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ประวัติความเปนมา 

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เปนสวนงานหน่ึงมีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  มผีูบริหารสูงสุดตําแหนงผูอํานวยการ และตามประกาศมหาวิทยาลัย

บูรพา เร่ือง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘  สํานักหอสมุดเปนหนวยงาน

กลางในการบริหารงานหองสมุดและสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียน

การสอน การคนควาวิจัย และการบริการแกสังคม   

 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ เปดบริการอาคารเทพรัตนราชสุดาฯ ซ่ึงเปนอาคารสูง ๗ ชั้น และ

ตอมา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารขนาด ๓ ชั้น เพ่ิมข้ึนอีก ๑ หลัง เชื่อมกับ

อาคารหลังเดิม ทาํใหมีพ้ืนท่ีบริการรวม ๑๓,๙๐๐ ตารางเมตร ที่น่ังอานหนังสือ ๒,๐๐๐ ท่ีนั่ง 

 สํานักหอสมุดไดรับงบประมาณตามนโยบายดานการเงินของมหาวิทยาลยั โดยงบประมาณ

จําแนกออกไดเปน ๒ สวนคือ งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใน

สวนของคาบํารุงหองสมุด ซ่ึงจัดวาเปนงบประมาณรายรับหลักที่ใชในการบริหารจัดการสํานักหอสมุด  

และดวยบุคลากรสายวิชาชพีเฉพาะและสายสนับสนุนในดานการบริการสารสนเทศ พรอมดวย

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนการสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนการสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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บริการหลักของสํานักหอสมุด 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ  
และใหบริการสารสนเทศใหแกนิสิต คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชนทั่วไป   
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ดานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยผูใช 
สามารถเขารับบริการ ณ สํานักหอสมุดหรือผานทางสมารทโฟน สื่อสังคมออนไลน และเครือขาย
อินเทอรเน็ต ประกอบดวยบริการดังตอไปนี้ 
 ๑. บริการสารสนเทศ เปนการจัดการและสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย  
ทั้งในรูปของส่ือสิ่งพิมพและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูใชเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว  ไดแก การบริการยืม-คืน บริการยืมตอดวยตนเองผานเว็บไซตสํานักหอสมุด บริการยืม
ระหวางหองสมุด บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery Services : DDS) บริการจองหนังสอื 
บรกิารจัดหาเอกสารจากหองสมุดในระบบ World Share (World Share ILL) ท้ังน้ีนอกจากจะมี
ทรัพยากรสารสนเทศในหลากหลายรปูแบบแลว  ยังประกอบดวย Collection พิเศษอ่ืน ๆ  เชน  
มุมจีนศกึษา มุมเกาหลีศึกษา และมุม TCDC เปนตน 
 ๒. บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Zone)  เปนบริการที่สนับสนุนการทําวิจัยของ
คณาจารย นิสิตและบุคลากร ไดแก บริการชวยคนควาและวิจัย การรวบรวมจัดทําฐานขอมูลวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บริการเครื่องมือสนับสนุนการวิจัย 
เชน โปรแกรม SPSS  ฐานขอมูล Scopus  เคร่ืองมือการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin)  
การประชาสัมพันธเชิงรุก (BUU Research Support) โดยรวมกับผูบริหารและบุคลากรหนวยงานตาง ๆ 
เพ่ือหาแนวทางการใหบรกิารและการสนับสนุนสารสนเทศสําหรับอาจารย และบุคลากรของคณะ 
 ๓. บริการสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรู  เปนบริการที่หองสมุดจัดทําขึ้น
เพ่ือสงเสริมการใชหองสมุดและสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการใน
การศกึษาคนควาและใชทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูของมหาวิทยาลัยที่จัดใหแกนิสิตใหเกิดประโยชนอยาง
คุมคาในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ไดแก บริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
บรกิารหองศึกษาเดี่ยว (สําหรับอาจารย) หองศึกษากลุม (สําหรับนิสิต) บริการหองนันทนาการ Libraoke   
บรกิารหองมัลติมีเดียชมภาพยนตรผานเครือขายการบริการทางธุรกิจท่ีถูกตองตามกฏหมาย ชึ่งมีท้ังหอง
มัลติมีเดียแบบกลุม และหองมัลติมีเดียแบบเดี่ยว บริการพื้นท่ี Co-working space ท่ีใหบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่ม  บรกิารเกมโซน บรกิารหองอานหนังสือ ๒๔ ชั่วโมง บริการหอง Nap Zone และหองผลิต
สื่อการเรียนการสอนออนไลน (BUU Library Mini Studio) เปนตน 
  ๑.๔ บริการฝกอบรม เปนบริการสงเสริมการเขาถึงฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตาง ๆ รวมถึงการเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ และการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติใหแกคณาจารย นิสิตและบุคลากรสายสนับสนุนการวิจัยใหความรูเพ่ือสงเสริมการทําวิจัย
ของมหาวิทยาลัย  อีกท้ังยังใหการฝกอบรมแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรูและทักษะการใช
สารสนเทศกอนจบการศึกษาตามหลักสตูรอีกดวย 
  ๑.๕ บริการท่ีสงเสริมการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ใหรักการอานและสงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามารวมกิจกรรมนั้น ๆ ไดแก  โครงการ
บูรพาบุคแฟร  โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปล่ียนกันอาน โครงการหนังสือเสียง : สงตอความรู        
สูผูพิการทางสายตา มีการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  ไดแก 
โครงการสืบสานงานประเพณีบุญกองขาว การรวมเปนเจาภาพงานกฐินสามัคคีมีเครือขายความ
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รวมมือกับหนวยงานอ่ืน โครงการสืบสานงานประเพณีบุญกองขาว สรางเครือขายความรวมมือกับ
หองสมุดและแหลงสารสนเทศ เพ่ือการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน เปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร แกนักศึกษาจากหนวยงานอ่ืน ๆ 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม  
 วิสัยทัศน   หองสมุดดิจิทัลเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 พันธกิจ  สํานักหอสมุดมีพันธกิจหลัก ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. สนับสนุนมหาวิทยาลัยดานการศึกษา การวิจัย สรางและพัฒนาองคความรูและ
เทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการ
สนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถิ่น และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม 

