปี 2559 มี
ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้บริกำร จ ำนวน 1,486,496 คน ในปี 2560 เพิ่มข้ึนเป็น 3,121,575 คน คิดเป็น 
109.99% และในปี 2560 เพิ่มข้ึนเป็น 3,193,494 คน คิดเป็น 114.84% และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำง
เห็นได้ชัด  ซึ่งหำกดูในรำยละเอียดจะเห็นได้ว่ำผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรใช้เฉพำะพ้ืนที่นั่งอ่ำนบริเวณ 
ชั้นที่ 1 ซึ่งให้บริกำร 24 ชั่วโมง มีจ ำนวน 50.15 % ในปี 2559 ปี 2560 คิดเป็น 78.08%  
และในปี 2561 75.90% ของจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรทั้งหมด 
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ภำพที่ 8  ผลลัพธ์ด้ำนจ ำนวนผู้เขำ้ใช้บริกำร ณ ส ำนักหอสมดุ 
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 ผลลัพธ์ด้านจ านวนการใช้ห้องศึกษากลุ่ม 
 

 
ภำพที่ 9 ผลลัพธ์ด้ำนจ ำนวนกำรใช้ห้องศึกษำกลุ่ม 

 

 

 
 

ภำพที่ 10 ผลลัพธ์ด้ำนจ ำนวนกำรใช้ห้องมัลติมีเดยีเดยีว/กลุ่ม 
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ภำพที่ 11 ผลลัพธ์ด้ำนจ ำนวนกำรใช้ Internet Zone 

 
4. ด้านการบริการฝึกอบรม 
 ผลลัพธ์ด้านจ านวนครั้งและจ านวนคนของการฝึกอบรม 
  ส ำนักหอสมุดตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ 
เพ่ือให้กำรเรียน กำรสอน กำรท ำวิจัยของคณำจำรย์และนิสิตมีควำมส ำเร็จลุล่วงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงคุ้มค่ำ ส ำนักหอสมุดจัดให้มีกำรฝึกอบรมกำรสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมรู้และควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรกำรเข้ำถึงหรือ
กำรให้ได้มำซึ่งสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง จ ำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียน กำรสอน และกำรวิจัย 
ทั้งนี้ส ำนักหอสมุดจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นประจ ำทุกสัปดำห์  โดยจ ำนวนครั้ง
ของกำรอบรมเพ่ิมมำกข้ึนตำมล ำดับ ในปี 2559 จ ำนวน 63 ครั้ง ปี 2650 จ ำนวน 83 ครั้ง และในปี 
2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 137 ครั้ง ในด้ำนจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมก็มีเพ่ิมมำกข้ึนด้วยเช่นกัน จำกปี 2559 
จ ำนวน 2,983 คน ปี 2560 จ ำนวน 3,721 คน และในปี 2561 จ ำนวน 7,247 คน ดังแสดงในภำพ 
ที่ 12 

             
 

ภำพที่ 12 ผลลัพธ์ด้ำนจ ำนวนครั้งและจ ำนวนคนของกำรฝึกอบรม 
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5. ด้านบริการวิชาการ 
 ผลลัพธ์ด้านบริการวิชาการ 
 จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยด ำเนินงำนร่วมกับหลำยภำคส่วน 
ทั้งหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก เช่น ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี, ชมรมข้ำรำชกำรบ ำนำญ
จังหวัดชลบุรี, ชมรมผู้สูงอำยุ, วัดและโรงเรียนในชุมชน รวมถึงข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วน
ภูมิภำค (PULINET) ที่ส ำนักหอสมุดได้ร่วมกันจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 
ภำยใต้แนวคิด Together We Share  วันที่ 9-10 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท  
บำงแสน มีผู้เข้ำร่วมงำนทั้งสิ้น 298 คน เสนอผลงำน 144 คน ไม่เสนอผลงำน 154 คน ทั้งนีท้ี่ผ่ำนมำ
ส ำนักหอสมุดได้น ำเอำผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
PULINET หลำยโครงกำรและมีบำงโครงกำรได้รับรำงวัล ดังนี้ 

- โครงกำรหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่ำน ได้รัลผลงำนระดับดี ในกำรประชุม 
วิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 6 จัดโดย ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วันที่ 
16-17 กุมภำพันธ์ 2559  

- โครงกำร BUU Library Tour 2016 : ภำพลักษณ์ใหม่ของกำรประชำสัมพันธ์ด้วย 
สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์  ได้รับรำงวัลระดับดี ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 7  
จัดโดย ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ วันที่ 10-11 มกรำคม 2560 โดย นำงสำวธัญลักษณ์  
ธนประสิทธิ์พัฒนำ และนำยจักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์ 
 นอกจำกนี้ส ำนักหอสมุดยังได้ร่วมกับฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
สวทช. พัฒนำคลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิด เพ่ือคลังควำมรู้ให้ นักเรียน นักศึกษำ ครูอำจำรย์ 
และประชำชนทั่วไป สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์ ดังแสดงในภำพที่ 13 
 

 
ภำพที่ 13 หน้ำเว็บไซต์คลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิด ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบรูพำ 
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การพัฒนาบุคลากร 
 
กำรพัฒนำบุคลำกร (ด้ำนกำรอบรม ประชุม สัมมนำ) 
    1. ภำรกิจของผู้อ ำนวยกำร 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที่ 
นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธุ์ 

1 18 ตุลำคม 2561 ร่วมงำนสัมมนำวิชำกำรและแสดง
นิทรรศกำร เรื่อง ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
กับกำรพัฒนำพื้นที่ภำคตะวันออก  

โรงแรมเดอะไทด์  
รีสอร์ท บำงแสน  

จ.ชลบุร ี
2 6 พฤศจิกำยน 

2561 
- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุนอุดหนุน
กำรศึกษำ ครั้งที่ 5/2561  
- ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 11/2561  
 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 11/2561 
 - ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้ 
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุฯ  
ครั้งที่ 11/2561 
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 
- ประชุมเพ่ือเลือกผู้สมควรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสำรสนเทศประจ ำมหำวิทยำลัย 
- ประชุมเพ่ือลงคะแนนคัดเลือก
คณะกรรมกำรนโยบำยร้ำนค้ำ  

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

3 20 พฤศจิกำยน 
2561 

ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
2/2561 

ห้องประชุม 805 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

4 21 พฤศจิกำยน 
2561 

ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยอำคำรชุด 
ดร.เสนำะ อูนำกูล ครั้งที่ 5/2561 