๒. สนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดานการเผยแพรผลงานวิจัย ความสามารถของ
บัณฑิตและการพัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศ 

๓. จัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัย 

๔. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศใหผูใชเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และตรงตาม
ความตองการ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๕. สนับสนุนการเปนสังคมฐานความรูของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
 คานิยม 

 สํานักหอสมุดตระหนักถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือใหตอบสนองตอวิสัยทัศน  
จึงกําหนดคานิยมหลักคือ     

   SMART ประกอบดวย 
  S  -  Services (การใหบริการที่เปนเลิศและมีจิตบรกิาร) 
  M -  Modernization (การเปนองคกรท่ีทันสมัย) 
  A  -  Achievement (การมุงสูความสําเร็จ) 
  R  -  Reinvent (การทําใหม พรอมรบัการเปลี่ยนแปลง) 
  T  -  Technology (การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลง) 
 สมรรถนะหลักขององคกร 
 บริการสารสนเทศและศูนยการเรียนรูเพ่ือการศึกษาและวิจัย  
 วัฒนธรรมองคกร 
 การทํางานเปนทีม  
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  สํานักหอสมุด มีผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานในฝายตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 5๒ คน                
(รวมผูอํานวยการ ๑ คน สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ) จําแนกลักษณะโดยรวมของบุคลากร ไดดังนี้ 
 

การจําแนกตามประเภท 
บุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามกลุมงาน 

กลุมวิชาชีพ
หองสมุด 

กลุมสนับสนุนงาน
บริการ 

กลุมสนับสนุนงาน
บริหาร 

จําแนกตามวุฒิการศึกษา    
ตํ่ากวาปริญญาตรี - 9 2 
ปริญญาตรี 9 14 2 
ปริญญาโท 11 - 4 
จําแนกตามตําแหนงความกาวหนาทางวิชาชีพ   
ลูกจางต่ํากวาปริญญาตรี - 23 2 
ระดบัปฏิบัติการ 5 - 2 
ระดบัชํานาญการ 9 - 4 
ระดบัชํานาญการพิเศษ 6 - - 
จําแนกตามอายุงาน    
นอยกวา 10 ป 2 2 1 
10-20 ป 8 10 5 
21-30 ป 10 9 1 
มากกวา 30 ป - 2 1 
จําแนกตามอายุคน    
อายุนอยกวา 30 ป 2 - - 
อายุ 30-40 ป 1 7 2 
อายุ 41-50 ป 8 9 1 
อายุมากกวา 50 ป 4 - - 
จําแนกตามสถานภาพ    
ขาราชการ 4 - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 15 3 6 
พนักมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได) 

1 17 2 

ลูกจางประจํา - 3 - 
อายุคนเฉลี่ย 46.82 ป   อายุงานเฉลี่ย 20 ป 

กลุมวิชาชีพหองสมุด : ประกอบดวย บรรณารักษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร นกัเอกสารสนเทศ 
กลุมสนับสนุนงานบริการ : ประกอบดวย ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผูปฏิบัติงานหองสมุด พนักงานเขาและเย็บเลม  ผูชวย
ปฏิบัติงานบริหาร แมบาน  พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
กลุมสนับสนุนงานบริหาร : ประกอบดวยเจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการศึกษา 
พนักงานขับรถยนต ผูปฏิบัติงานชาง บุคลากร 
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สินทรัพยท่ีสําคัญ   
  สํานักหอสมุดมีอาคารสถานที่ ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ เพ่ือสนับสนุนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการ ดังน้ี 

ประเภท รายละเอียด จํานวน หนวยนบั 
อาคารสถานที ่ สํานักหอสมุดประกอบดวยอาคาร 2 หลัง พ้ืนที่รวม 13,900 

ตารางเมตร ไดแก อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ ขนาด 7 ช้ัน และ
อาคารขนาด  3 ชั้น เชื่อมกับอาคารเทพรัตนราชสุดาฯ มีพ้ืนท่ีนั่ง
อาน 2,000 ที่น่ัง รวมถึงรานอาหารและราน Café@Library  

2 หลัง 

ระบบสารสนเทศ
และทรัพยากร
สารสนเทศ  

1. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด Walai 
AutoLib 

1 ระบบ 

2. ระบบ Single Sign On (OpenAthens) 1 ระบบ 
3. หนังสือ 418,301 เลม 
4. วารสาร 153,070 เลม 
5. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 26 ฐาน 
6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส 196,774 ชื่อ 

อุปกรณ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ    
สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่สําคัญ 

1. เครื่องแมขาย 19 เครื่อง 
2. ระบบเครือขาย 1 ระบบ 
3. ระบบเครื่องปนกระแสไฟฟา 1 ระบบ 
4. เครื่องสํารองกระแสไฟฟาขนาด 50 K 2 เครื่อง 
5. ระบบประตูอัตโนมัติ 1 ระบบ 
6. ระบบ Wifi 39 จุด 
7. ระบบกลองวงจรปด 1 ระบบ 
8. เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุด  (OPAC) 

40 เคร่ือง 

9. เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต และ
มัลติมีเดีย-ซดีีรอม ภายในสํานักหอสมุด 

75 เคร่ือง 

10. Tablet / Surface  44 เครื่อง 
11. หองบริการอินเทอรเน็ต (Cyber Zone) 2 หอง 
12. หองศึกษากลุม (สําหรับนิสิต) 20 หอง 
13. หองศึกษาเด่ียว (สาํหรับอาจารย) 2 หอง 
14. หองมัลติมีเดียแบบกลุม  9 หอง 
15. ชุดศึกษามัลติมีเดียแบบเดี่ยว 7 ชุด 
16. หองฉายภาพยนตร 1 หอง 
17. หองประชุมใหญ 1 หอง 
18. หองประชุมเล็ก 2 หอง 
19. หองนันทนาการ Libraoke   2 หอง 
20. หองผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน BUU Library  
Mini Studio 

2 หอง 

ทรัพยสินทาง
ปญญา 

นวัตกรรมการบริการและสงเสริมการเรียนรู ไดแก เครื่องอบฆาเชื้อ
หนังสือ     ระบบสารสนเทศเพ่ือการขอใชบริการออนไลน (E- 
form) และหลักสูตรการอบรมทักษะการรูสารสนเทศออนไลน 

3 รายการ 
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สภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับ 
            สํานักหอสมุดดําเนินงานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ  

ดาน กฎระเบียบ ขอบังคับ 
1. ดานการบริหารจัดการ 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

2. พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
3. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
4. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
5. พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. ดานบริหารบุคลากร 1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของ  
    ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของ  
    พนักงานและลูกจางในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 
4. จรรยาบรรณบรรณารักษ พุทธศักราช 2552 สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
    ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0007/2556  
    เรื่อง  จรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางของ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีมิใชคณาจารย และมิใชผูทํางานวิจัย พ.ศ. 2556 

3. ดานการประกัน
คุณภาพและการจัดการ
หองสมุด 

1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
2. แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 
3. พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 
4. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
5. ขอตกลงวาดวยการบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอัตราคาธรรมเนียมสมาชิกหองสมุดขายงานหองสมุด  
    มหาวิทยาลัย  สวนภูมิภาค (PULINET) พ.ศ. 2552 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการหองสมุดของสํานักหอสมุด    
    มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอัตราคาบริการและคาเสียหาย การใชบริการสํานักหอสมุด  
    พ.ศ. 2552 
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการใชบริการสํานักหอสมุด พ.ศ. 2552 
10. ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 009 /2562 เรื่อง วัสดุหองสมุดท่ีใหยืม  
    และระยะเวลาในการยืมวัสดุหองสมุด 
11. (ราง) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for  
    Performance Excellence : EdPEx) ฉบับป 2563-2566 
12. มาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกระบวนการหลัก หองสมุด 
    สถาบันอุดมศึกษา 

4. ดานการเงิน บัญชี
และพัสดุ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการตาง ๆ 
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
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ดาน กฎระเบียบ ขอบังคับ 

5. ดานการวิจัย 1. ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได 
    สวนงาน เพื่อสงเสริมการวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได 
    สวนงาน เพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิก 
    จายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายไดจากสวนงาน สํานักหอสมุด พ.ศ. 2564 

6. ดานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม 

1. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
2. มาตรฐานหองสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 
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โครงสรางองคกร 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงสรางองคกร 
โครงสรางองคกรของสํานักหอสมุด แบงออกเปน 7 ฝาย คือ  
1. ฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  2. ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
3. ฝายบริการสารสนเทศ    4. ฝายเอกสารและวารสาร                        
5. ฝายโสตทัศนศึกษา    6. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 7. สํานักงานผูอํานวยการ  
 โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ทําหนาที่วางนโยบาย ใหคําปรึกษาแนะนําและ
พิจารณาผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดในการบริหารงานสํานักหอสมุด  และคณะกรรมการ
บริหารสํานักหอสมุด ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและติดตามผลการดาํเนินงานของสํานักหอสมุด  
ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

อธิการบดี 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการ คณะกรรมการประจําสาํนักหอสมุด 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารและวางแผนพัฒนา 

หัวหนาสํานักงาน 
ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการและวิจัย 

ผูชวยผูอํานวยการ 
ฝายบริการสารสนเทศ 

ผูชวยผูอํานวยการ 
ฝายประกันคุณภาพ 

หัวหนาฝาย 
วิเคราะหทรัพยากร 

สารสนเทศ 

หัวหนาฝาย 
พัฒนาทรัพยากร 

สารสนเทศ 

หัวหนาฝาย 
บริการ 

สารสนเทศ 

หัวหนาฝาย 
เอกสารและ

วารสาร 

หัวหนาฝาย 
โสตทัศนศึกษา 

หัวหนาฝาย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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         บุคลากรสํานักหอสมุด 
 