ห้องประชุม 401 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

5 4 ธันวำคม 2561 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุนอุดหนุน
กำรศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 
- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 12/2561 
 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
6 20 กุมภำพันธ์ 

2562 
เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร  
เรื่อง กำรจัดระเบียบและแก้ไขปัญหำ 
ธรรมำภิบำลสู่ควำมเลิศ 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

7 5 มีนำคม 2562 ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้ 
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุ 
และจำกอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
ของมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2562 
-  ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 3/2562 
-  ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 3/2562 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

8 7 มีนำคม 2562 ประชุมหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำร
แก้ปัญหำกำรได้รับงบประมำณเพ่ือจัด
โครงกำรบริกำรวิชำกำรและโครงกำร 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมลดลง 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

9 3 เมษำยน 2562 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
1/2562 

ห้องประชุม 805 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

10 23 เมษำยน 2562 เข้ำร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร 
นโยบำยร้ำนค้ำของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ครั้งที่ 2/2562 

ห้องประชุม 922 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

11 13 พฤษภำคม 
2562 

ประเมินผลกำรน ำเสนอโครงกำรพัฒนำสื่อ 
เพ่ือใช้ในกำรปฐมนิเทศส ำนักหอสมุด 
รวมทั้งกำรน ำเสนอโครงกำรพัฒนำ
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  

ห้อง QS2 – 502/1 
คณะมนุษยศำสตร์ 
และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
12 4 มิถุนำยน 2562  - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 6/2562  
 - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 4/2562 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

13 17 มิถุนำยน 2562 ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบ 
และกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคล 
ที่พึงได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ 
ยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ ครั้งที่ 1/2562  
ประจ ำปี 2563 
 

ชั้น 4 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 



 
๒๗ 

 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
14 2 กรกฎำคม 2562  - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 7/2562  
 - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 7/2562 
- ประชุมกรรมกำรจัดหำรำยได้หรือ
ผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุและจำก
อสังหำริมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 7/2562 ประจ ำเดือนกรกฎำคม  
พ.ศ. 2562 
 - ประชุมหัวหน้ำส่วนงำนเพื่อเลือกผู้
สมควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรจัดหำ
รำยได้หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุ
และจำกอสังหำริมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย
บูรพำ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

15 8 กรกฎำคม 2562 เข้ำร่วมโครงกำรอบรมผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง ธรรมำภิบำล 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 
2562 จัดโดย หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ห้องประชุม PJ 301 
ชั้น 3 

อำคำรศำสตรำจำรย์
ประยูร จินดำประดิษฐ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
16 1 สิงหำคม 2562 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย

อำคำรชุด ดร.เสนำะ อูนำกูล ครั้งที่ 
1/2562 

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

17 14 สิงหำคม 2562 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัย 
ส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 3/2562 

ห้องประชุม SEC 202 
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

จ.อุบลรำชธำนี 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
๒๘ 

 

     2. บุคลำกรส ำนักหอสมุด 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที่ 
1 4 ตุลำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 

ได้แก่ นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
และนำงรัชนี เจริญวำรี เข้ำร่วมประชุม 
กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือด ำเนินกำร 
เกี่ยวกับเงินสวัสดิกำรของส่วนงำน  
จัดโดย กองคลังและทรัพย์สิน 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

2 9 ตุลำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์ และ
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
หำรือเพ่ือกำรจัดท ำข้อมูลสรุปข้อเสนอ 
แนวทำงปรับปรุงระเบียบ ประกำศและ
แนวปฏิบัติกำรให้บริกำรวิชำกำร และ
งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม BU 101-
102 ส ำนักบริกำร

วิชำกำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

3 12 ตุลำคม 2561 นำงสำวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน ์เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนวำรสำร ข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค  
ครั้งที่ 1/2562 

ห้องประชุม 3 ชั้น 19  
อำคำร SM Tower  
หน่วยประสำนงำน  

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
กรุงเทพฯ 

4 16 ตุลำคม 2561 นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล  
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำน 
ระบบ Enago (รอบที่ 1)  

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

5 17 ตุลำคม 2561 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
ประชุมชี้แจงกำรบอกรับสมำชิก
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น 
(ออนไลน์) ประจ ำปีงบประมำณ 2562  

ห้องประชุมวิจิตร 
ศรีสอ้ำน  

อำคำรอุดมศึกษำ 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำ  
รำชเทวี กรุงเทพฯ 

6 18 ตุลำคม 2561 นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำร  
และบุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน  
2 คน ได้แก ่นำงวัชรีย์พร คุณสนอง 
และนำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมงำน
สัมมนำวิชำกำรและแสดงนิทรรศกำร  
เรื่อง ศูนย์ควำมเป็นเลิศกับกำรพัฒนำ 
พ้ืนที่ภำคตะวันออก  

โรงแรมเดอะไทด์  
รีสอร์ท บำงแสน  

จ.ชลบุร ี



 
๒๙ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
7 18 ตุลำคม 2561 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม 

สภำพนักงำน สมัยสำมัญ ครั้งที่ 
5/2561 

ห้องประชุม 903 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

8 18 ตุลำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน  
ได้แก่ นำงสำวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์
พัฒนำ และนำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล  
เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร กำรผลิตสื่อ
สร้ำงสรรค์ “หนังสือท ำมือ”  ในงำน
นิทรรศกำรหนังสือภำพนำนำชำติ 

มูลนิธิเมล็ดฝัน 
กรุงเทพฯ 

9 19 ตุลำคม 2561 นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 4/2561 

ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กรุงเทพฯ 

10 24 ตุลำคม 2561 นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล 
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับมอบนโยบำย 
และวิธีกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือ 
กำรเข้ำสู่ QS University Rankings  

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

11 25 ตุลำคม 2561 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 4/2561 

ห้องประชุม 805 ชั้น 8 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

12 25-26 ตุลำคม 
2561 

นำงสำวเกษร จันทร เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรนิเทศ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 3/2561 

ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กรุงเทพฯ 

13 26 ตุลำคม 2561 นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วน
ภูมิภำค ครั้งที่ 4/2561  

ห้องประชุมศูนย์บรรณสำร 
และสื่อกำรศึกษำ  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  
จ.เชียงรำย 

14 1-2 พฤศจิกำยน 
2561 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 5 คน 
ได้แก่นำงวัชรีย์พร คุณสนอง  
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม  
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ นำงสมหญิง  