ตําแหนง ขาราชการ 
พนกังาน 

มหาวิทยาลัย 
(เงินแผนดิน) 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนกังาน
มหาวิทยาลัย
(สวนงาน) 

รวม 

๑. บรรณารักษปฏิบัติการ - 1 - - 1 
2. บรรณารักษชํานาญการ 1 7 - 1 9 
3. บรรณารักษชํานาญการพิเศษ ๑ ๓ - - 7 
4. นักเอกสารสนเทศ  - - - 1 1 
3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1 - - 2 
4. นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ - 1 - - 1 
6. นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ - 1 - - 1 
๕. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ - 2 - - ๒ 
6. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ - ๑ - - ๑ 
7. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ - 1 - - ๑ 

8. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
    ชํานาญการ 

- ๑ - - ๑ 

9. บุคลากรชํานาญการ ๑ - - - ๑ 
10. ผูปฏิบัติงานหองสมุด - 2 - 13 15 
11. ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา - - - 1 1 
12. ผูชวยปฏิบัติงานบริหาร - 1 - 1 2 
13. ผูปฏิบัติงานชาง - - - 1 1 
๑4. พนักงานเขาและเย็บเลม - - - 3 3 
15. แมบาน - - 2 - 2 
16. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป - - 1 - 1 
๑7. พนักงานขับรถยนต - - - ๑ ๑ 

รวม 5 2๒ 3 22 5๒ 
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      กรรมการบริหาร 

 

         สํานักหอสมุดดําเนินการบริหารจัดการภายใตกรอบโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งประกอบดวย

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด  และคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด  ไดแก  ผูอํานวยการ  

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย   

๑.  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
1.   รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร    ประธานกรรมการ 
2.   นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ     รองประธานกรรมการ 
3.   รองศาสตราจารยปราณี  เชียงทอง    กรรมการ 
4.   รองศาสตราจารยเฉลียว  พันธุสีดา    กรรมการ 
5.   นายบุญเลิศ  อรณุพิบูลย     กรรมการ 
๖.   นางนิตยา  ปานเพชร      กรรมการ 
๗.   นางกมลเนตร  รัตนอัมพรโสภณ    กรรมการ 
๘.   นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา    กรรมการ 
๙.   นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม     กรรมการ 
1๐. นางสาวสุภาวดี  เพชรชื่นสกุล     กรรมการ 
1๑. นางวัชรียพร  คุณสนอง     กรรมการและเลขานุการ 
1๒. นางสมหมาย  ลิ้มปติพานิชย     ผูชวยเลขานุการ 

 
๒.  คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด  

๑.   นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
๒.   นางวัชรียพร  คุณสนอง   รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย 
๓.   นางนิตยา  ปานเพชร    ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารและวางแผนพัฒนา/ 
      ผูรกัษาการแทน 

หัวหนาฝายพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
๔.   นางสาวนิสาชล  กาญจนพิชิต   ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการสารสนเทศ 
๕.   นางสมหมาย  ลิ้มปติพานิชย   ผูชวยผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพ 
6.   นางรัศมี  ปานดิษฐ    หัวหนาฝายวิเคราะหทรพัยากรสารสนเทศ 
7.   นางวงเดือน  เจริญ    หัวหนาฝายบริการสารสนเทศ 
8.   นางสาวจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา  หัวหนาฝายเอกสารและวารสาร 
9.   นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม      หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. นายปวเรศ  นวลแกว    ผูรักษาการแทนหัวหนาฝายโสตทัศนศึกษา 
1๑. นางอรัญญา  บําเพ็ญแพทย   ผูรักษาการแทนหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
๑๒. นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ  นักวิชาการเงนิและบัญชีชํานาญการ 
๑๓. นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล   บรรณารักษชํานาญการ 
๑๔  นางสาวนิลุบล โรจนสัตตรัตน   บรรณารักษชํานาญการ 
 



 
๑๑ 

 
     ขอมูลดานการใหบริการ 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาใหบริการทรพัยากรสารสนเทศและบริการศูนยการเรียนรู
สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคนควาและวิจัยเพ่ือสงเสริมใหบัณฑิตมีคุณภาพและมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ 
                                                       
การสมัครสมาชิกหองสมุด 
  นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนมีสิทธ์ิเปนสมาชิกหองสมุด โดยในครั้งแรกของการเขาใช
บรกิารหองสมุด ขอใหนิสิตนําบัตรประจําตัวนิสิตมาแสดงเพ่ือบันทึกขอมูลท่ีเคานเตอรบริการ ชั้น ๒ 
สํานักหอสมุด และการเขาใชบริการขอใหใชบัตรประจําตัวนิสิตเปนบัตรผานเขาประตูอิเล็กทรอนิกส 
รวมท้ังรับบริการอื่นๆ ทุกครั้ง 
*เจาของบัตรเทาน้ันท่ีมีสิทธ์ิในการใชบัตรสมาชิกหองสมุด หากบัตรหายใหแจงสํานักหอสมุดทราบ
ทันทีท่ีเคานเตอรบริการยืม-คืน ชั้น ๒ หรอืโทรแจงท่ี ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๖ 
 
เวลาการใหบริการ 

ชวงเวลา วัน เวลา 

ภาคเรียนปกติ 
จันทร – ศุกร 08.00 – 18.30 น. 

เสาร – อาทิตย 09.00 – 17.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอน 
จันทร – ศุกร 08.00 – 18.30 น. 

เสาร – อาทิตย 09.00 – 17.00 น. 

ปดภาคเรียน 
จันทร – ศุกร 08.00 – 16.30 น. 

เสาร – อาทิตย ปดบริการ 

*ปดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
**เวลาเปด-ปดบริการอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19  
 
สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
  นิสิตสามารถยืมหนังสือดวยตนเองพรอมแสดงบัตรประจําตัวนิสิตที่เคานเตอรยืม-คืน และยืม
ตอออนไลนผานระบบสมาชิก (Parton) จาก WEB OPAC โดยสามารถยืมตอผานทางออนไลนได
เพียง ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลากําหนดสง 
 

ประเภทส่ือ ประเภทสมาชิก 
จํานวน 

(เลม, ช้ิน) 
ระยะเวลา 

(วัน) 
คาปรบั 

  (บาท/รายการ/วัน) 
หนังสือ 

และวิทยานิพนธ 
 

นิสิตระดับปริญญาตรี 15 10 5 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 30 10 
ขาราชการ, พนักงาน, ลูกจาง 15 10 
อาจารยและนักวิจัย 20 30 
สมาชิกสมทบ 3 10 

สื่อโสตทัศน สมาชิกทุกประเภท 3 10 
 



 
๑๒ 

 
บริการรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง 

นิสิตสามารถสงหนังสือคืนไดที่เคานเตอรยืม-คืน ชั้น 2 ในเวลาทําการของหองสมุด นอกจากนี้ 
ยังสามารถสงคนืหนังสือในกลองรับคืนหนังสือในบริเวณหองโถงชั้น 1 ไดตลอด 24 ชั่วโมง ผูท่ีสง
หนังสือภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุงข้ึน สํานักหอสมุดจะถือเสมือนวาเปนการสงยอนหลัง 1 วัน 
สําหรับหนังสือสงเกินกําหนด ผูใชบรกิารตองรับผิดชอบคาปรับตามระเบียบ 
 
การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
  การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีสํานักหอสมุดจัดไวใหบริการนั้น สามารถสืบคนไดจาก
ระบบคอมพิวเตอรผานโมดูล WEB OPAC โดยเขาถึงไดทางออนไลนผานทางหนาเว็บไซตที่ 
www.lib.buu.ac.th สําหรับการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน หากนิสิตสืบคนจากภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถสืบคนผาน Single Sign On ท่ีหนาเว็บไซตของสํานักหอสมุด 
 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิส  
  สํานักหอสมุดบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงรวบรวมความรูในสาขาวิชาตางๆ รวมทั้ง
ฐานขอมูลที่ชวยในการจัดทํางานวิจัย และการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน จํานวน 25 ฐานขอมูล 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกสรวมจํานวน 29 ฐานขอมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

ฐานขอมูล สาขาที่ครอบคลุม ป ค.ศ. ลักษณะขอมูล 

1.  ABI/INFORM Collection 
 

การบริหารจัดการ  
 

1971-ปจจุบัน 
 

Full Text 
 

2.  Academic Search Complete สหสาขาวิชา (ศึกษาศาสตร 
วิทยาศาสตร แพทยศาสตร 
มนุษยศาสตร วิศวกรรมศาสตร) 

1975-ปจจุบัน 
 

 

Full Text 
 

3.  ACM Digital Library 
 

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ              1985- ปจจุบัน 
 

Full Text 

4.  ACS Web Edition 
 

วิทยาศาสตร (เคมี ชีวเคมี ฟสิกส 
วิศวกรรมเคมี) 

1996-ปจจุบัน 
 

Full Text 

5.  Access Phamacy เภสชัศาสตร 1975- ปจจุบัน Full Text 

6.  CINAHL® PLUS WITH  
 FULLTEXT 

พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร               1937-ปจจุบัน Full Text 

7.  CEIC ฐานขอมูลเศรษฐกิจมหภาคเชิงสถิติ 
การคา การลงทุน และการเงิน 
ครอบคลุมทั่วโลก 

 Full Text 

8.  Computer and Applied 
Sciences Complete (CASC) 

คอมพิวเตอร 1965-ปจจุบัน 
 

Full Text 

9.  Emerald 
 

สหสาขาวิชา (วิทยาศาสตร  
ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร 
แพทยศาสตร) 

1989-ปจจุบัน Full Text 

10. Gale Academic OneFile สหสาขาวิชา ดานสังคมศาสตร 
เทคโนโลยี แพทยศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ  

 Full Text 

11.  ProQuest Dissertations   
       & Theses: Full Text 

สาระสังเขปวิทยานิพนธ          
(ปริญญาโท-เอก) 

1997-ปจจุบัน 
 

FullText/Abstract 

12.  Regional Business News    บริหารธุรกิจ การจัดการ 1922-ปจจุบัน Full Text 

13.  SPORT Discuss with  
 Full Text 

วิทยาศาสตรการกีฬา 1997- ปจจุบัน 
 

Full Text 

14.  ScienceDirect สหสาขาวิชา (วิทยาศาสตร 
สังคมศาสตร) 

1861- ปจจุบัน 
 

Full Text 

15.  Scopus สหสาขาวิชา (วิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ) 

1960-ปจจุบัน 
 

Full Text 

16.  SpringerLink (E- Journal)           
        

สหสาขาวิชา (วิทยาศาสตร 
สังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

1846-ปจจุบัน 
 

Full Text 

 