ห้องประชุม  
Convention Hall 

โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ 
กรุงเทพฯ 



 
๓๐ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
  เจียสำรัมย์ และนำงสำวชมพูนุช  

นำคสุริวงษ์ เข้ำร่วมกำรสัมมนำวิชำกำร 
เรื่อง กำรต่อยอด OER สู่ GLAM เพ่ือ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโดย ส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) 

 

15 2 พฤศจิกำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
และนำงสำวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ เข้ำ
ร่วมประชุมคณะท ำงำนวำรสำรและ
เอกสำร ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 3/2561 

ส ำนักหอสมุดกลำง 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง 
กรุงเทพฯ 

16 9 พฤศจิกำยน 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
นำงนิตยำ ปำนเพชร นำงธิดำพร  
สำยทะโชติ และนำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ 
เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและประชุมสำมัญ
ประจ ำปี 2561 ชมรมบรรณำรักษ์
สถำบันอุดมศึกษำ เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด 
พลิกโฉมใหม-่บริบทจำกผู้ใช้ห้องสมุด  
จัดโดย ชมรมบรรณำรักษ์
สถำบันอุดมศึกษำ สมำคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทย 

ห้องประชุม ชั้น 7 
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิยำลัย

บูรพำ 

17 11 พฤศจิกำยน 
2561 

นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
เป็นลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 

ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ 
คณะสหเวชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

18 21 พฤศจิกำยน 
2561  

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงวัชรีย์พร คุณสนอง และ 
นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
ประชุมผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของหน่วยงำน  

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 



 
๓๑ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
19 28-29 พฤศจิกำยน 

2561 
บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์  
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงสำวนิสำชล 
กำญจนพิชิต และนำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ 
เข้ำร่วมประชุม OCLC Asia Pacific 
Regional Council Meeting 2018 
(APRC18)  

โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอรำ
ตัน กรุงเทพฯ 

20 29 พฤศจิกำยน 
2561 

นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
หลักสูตรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

สถำบันพลศึกษำ 
วิทยำเขตชลบุรี 

21 29-30 พฤศจิกำยน 
2561 

นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยบริกำรสำรนิเทศ  
ครั้งที่ 1/2562  

ห้องสมุดหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์  

วิทยำเขตตรัง จ.ตรัง 
22 7 ธันวำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 

ได้แก่ นำงวัชรีย์พร คุณสนอง และ 
นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยบูรพำ  

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

23 7 ธันวำคม 2561 นำยไสว ไชยศรี เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรอำคำรชุด  
มีชัย ฤชุพันธุ์ ครั้งที่ 3/2561 

ห้องประชุม 922 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

24 12-17 ธันวำคม 
2561 

นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำจิตด้ำนคุณธรรม 
และจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 

ดอยอินทนนท์ 
จ.เชียงใหม่ 

25 13 ธันวำคม 2561 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม 
สภำพนักงำนมหำวิทยำลัยบูรพำ  
สมัยสำมัญ ครั้งที่ 6/2561 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

26 13 ธันวำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์  
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงสำวจรัญญำ 
ศุภวิฑิตพัฒนำ นำงสำวนิสำชล  
กำญจนพิชิต 

ห้องประชุม 202 ชั้น 2 
หอประชุมธ ำรง บัวศรี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 



 
๓๒ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
  และนำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์  

เข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำทำง
วิชำกำร “วันประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ BUU QA – KM 
DAY 2018” 

 

27 13-14 ธันวำคม 
2561 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม และนำงสำว
สุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล เข้ำร่วมโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำน Internet  
of Things ขั้นสูง ในหัวข้อ “กำรพัฒนำ  
IoT ด้วย ESP-8266 (NodeMCU)  
บน Platform กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้วย NETPIE และกำรสื่อสำรกำรควบคุม 
ผ่ำน LINE Bot โดยวิทยำกร  
อำจำรย์กำนต์ เจริญจิตร จัดโดย  
เขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้อง IF-3C01 ชั้น 3 
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

28 19 ธันวำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม และ 
นำยน ำชัย แสนหำญ เข้ำร่วมโครงกำร
ศึกษำดูงำนอำคำรประหยัดพลังงำน 

อำคำรอนุรักษ์พลังงำน 
เฉลิมพระเกรียรติ 

จ.ปทุมธำนี 

29 19 ธันวำคม 2561 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ และ
นำงสำวสุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล เข้ำร่วม
โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนและลูกจ้ำง
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

ศูนย์ปฏิบัติกำร 
โรงแรมเทำทอง 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

30 20 ธันวำคม 2561 นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 5/2561 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

31 17-18 มกรำคม 
2562 

นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 1/2562 

ห้องประชุม 103  
ศูนย์เครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
เพ่ือภูมิภำค จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย จ.น่ำน 



 
๓๓ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
32 21 มกรำคม 2562 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุมสภำ

พนักงำน สมัยสำมัญ ครั้งที่ 1/2562  
ห้องประชุม 805 ชั้น 8 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

33 22 มกรำคม 2562 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำองคำพยพของสภำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

โรงแรมเทำ-ทอง 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

34 1 กุมภำพันธ์ 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต  
นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล 
และนำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมกำรใช้งำน Thai MOOC 
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ และเครือข่ำย
อุดมศึกษำภำคตะวันออก ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 

ห้องประชุม PJ 301  
อำคำร 50 ปี  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

35 5 กุมภำพันธ์ 2562 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้ 
หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุ 
และจำกอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
ของมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2562 
-  ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 2/2562 
-  ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 2/2562 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

36 12 กุมภำพันธ์ 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม และนำงสำว
อุฬำริน เฉยศิริ เข้ำร่วมประชุมระดม
สมองโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรข้อมูล
ผลกำรวิจัยในคลังสำรสนเทศดิจิทัลให้
เป็นมำตรฐำนระดับชำติ จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
ร่วมกับ มหำวิทยำลัยสุโขทัย 
ธรรมำธิรำช  

ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรวิจัยแห่งชำติ 

กรุงเทพฯ 

 



 
๓๔ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
37 15 กุมภำพันธ์ 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 

ได้แก่ นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์ นำย
เฉลิมเกียรติ ดีสม นำงสำวสุภำวดี  
เพชรชื่นสกุล เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำรประจ ำปี เรื่อง Data 
Science: Data Analytics ในกำร
บริหำรห้องสมุดในศตวรรษท่ี 21  
จัดโดย ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ห้องประชุมชั้น 5 
อำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ  

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

38 20 กุมภำพันธ์ 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ  
นำงฐิติชญำน์ ทวนดิลก และนำงสำว 
อังศุรัตน์ ระยำ เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
กำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สืบค้นโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ร่วมกับบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด 

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

39 20 กุมภำพันธ์ 2562 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนวำรสำร  
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วน
ภูมิภำค (PULINET) ครั้งที่ 2/2562 

ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 
ศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

คุณหญิงหลง  
อรรถกระวีสุนทร 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตหำดใหญ่ จ.สงขลำ 

40 20 กุมภำพันธ์ 2562 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนวิเทศสัมพันธ์ จัดโดย  
ศูนย์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงประเทศ 

ห้องประชุม PJ 301  
อำคำร 50 ปี 

ศ.ประยูร จินดำประดิษฐ์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 



 
๓๕ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
41 21-22 กุมภำพันธ์ 

2562 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยวำรสำรและ
เอกสำร ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 1/2562 

ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 
ศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

คุณหญิงหลง  
อรรถกระวีสุนทร 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตหำดใหญ่ จ.สงขลำ 

42 21-22 กุมภำพันธ์ 
2562 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต  
นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล  
และนำงสำวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์
พัฒนำ เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม 
กำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือกำรสืบค้น จ ำนวน 4 ฐำน โครงกำร
พัฒนำเครือข่ำยระบบห้องสมุด 
ในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 จัดโดย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ร่วมกับ
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส  

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

43 25 กุมภำพันธ์ 2562 นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัย
บูรพำ จัดโดย งำนประชำสัมพันธ์ 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

44 25 กุมภำพันธ์ 2562 นำงสมหญิง เจียสำรัมย์ เข้ำร่วมกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำร
จดหมำยเหตุดิจิทัลขององค์กร จัดโดย 
ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 301 ชั้น 3 
สถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

45 8 มีนำคม 2562 นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมประชุม  
เรื่อง กำรย้ำยอีเมลของมหำวิทยำลัยไป
ยัง Office 365 ส ำหรับผู้ดูแลระบบ 
ของส่วนงำน จัดโดย ส ำนักคอมพิวเตอร์   

ห้อง 110 ชั้น 1 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
46 13 มีนำคม 2562 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม

คณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

ห้องประชุม 410 ชั้น 4 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 



 
๓๖ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
  ประจ ำมหำวิทยำลัยเพ่ือแสวงหำ

ข้อเท็จจริง พิจำรณำกลั่นกรอง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฏหมำย 
ในประเด็นเกี่ยวกับกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนและกำรพิจำรณำ 
เลื่อนเงินเดือน 

 

47 18 มีนำคม 2562 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
หำรือเก่ียวกับกำรพิจำรณำโครงกำร 
บริกำรวิชำกำร 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

48 18-19 มีนำคม 
2562 

นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วน
ภูมิภำค (PULINET) ครั้งที่ 1/2562  
จัดโดย งำนห้องสมุด กองบริกำรกลำง 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตศรีรำชำ 

49 20 มีนำคม 2562 นำยไสว ไชยศรี เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรอำคำรชุด  
มีชัย ฤชุพันธุ์ ครั้งที่ 1/2562 

ห้องประชุม 922 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

50 22 มีนำคม 2562 นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 2/2562 

ห้องประชุม 1  
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

51 25 มีนำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำยปวเรศ นวลแก้ว และ 
นำยภำคภูมิ มำตรทอง เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรม เรื่อง แนวทำงกำรเสริมสร้ำง
จิตบริกำร (Service mind) เพ่ือสร้ำง
ควำมประทับใจให้มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุมเทำ-ทอง 5 
ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

  



 
๓๗ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
52 28 มีนำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 

ได้แก่ นำงวัชรีย์พร คุณสนอง และ 
นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ และ
นำงสำวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน ์ 
เข้ำร่วมงำนสัมมนำให้ควำมรู้เรื่อง 
กำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงรำงวัล
แห่งชำติ องค์ควำมรู้สู่อุตสำหกรรม
ศักยภำพ Thailand Quality Award 
Road Show 2019  

โรงแรมเคป รำชำ 
จ.ชลบุร ี

53 28-29 มีนำคม 
2562 

นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วม
สัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กลยุทธ์ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้ห่ำงไกลควำมเสี่ยง  
จัดโดย สมำคมนักบริหำรพัสดุ 
แห่งประเทศไทย 

โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้  
จอมเทียน จ.ชลบุรี 

54 30 มีนำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์   
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงสำวนิสำชล 
กำญจนพิชิต นำงสมหมำย  
ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ 
เชิงปฏิบัติกำรเรื่อง "Leadership  
ในกำรบริหำรองค์กรตำมระบบ EdPEx" 

ห้องประชุมเทำ-ทอง 5  
ชั้น 3 

อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำร
โรงแรมมหำวิทยำลัยบูรพำ 

55 2 เมษำยน 2562 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต  
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจัดหำ
รำยได้หรือผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุ 
และจำกอสังหำริมทรัพย์ที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 4/2562 
 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 4/2562 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

56 4 เมษำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต 
นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์   
นำงวงเดือน เจริญ  
 

ห้อง Meeting Room 1-2  
ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ 

กรุงเทพฯ 



 
๓๘ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
  และนำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมงำน

ประชุมวิชำกำร TK Forum 2019  
หัวข้อ Design Library, Engage 
Community จัดโดย ส ำนักงำนอุทยำน 
กำรเรียนรู้ ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำ 
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

 

57 22-26 เมษำยน 
2562 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์  
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงสำวนิสำชล 
กำญจนพิชิต เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ 
เชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร ผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ 
EdPEx (EdPEx Assessor : EA)  
ครั้งที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ห้องประชุม MD 601  
คณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 

58 24 เมษำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำงจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
นำงสำวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน ์นำงสำว
อุฬำริน เฉยศิริ นำงอ่อนศรี แสนโคก 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
กำรให้บริกำรรหัสดีโอไอ-ไทยแลนด์  
จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
วิจัยแห่งชำติ  
กรุงเทพฯ 

59 25 เมษำยน 2562 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม 
สภำพนักงำน สมัยสำมัญ ครั้งที่ 
2/2562 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

60 25-26 เมษำยน 
2562 

นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุม 
คณะท ำงำนฝ่ำยบริกำรสำรนิเทศ  
ครั้งที่ 2/2562  