 
๑๔ 

 

ฐานขอมูล สาขาที่ครอบคลุม ป ค.ศ. ลักษณะขอมูล 

17.  Web of Science สหสาขาวิชา (วิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร) 

2001-ปจจุบัน Full Text 

18.  Endnote โปรแกรมการจัดการการอางอิงและ
บรรณานุกรม 

 Full Text 

19.  Turnitin 
 

โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิชาการ 

 Full Text 

20.  อักขราวิสุทธ โปรแกรมการตรวจสอบการคดัลอก
ผลงานวิชาการ 

 Full Text 

21.  2eBook   สหสาขาวิชา (มนุษยศาสตร 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสขุภาพ) 

2004-ปจจุบัน e-Book 

22.  Access Engineering 
 

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร  e-Book 

23.  Cambridge University 
Press 

สหสาขาวิชา (มนุษยศาสตร 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสขุภาพ) 

1960-ปจจุบัน e-Book 

24.  Dissertation Full Text 
 

สาระสังเขปวิทยานิพนธ        
(ปริญญาโท-เอก) 

1997-ปจจุบัน e-Book 

25.  EBSCO eBook Collection สหสาขาวิชา (มนุษยศาสตร 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสขุภาพ) 

1975-ปจจุบัน e-Book 

 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 
 

ฐานขอมูล สาขาที่ครอบคลุม ป ค.ศ. ลักษณะขอมูล 

26. ฐานขอมูล “มติชนออนไลน 
(Matichon Information) 

กฤตภาคหรือเน้ือหาฉบับเต็มในบาง
ขอมูลซ่ึงมาจากวารสารในเครือมติ
ชน 

 ขาว ฉบับเต็ม 

27.  ProQuest Dissertations & 
Theses: Full Text 

สาระสังเขปวิทยานิพนธ    (ปริญญา
โท-เอก) 

1997-ปจจุบัน e-Book 

28.  ScienceDirect สหสาขาวิชา (มนุษยศาสตร 
วิทยาศาสตร แพทยศาสตร) 

1974-ปจจุบัน e-Book 

29.  SpringerLink สหสาขาวิชา (มนุษยศาสตร 
วิทยาศาสตร แพทยศาสตร) 

1815-ปจจุบัน e-Book 

 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 
พ้ืนท่ีการใหบริการการเรียนรูตามอัธยาศัย 
  สํานักหอสมุดจัดสถานที่เพ่ือรองรับการใชบริการของคณาจารยและนิสิตดวยบรรยากาศที่เอ้ือ 
ตอการเรียนรูเปนอยางมาก โดยจัดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการศึกษาเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดแก  
  1.  หองศึกษาคนควาสวนบุคคลสําหรบันิสิต จัดมุมศึกษาคนควาอยางเปนสัดสวนเฉพาะ
บุคคลสําหรับนิสิตท่ีตองการสมาธิในการศึกษาคนควา 
  2.  หองคนควาและเตรียมการสอนสําหรับอาจารย จัดเตรียมหองท่ีเปนสัดสวนเฉพาะบุคคล
สําหรับอาจารยมาใชในการคนควาและเตรียมการสอน 
   3.  หองสัมมนากลุม ที่มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีผูใชสามารถนําเสนอขอมูลเพ่ือการอภิปราย
ไดอยางชัดเจนและนาสนใจ (Computer & Interactive Board)  
  4.  หองฉายภาพยนตรสามมิติ  
  5.  หองศึกษามัลติมีเดียแบบกลุมและเฉพาะบุคคล  
  6.  หองอานหนังสือโซนเงยีบ สําหรับนิสิตท่ีตองการสมาธิในการศึกษาคนควา 
  7.  หอง Reading Room Café ซึ่งบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  
  8.  หองอานหนังสือ 24 ชั่วโมง ที่หองโถงชั้น 1 เขาถึงไดงาย และมีบริการ WiFi จุด
เชื่อมตอปลั๊กไฟ  
  9.  Cyber Zone I, II ใหบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการศึกษาคนควา ทํา
รายงาน หรือทําวิจัยตางๆ  
  10. Game Zone  พ้ืนที่การเรียนรูดวยการเลนเกม จัดเตรียมพ้ืนที่ท่ีมีบรรยากาศสบายๆ  
ใหความผอนคลาย และจัดเตรียมเกมฝกสมองตางๆ ไวใหบริการ   
  11. Books Showroom พื้นท่ีใหบริการหนังสือใหมที่จัดบรรยากาศเหมือนรานหนังสือ ให
ความรูสึกผอนคลาย และเขาถึงไดงาย 
  12. Recreation Zone 
  13. Karaoke Studio 
  14. Nap Zone : Rest, relax & recharge with a nap 
  โดยทุกพื้นที่ของหองสมุดบริการดวย WiFi ที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงสุด ทั้งน้ีการใชหอง 
ศึกษาคนควากลุม นิสิตสามารถทําการจองไดทางออนไลน ผานเว็บไซต www.lib.buu.ac.th. 
 