หอสมุดกลำง  
หอสมุดและคลังควำมรู้ 

มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
จ.นครปฐม 

61 7 พฤษภำคม 2562 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 5/2562 
- ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 3/2562 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 



 
๓๙ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
62 16-17 พฤษภำคม 

2562 
บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ และ 
นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรให้บริกำร
ยืม-คืนระหว่ำงห้องสมุดบนฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกรมและกำรลงรำยกำร
ตำมมำตรฐำนเพ่ือกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม  
(UC-TAL) จัดโดย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ร่วมกับ 
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้ำนสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

ห้อง 201  
ส ำนักหอสมุดกลำง 

มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

63 29 พฤษภำคม 2562 นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วน
ภูมิภำค ครั้งที่ 2/2562 

ศูนย์ประสำนงำนวลัยลักษณ์ 
(อำคำร SM Tower)  

กรุงเทพฯ 

64 4 มิถุนำยน 2562 นำยกุญช์พิสิฏฐ์ นำคสุวรรณ เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนของฝ่ำย
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 1/2562 

ส ำนักหอสมุดกลำง  
สถำบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้ำเค้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง กรุงเทพฯ 

65 4-22 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงวัชรีย์พร คุณสนอง 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ หลักสูตรกำร
บริหำรงำนอุดมศึกษำระดับกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกำร
โรงแรม เทำ-ทอง 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

66 5 มิถุนำยน 2562 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม
ประชุมผู้บริหำรห้องสมุด (Library 
Director Meting) จัดโดยส ำนัก
หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ไทย ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ 

ห้องประชุมชั้น 7 
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กรุงเทพฯ 



 
๔๐ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
67 6 มิถุนำยน 2562 นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต เข้ำร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 2/2562 

ห้องประชุม 805 ชั้น 8  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

68 6-7 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำงสิริกร งำมส ำเร็จ  
นำยชัยยศ ปำนเพชร นำงสำวสุชำภำ 
โชติวีระวุฒิกุล นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ 
เข้ำร่วมสัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 34 
ภำยใตห้ัวข้อ กำรปรับเปลี่ยนรูป
ห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่  
เพ่ืออนำคตที่ยั่งยืน จัดโดย  
ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ร่วมกับ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
กรุงเทพฯ 

69 10 มิถุนำยน 2562 นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
โครงกำรอบรม “กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและ
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรด้วย
แนวคิด Objectives Key Results 
(OKRs)” จัดโดย คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม SD506 ชั้น 5 
อำคำรสิรินธร  

คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

70 10 มิถุนำยน 2562 นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรวิจัยภำยใน
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

71 10-12 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 8 คน 
ได้แก่ นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ นำงสำว
นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ นำงสำวสุชำภำ 
โชติวีระวุฒิกุล นำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ 
นำงสมหญิง  
 

มหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมธิรำช 

จ.นนทบุรี 

 

 



 
๔๑ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
  เจียสำรัมย์ นำงสำวธัญลักษณ์  

ธนประสิทธิ์พัฒนำ นำงสำวสุภำวดี 
เพชรชื่นสกุล และนำยเฉลิมเกียรติ  
ดีสม เข้ำร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรสร้ำงงำนจำกงำนประจ ำ 
ด้ำนห้องสมุดและสำรสนเทศและ 
กำรเผยแพร่สู่ชุมชน จัดโดย ข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค
ร่วมกับส ำนักบรรณสำรสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 

72 13-14 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำงวงเดือน เจริญ  
นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล  
และนำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบติกำร  
เรื่อง กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะ 
ของคณำจำรย์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แบบ Active Learning ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 หัวข้อเรื่อง 
Active Learning for Digital 
Learners: Are you ready? 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3  
อำคำร 50 ปี  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

73 14 มิถุนำยน 2562 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม 
สภำพนักงำน สมัยสำมัญ ครั้งที่ 
3/2562 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  
วิทยำเขตสระแก้ว 

จ.สระแก้ว 
74 14 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 

ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต
และนำยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำม
เป็นเลิศ หัวข้อมหำวิทยำลัยบูรพำ: 
มหำวิทยำลัยหลักใน EEC บทบำท
และควำมคำดหวัง 

ศูนยป์ฏิบัติกำรโรมแรม 
เทำ-ทอง 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 



 
๔๒ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
75 17 มิถุนำยน 2562 นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำอบรม

หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
สู่ควำมสุขในกำรท ำงำน (R2H) 
ส ำหรับนักสร้ำงสุขมหำวิทยำลัยบูรพำ 

โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท 
จ.ชลบุร ี

76 18 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์
และนำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ 
ร่วมรับฟังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรที่มีลักษณะ
ประจ ำ 

ห้องประชุม PJ 1301  
ชั้น 1 

อำคำร ศ.ประยูร  
จินดำประดิษฐ์ 

77 18 มิถุนำยน 2562 นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัย
บูรพำ ครั้งที่ 1/2562 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

78 24 มิถุนำยน 2562 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม
ก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอน ตลอดจน
เงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรสรรหำหรือ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุ 
เป็นลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย จัดโดย  
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

ห้อง 206 ชั้น 2 
คณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

79 25 มิถุนำยน –  
22 สิงหำคม 2562 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 5 คน 
ได้แก่ นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก 
นำงสำวจำรุวรรณ นำคสุริวงษ์ 
นำงสำวอัญชสำ ข ำอยู่ นำงอ่อนศรี 
แสนโคก และนำงสำวนภัสนันท์ 
เปลี่ยนข ำ เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 

อำคำร ศ.ประยูร  
จินดำประดิษฐ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

  



 
๔๓ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
80 26-28 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 6 คน 

ได้แก่ นำงวงเดือน เจริญ  นำงรัศมี 
ปำนดิษฐ์ นำงนิตยำ ปำนเพชร 
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ  
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมงำน
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 

81 28-29 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 6 คน 
ได้แก่ นำงวงเดือน เจริญ  นำงรัศมี 
ปำนดิษฐ์ นำงนิตยำ ปำนเพชร 
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ  
นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วมสัมมนำ 
กลุ่มควำมร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 4 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 

82 28 มิถุนำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์  
และนำงวัชรีย์พร คุณสนอง และ 
นำงสมหมำย ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร ควำมเป็นตัวตน 
โครงร่ำงองค์กร (OP) และกลุ่ม 
ส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน จัดโดย งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 
คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

83 5 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต 
และนำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร  
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1 
อำคำร ศ.ประยูร  
จินดำประดิษฐ์ 



 
๔๔ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
  ภำยในตำมเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2  

84 5 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม  
นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ นำงฐิติชญำน์ 
ทวนดิลก และนำงอ่อนศรี  
แสนโคก เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 
เรื่อง คู่มือมำตรฐำนกำรจัดกำรข้อมูล
ผลกำรวิจัยในคลังสำรสนเทศดิจิทัล
และระบบตัวอย่ำงโครงกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรจัดกำรข้อมูลในคลัง
สำรสนเทศดิจิทัลสู่มำตรฐำน
ระดับชำติ จัดโดย ส ำนักงำน 
กำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต์ อำคำร วช.1  

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
กรุงเทพฯ 

 

85 10 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงเกษร จันทร และนำงสำว
อุฬำริน เฉยศิริ เข้ำร่วมประชุมเพ่ือ
ส่งเสริมกำรท ำวิจัยให้เกิดกำรพัฒนำ
ผลงำนที่มีคุณภำพ 
ด้วยแนวปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ  
ครั้งที่ 1/2562  
จัดโดย ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

86 10 กรกฎำคม 2562 นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ เข้ำ
ร่วมประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยวำรสำร
และเอกสำร ห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ 

ส ำนักหอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

87 11 กรกฎำคม 2562 นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตร เพ่ิมทักษะ 
และประสบกำรณ์ด้ำนระบบ
เครือข่ำย 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

88 11 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ  
 

ศูนย์ประสำนงำนวลัยลักษณ์ 
(อำคำร SM Tower)  

กรุงเทพฯ 
 



 
๔๕ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
  และนำงสำวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ 

เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนฝ่ำย
วำรสำรและเอกสำร  
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 

 

89 12 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงนิตยำ ปำนเพชร และ
นำงสำวเกษร จันทร เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรนิเทศ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กรุงเทพฯ 

90 12 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต 
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงสมหมำย 
ลิ้มปิติพำนิชย์ และนำงสำวนิลุบล 
โรจน์สัตตรัตน์ เข้ำร่วมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง EdPEx 
Implementation and Gap 
Analysis ระดับส่วนงำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อำคำรศำสตรำจำรย์ปรยูร 

จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

91 18 กรกฎำคม 2562 นำงนิตยำ ปำนเพชร เข้ำร่วมประชุม  
เรื่อง ควำมร่วมมือในกำรจัดหำและ
บริกำรสำรสนเทศ ของกลุ่ม 
โรงเรียนแพทย์ จัดโดย ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยรังสิต 

ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 
อำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์ 

มหำวิทยำลัยรังสิต 
กรุงเทพฯ 

92 18-19 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำงสำวสุภำวดี เพชรชืน่สกุล 
นำงฐิติชญำน์ ทวนดิลก และนำงสำว
อังศุรัตน์ ระยำ เข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำอำจำรย์มืออำชีพ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 
จัดโดย กองบริกำรกำรศึกษำ 

ห้องประชุม PJ 101  
อำคำร 50 ปี  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 
 



 
๔๖ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
93 18-20 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 

ได้แก่ นำยเฉลิมเกียรติ ดีสม และ
นำงสำวสุชำภำ โชติวีระวุฒิกุล  
เข้ำร่วมงำน First One Systems 
Tech Focus 2019  
จัดโดย บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ 
จ ำกัด 

โรงแรม Holiday Inn  
พัทยำ จังหวัดชลบุรี 

 

94 19 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต 
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงสมหมำย 
ลิ้มปิติพำนิชย์ และนำงสำวนิลุบล 
โรจน์สัตตรัตน์ เข้ำร่วม 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
EdPEx Implementation and 
Gap Analysis ระดับส่วนงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อำคำรศำสตรำจำรย์ปรยูร 

จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

95 19 กรกฎำคม 2562 นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร เทคนิคกำรเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงำนเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ทำงวิชำชีพ ระดับช ำนำญกำร  
จัดโดย กองบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล  

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

96 24 กรกฎำคม 2562 นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ เข้ำร่วม
โครงกำรมหำวิทยำลัยปลอดบุหรี่ 
(ครบรอบ 64 ปี ปลอดบุหรี่ภำยใน
มหำวิทยำลัยบูรพำ)  

ห้องสัมมนำกองกิจกำรนิสิต 
(213) ชั้น 2  

อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

97 25-26 กรกฎำคม 2562 นำงวงเดือน เจริญ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยบริกำรสำรนิเทศ 
ครั้งที่ 3/2562  

ห้อง 3003 ชั้น 3 
อำคำรนวมินทรำธิรำช 

และห้องประชุม 1 ชั้น 6  
อำคำรบุญชนะ อัตถำกร 
สถำบันบัณฑิตพัฒนำ 

บริหำรศำสตร์ กรุงเทพฯ 
 



 
๔๗ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
98 26 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 

ได้แก่ นำงสำวอุฬำริน เฉยศิริ และ
นำงอ่อนศรี แสนโคก เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำร “กำรด ำเนินงำนระบบ
จัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ตำมโครงกำรพัฒนำ
เครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย  
จัดโดย กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ 
กรุงเทพฯ 

99 26 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต 
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง นำงสมหมำย 
ลิ้มปิติพำนิชย์ และนำงสำวนิลุบล 
โรจน์สัตตรัตน์ เข้ำร่วมกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง EdPEx 
Implementation and Gap 
Analysis  ระดับส่วนงำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อำคำรศำสตรำจำรย์ปรยูร 

จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

100 1 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงสำวสุภำวดี เพชรชืน่สกุล  
และนำงฐิติชญำน์ ทวนดิลก เข้ำร่วม 
กำรประชุมวิชำกำร “เสริมพลังกำร
วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในยุค 
กำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่บริกำรควำมรู้ 
แบบเสรี (Empowering S&T 
Research with the Openness 
Revolution) จัดโดย สถำบัน
บัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์  
รำชวิทยำลัย ร่วมกับ ส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) 

สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
กรุงเทพฯ 

 
 
 



 
๔๘ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
101 1-2 สิงหำคม 2562 นำยกุญช์พิสิฏฐ์ นำคสุวรรณ  

เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนฝ่ำย
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2/2562 

ห้องประชุมชงโค ชั้น 2 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
วิทยำเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

จ. ชุมพร 
102 2 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด  

จ ำนวน 2 คน ได้แก่  
นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ และนำงธิดำพร  
สำยทะโชติเข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 4/2562 