การฝกอบรมทักษะการรูสารสนเทศ 
 สํานักหอสมุดตระหนักถึงความสําคัญในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  
เพื่อใหการเรียนการสอน การทําวิจัยของคณาจารยและนิสิตมีความสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ  
ทั้งน้ีสํานักหอสมุดจัดหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวใหแกผูใชบรกิารเปนประจําเดือน สามารถตรวจสอบ 
วัน เวลา ท่ีตองการเขารับการอบรมไดท่ี www.lib.buu.ac.th เมนูการฝกอบรม และลงทะเบียนเขารับ 
การอบรมไดทางออนไลนผานทางเว็บไซตของสํานักหอสมุด โดยมีหลักสูตรดังนี้ 
  1.  การฝกอบรมทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย) 
   2.  การฝกอบรมทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  3.  การฝกอบรมทักษะการรูสารสนเทศสําหรับปริญญาตรี 
  4.  การฝกอบรมการใชโปรแกรมการอางอิงและการจัดการบรรณานุกรมและโปรแกรม 
               การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ 



 
๑๖ 

 
  นอกจากนี้นิสิตยังขอรับบริการ Library Tour ซึ่งเปนบริการแนะนําการใชหองสมุดและ
บรกิารตาง ๆ โดยแจงความจํานงไดตลอดเวลาทําการท่ี โทร. 038-102475 
 
การชวยการคนควาและวิจัย  
  Research Zone หรือเคานเตอรบริการตอบคําถามและชวยการคนควา ใหบริการคําแนะนํา 
การใชหองสมุดเพื่อการศึกษาและการวิจัย ดังนี้ 
  1.  การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
  2.  การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  
  3.  การใหบริการโปรแกรมเพื่อการวิจัย SPSS  
  4.  บริการโปรแกรม Endnote  
  5.  บริการยืมระหวางหองสมุด  
  6.  การรับขอเสนอแนะตาง ๆ รวมถึงรับคํารองขอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 
พ้ืนท่ีใหบริการ  
ชั้น 1 ทางเขาหองสมุด หองโถงอานหนังสือ (Common Room), บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

  ที่ราน Café@Library, หนังสือภาษาตางประเทศกอน ค.ค. 1997 
ชั้น 2   ทางเขาหองสมุดประตูอิเล็กทรอนิกส, บริการยืม – คืน, หนังสือภาษาตางประเทศ 

ต้ังแต ค.ศ. 1997 – ปจจุบัน, มุม Books Showroom, Research Zone, Mini TCDC Center 
ชั้น 3    หนังสือภาษาไทยฉบับปพิมพ พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน, Korea Studio Corner,  

  Recreation Zone, มุมบริการถายเอกสาร, Inspiring Garden 
ชั้น 4      ศูนยจีนศึกษา, วารสาร,หนังสือพิมพ, นวนิยาย, วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
ชั้น 5      Quiet Zone, หองบัณฑิตศึกษา, หองศึกษาคนควาเฉพาะบุคคล, วิทยานิพนธ, หนังสืออางอิง,  
  Nap Zone 
ชั้น 6      Edutainment Zone: Cyber Zone I, II, Mini Home Theatre, หองศึกษามัลติมีเดียกลุม,  

หองศึกษามัลติมีเดียเฉพาะบุคคล, บริการเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนทางอินเทอรเน็ต,  
        Karaoke Studio 
ชั้น 7     หนังสือภาษาไทยฉบับปพิมพกอน พ.ศ. 2546, สํานักงานผูอํานวยการ, หองประชุม,  

 หองวรรณกรรมในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 
การติดตอสื่อสาร 
E-mail:   library@buu.ac.th 
Facebook:  https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage/ 
เว็บไซต:  www.lib.buu.ac.th 
โทรศัพท  - บรกิารยืม – คืนหนังสอื    038-10-2476 
   - บรกิารยืม – คืนสื่อโสตทัศน/ บริการอินเทอรเน็ต  038-10-2468 

- บริการตอบคําถาม  038-10-2475, 06 3329 1199 
       - บรกิารวารสาร/ หนังสือพิมพ 038-10-2474 
       - บริการนําชมหองสมุด/ แนะนําการใชบริการและอบรมการสืบคนฐานขอมูล  

  038-10-2490 
       - แนะนําการจัดหาหนังสือและสื่อสารสนเทศตางๆ 038-10-2483 
       - Café@Library      038-10-2489 
       - สํานักงานผูอํานวยการ    038-10-2495 
       - ผูอํานวยการสํานักหอสมุด   038-10-2499,  

08 1863 7097 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๘ 

 
        ผลการดําเนินงาน 

 

 
 สํานักหอสมุดไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามบริการหลักทั้ง 5 ดาน 
คือ ดานบริการสารสนเทศ, ดานบริการสนับสนุนการวิจัย, ดานการบริการสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับการเรียนรู, ดานการฝกอบรม และดานบริการวิชาการ 
 
๑. ดานการบริการสารสนเทศ 
 1.1 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดที่สํานักหอสมุดใหบริการ 
 สํานักหอสมุดมีพันธกิจในการใหบริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยจึงจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการจัดหา
ตามประมวลการสอน (Course Syllabus) ในรายวิชาที่เปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ปจจุบันสํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ จํานวนท้ังสิ้น 851,128  ชื่อเร่ือง 
 