ห้องประชุม 1 ชั้นล่ำง 
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กรุงเทพฯ 

103 4-9 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด  
จ ำนวน 2 คน ได้แก่ 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต  
และนำงสำวอังศุรัตน์ ระยำ เข้ำร่วม
ประชุมสมำชิกเครือข่ำยห้องสมุด
มหำวิทยำลัยอำเซียน (AUNILO) 
ครั้งที่ 15  

มหำวิทยำลัยกัดจำห์ มำดำ 
กรุงยอกยำกำร์ตำ 
ประเทศอินโดนิเซีย 

104 6 สิงหำคม 2562 นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
บูรพำ ครั้งที่ 8/2562  
 - ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งที่ 8/2562 
- ประชุมกรรมกำรจัดหำรำยได้หรือ
ผลประโยชน์จำกที่รำชพัสดุ 
และจำกอสังหำริมทรัพย์ของ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/2562 
ประจ ำเดือนกรกฎำคม  
พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

105 14 สิงหำคม 2562 อำจำรย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  
เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ  
  

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 



 
๔๙ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที ่
  ในหัวข้อ แนวทำงกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยบูรพำในฐำนะ
มหำวิทยำลัย 
หลักในอีอีซี 

 

106 20 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  
นำงสำวรสสุคนธ์ บุญมำก และ 
นำงรัชนี เจริญวำรี เข้ำร่วมโครงกำร
เสวนำระบบบัญชีสำมมิติ 
ปีงบประมำณ 2562 จัดโดย  
งำนพัฒนำระบบบัญชีสำมมิติ  
กองคลังและทรัพย์สิน มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

ห้อง PJ301 
อำคำร 50 ปี  

ศ.ประยูร จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

107 20 สิงหำคม 2562 อำจำรย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ เข้ำ
ร่วมประชุมหำรือเกี่ยวกับตัวชี้วัดผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

108 20 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำงนิตยำ ปำนเพชร  
นำงวงเดือน เจริญ และนำงรัศมี  
ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุม 
หำรือเก่ียวกับกำรจัดห้องสมุด
วิศวกรรม 

ห้องสมุด 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

109 20 สิงหำคม 2562 
 

บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงเกษร จันทร และนำงสำว
ธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนำ เข้ำร่วม
โครงกำรสัมมนำวิชำกำรและเยี่ยมชม
นิทรรศกำร : อวดของโครงกำร
สัมมนำวิชำกำร เรื่อง กำรจัดกำร 
และพัฒนำสำรสนเทศด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ส ำนักหอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร จัดโดย ส ำนัก
หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

หอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหำนคร 

กรุงเทพฯ 



 
๕๐ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที่ 
110 21 สิงหำคม 2562 นำงสำวสุภำวดี เพชรชื่นสกุล เข้ำร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัย
บูรพำ ครั้งที่ 4/2562 ประจ ำเดือน 
สิงหำคม พ.ศ. 2562 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

110 22 สิงหำคม 2562 นำงนิตยำ ปำนเพชร เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ ครั้งที่ 
2/2562 จัดโดย งำนสำรบรรณ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 903 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

111 23 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 3 คน 
ได้แก่ นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
นำงนิตยำ ปำนเพชร และนำงสำว
ฐิติชญำน์ ทวนดิลก เข้ำร่วมอบรม
สัมมนำวิชำกำรในงำน Willey 
Research Seminar Thailand 2019 : 
Shaping the Future of Research & 
Discovery จัดโดยบริษัท John Wiley  
and Sons Co., Ltd. 

โรงแรม เชอรำตัน  
แกรนด์ สุขุมวิท  

กรุงเทพฯ 

112 23 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงวงเดือน เจริญ และนำงรัศมี 
ปำนดิษฐ์ เข้ำร่วมประชุมเรื่อง รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและติดตำมผลกำรใช้งำน
ระบบบริหำรจัดกำรให้บริกำรยืมคืน
ระหว่ำงห้องสมุดบนฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกรม (UC-TAL)  

ห้องประชุม  
ศ. ประเสริฐ ณ นคร  

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
กรุงเทพฯ 

 

113 27-29 สิงหำคม 
2562 

นำงสมหญิง เจียสำรัมย์ เข้ำร่วมประชุม
คณะท ำงำนข้อมูลท้องถิ่น ข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค  
ครั้งที่ 1/2562 

ส ำนักบรรณสำรสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัย 

ธรรมำธิรำช จ.นนทบุร ี

114 28 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่นำงอรัญญำ บ ำเพ็ญแพทย์ และ
นำงสำวอัญชสำ ข ำอยู่ เข้ำร่วมโครงกำร
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  

ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 
อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร 

จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 



 
๕๑ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที่ 
  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เรื่อง  

กำรจัดเก็บและท ำลำยเอกสำร 
 

115 29 สิงหำคม 2562 นำยปวเรศ นวลแก้ว เข้ำร่วมประชุม 
สภำพนักงำน สมัยสำมัญ ครั้งที่ 
4/2562 

ห้องประชุม 903  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

116 29 สิงหำคม 2562 นำงนิตยำ ปำนเพชร เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ ครั้งที่ 
3/2562 จัดโดย งำนสำรบรรณ 
กองกลำง มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 512 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

117 30 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 4 คน 
ได้แก่ นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์ 
นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต  
นำงวัชรีย์พร คุณสนอง และนำงสมหมำย 
ลิ้มปิติพำนิชย์ เข้ำร่วมกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง Leadership  
ในกำรบริหำรองค์กรตำมระบบ EdPEx  
ครั้งที่ 2 

ห้องประชุม CL101 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

118 30 สิงหำคม 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ 
และนำงรัชนี เจริญวำรี เข้ำร่วมโครงกำร
เสวนำงำนบัญชี ปีงบประมำณ 2562 
จัดโดยกองคลังและทรัพย์สิน 

ห้องประชุม PJ 301 
อำคำร 50 ปี  

ศ.ประยูร จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

119 4-5 กันยำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 6 คน 
ได้แก่ นำงสำวนิสำชล กำญจนพิชิต 
นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ นำง
นิตยำ ปำนเพชร นำงรัศมี ปำนดิษฐ์  
นำงวงเดือน เจริญ นำงสำวนงลักษณ์ 
คุณสนอง เข้ำร่วมโครงกำรอบรม 
เรื่อง กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือก ำหนด
ต ำแหน่ง ของบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำรให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น  

ห้องประชุม PJ 301 
อำคำร 50 ปี  

ศ.ประยูร จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

120 3 กันยำยน 2562 บุคลำกรส ำนักหอสมุด จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ นำงสำวจรัญญำ ศุภวิฑิตพัฒนำ 
และนำงสำวนิตยำ ปำนเพชร เข้ำร่วม 

บริเวณด้ำนห้ำห้องสมุด
ดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ 

ชั้น 3 



 
๕๒ 

 

บุคลำกรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน (ต่อ) 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี เรื่อง สถำนที่ 
  โครงกำรบรรยำย เรื่อง เจำะประเด็น

ปัญหำภำษีมูค่ำเพ่ิมสื่อกำรเรียนกำรสอน 
จัดโดย หอสมุด และคลังควำมรู้ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

หอสมุดและคลังควำมรู้ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

จ.นครปฐม 

121 24 กันยำยน 2562 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ห้องประชุม IF-212 
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

122 12 กันยำยน 2562 นำงนิตยำ ปำนเพชร เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ ครั้งที่ 
5/2562 จัดโดย งำนสำรบรรณ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ห้องประชุม 209  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

123 20 กันยำยน 2562 นำยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงค์ เข้ำร่วม 
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
อย่ำงเป็นระบบและมีส่วนร่วม 

ห้องประชุม BU 204 ชั้น 
2 ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

124 1 ตุลำคม 2562 นำงวัชรีย์พร คุณสนอง ร่วมงำนท ำบุญ 
วันคล้ำยวันสถำปนำคณะดนตรี 
และกำรแสดง 

ห้องดนตรีไทย ชั้น 2 
คณะดนตรีและกำรแสดง 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

  



 
๕๓ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 

                                   ภำพกิจกรรม 
                                 ประจ ำปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณคุมิ มัทสุโอะ คณุอิลสสำ อุปศรี และคณุทัศนียำ แซล่ี้ จำกมลูนิธเิมลด็ฝัน พร้อมด้วยอำจำรย์ชำวญีปุ่่น คุณโยชิ

โอะ ยำมำดะ และคุณยำโยอิ นำกำโอะ เข้ำสมัภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและบรรณำรักษ์เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำนพร้อมทั้งเยี่ยมชมส ำนักหอสมุด  

เมื่อวันท่ี 8 ตุลำคม พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อำจำรย์ บุคลำกรและนสิิตระดับบณัฑิตศึกษำ เขำ้ร่วมอบรมเชิงปฏบิัติกำร กำรท ำวิจยัและกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS ส ำหรับงำนวิจัย โดยวิทยำกร ผศ.ดร.สมโภชน์ อเนกสุข อำจำรยภ์ำควิชำวิจยัและ 
จิตวิทยำประยุกต์ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบรูพำ  

เมื่อวันท่ี 25 ตลุำคม 2561 ณ ห้อง Cyber Zone I ช้ัน 6 ส ำนักหอสมุด 
 
 



 
๕๔ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศกำรน ำนสิิต อำจำรย์ ไปร่วมคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมดุ จำกงำนมหกรรมหนังสือระดับชำติ 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสริิกิติ์ กับกิจกรรม "อ่ำนหนังสือให้โดนใจ ตอ้งไปเลือกเอง" 

เมื่อวันท่ี 26 ตลุำคม 2561 
 

 

 

 

 

อำจำรย์และนักศึกษำพยำบำลจำกประเทศฟินแลนด์ เข้ำเยี่ยมชมส ำนักหอสมุด  
เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (PULINET)  ครั้งท่ี 9  
เมื่อวันท่ี 9-10 มกรำคม 2562 



 
๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดบัชำติ PULINET ครั้งท่ี 9  เข้ำเยีย่มชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ  
เมื่อวันท่ี 10 มกรำคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพกิจกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำน "LIBRARY ON TOUR"  
วันท่ี 22 มกรำคม 2561 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรม "Burapha Book Fair 2019 
วันท่ี 21-25 มกรำคม 2562 



 
๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำนส ำนักหอสมดุ มหำวิทยำลัยบรูพำ  

เมื่อวันท่ี 26 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม #Bookmobile บริกำรให้อ่ำนและยืมหนังสือพร้อมด้วยกำรแนะน ำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมที่
ช่วยสนับสนุนกำรท ำวิจัย รวมไปถงึกิจกรรมตอบค ำถำมออนไลน์กับ Bookmobile  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เมื่อวันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้ฐำนข้อมูล ScienceDirect และ Scopus  
 เมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้อง Cyber Zone I ช้ัน 6 ส ำนักหอสมุด 

 



 
๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 
นิสิตระดับปริญญำตรี ช้ันปีท่ี 3 สำขำสุขศึกษำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ ำนวน 43 คน เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้

ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมกำรจดักำรบรรณำนุกรม EndnoteX8  
เมื่อวันท่ี 1 มีนำคม 2562 ณ หอ้ง Cyber Zone I ช้ัน 6 ส ำนักหอสมุด 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภฏัมหำสำรคำม 

น ำบุคลำกรจำกโรงพิมพ์มหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 5 คน เข้ำศึกษำดูงำนส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบรูพำ 

เมื่อวันท่ี 6 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง “กำรก ำหนดกรอบต ำแหน่งและกำรประเมินค่ำงำนของบุคลำกรห้องสมุดเพื่อก ำหนดระดับต ำแหน่งให้สูงข้ึน” 
โดยวิทยำกร อำจำรย์นำยิกำ เดดิขุนทด ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ต ำแหนง่บรรณำรักษ์เชี่ยวชำญ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เมื่อวันท่ี 7 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 ส ำนักหอสมุด 
 
 



 
๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562  
ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยบรูพำ  

เมื่อวันท่ี 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

รศ.ดร.จิตติมำ เจริญพำนิช รองอธิกำรบดฝี่ำยวิจัย พร้อมด้วยบุคลำกรสำยสนับสนุนกองบริหำรกำรวิจยัและ
นวัตกรรม เข้ำรับฟังข้อคิดเห็นเพือ่ก ำหนดทิศทำงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยจำกผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลยับูรพำ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 

 



 
๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมในโครงกำร "ท ำดีด้วยหัวใจ ท ำควำมสะอำดใหญ่ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลยับูรพำ"  
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนำยน 2562 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   โครงกำรหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่ำน  
   ณ โรงเรียนบำ้นคลองโค อ ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
   เมื่อวันท่ี 27 มิถนุำยน 2562 
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