 
 
 ๑.๒  จํานวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
 สํานักหอสมุดไดจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน จํานวน 
26 ฐาน ประกอบดวย ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสหสาขาวิชา จํานวน 11 ฐาน และกลุมสาขาวิชาหลัก 
3 กลุมสาขา คือไดแก กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 4 ฐาน กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 7 ฐาน และกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 4 ฐาน 
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๑๙ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 ๑.๓ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ (หนังสือ) 
 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ (หนังสือ) ไดดําเนินงานจัดซื้อหนังสือตาม
งบประมาณที่ไดรับโดยจัดซื้อตามรายวิชาที่เปดสอนและตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
โดยผานกระบวนการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศจากผูใชบริการเพ่ือใหตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการตลอดจนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชีวิต 
 

 
 
 ๑.๔ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ (วารสารและนิตยสาร) 
 จํานวนวารสารและนิตยสารเพิ่มจํานวนมากขึ้นเนื่องจากไดรับวารสารอภินันทนาการจาก
หนวยงานตาง ๆ 
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๒๐ 

 
 ๑.๕ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (e-Books ที่จัดซื้อ) 
 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส (e-Books) ไดดําเนินการจัดซื้อตามหลักสูตร
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและตามการเสนอแนะของผูใชบรกิาร 
 

 
 
 ๑.๖ จํานวน e-Journals ในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 การจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนในดานการเรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย และนิสิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปเปนขอมูลอางอิง ซึ่งทางสํานักหอสมุดไดดําเนินการ
จัดหาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนปจจุบันและไดขอมูลที่ทันสมัย 
 

 
 

 ๑.๗ จํานวน e-Books ในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Books) สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาตามงบประมาณท่ี
ไดรับโดยมุงเนนการจัดหาตรงตามหลักสูตรการเรยีนการสอนและสงเสริมการวิจัยของคณาจารย และ
นิสิตของมหาวิทยาลัยโดยใหอาจารยและนิสิตเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศผานชองทางตาง ๆ ของ
สํานักหอสมุดเพ่ือใหตรงตามความตองการของผูใชบริการ 
 
 

 

 

 

1,257 1,287 

11,787 11,990 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

2562 2563

41,583 41,635

111,244

63,807 

0

50,000

100,000

150,000

2562 2563

ชื่อ

ม.บูรพา ม.เชียงใหม



 
๒๑ 

 

 
 

   ๑.๘ จํานวนรายวิชาบทเรียนออนไลนในระบบ MOOC 

รายการผลลัพธ หนวยวัด เปา ผลดําเนินงาน 

จํานวนรายวิชาบทเรียนออนไลนในระบบ MOOC รายวิชา 1 1 

 
 ๑.๙ จํานวนรายวิชาบทเรียนออนไลนทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิตและบุคลากร
ชาวตางชาติ 
 

รายการผลลัพธ หนวยวัด เปา ผลดําเนินงาน 

จํานวนรายวิชาบทเรียนออนไลนทักษะการรูสารสนเทศ
สําหรับนิสิตและบุคลากรชาวตางชาติ 

รายวิชา 3 3 

 

 ๑.๑๐ จํานวนการยืมทรพัยากรสารสนเทศ 
 จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากจํานวนนิสิตลดลงและเกิด
สถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ดงันั้นสํานักหอสมุดไดเพ่ิมชองทาง รูปแบบการใหบริการ
ตาง ๆ และบริการเชิงรุกใหเหมาะสม เพ่ือใหผูรับบริการไดรับความสะดวกในการเขาถึงการใช
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด เปนการเพ่ิมปรมิาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศและสงเสริม
การอยางตอเนื่อง 
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๒๒ 

 
 ๑.๑๑ จํานวนการเขาถึงฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 การเขาถึงฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีปริมาณการใชลดลง เน่ืองจากไมสามารถดําเนินการ
ฝกอบรมเชิงปฎิบัติการในการเขาใชฐานขอมูลโดยตรงไดเนื่องจากสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) สํานักหอสมุดจึงไดดําเนินการอบรมผานระบบออนไลน 
 

 
 

 ๑.๑๒ จํานวน e-form เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
 การเขาใชบริการผานระบบ e-Form มีการเขาใชในปริมาณมากขึ้น เนื่องจากผูใชบริการ 
ไมสามารถเขามาใชบริการยังสํานักหอสมุดไดทําใหตองใชบริการผานระบบ e-Form ที่ทางสํานักหอสมุด
เปดชองทางในการเขาใชบรกิาร 
 

                        
 
 ๑.๑๓ จํานวนบริการเชิงรุก 

 จากกระบวนการรบัฟงเสียงลูกคาทําใหสํานักหอสมุดจัดกิจกรรมบริการเชิงรุกอยาง
ตอเน่ือง สําหรับปการศึกษา 2563 จํานวนบริการเชิงรุกลดลง เน่ืองจากไมนับซ้ําบริการเชิงรกุท่ีจัด
ขึ้นใหกับผูใชบรกิารในปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 

 

2,402,457

5,821,611

585,015 388,103 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2560 2561 2562 2563

ครั้
ง

8 8 

11 11

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

2560 2561 2562 2563

จํา
นว

น



 
๒๓ 

 

 
 

 ๑.๑๔ จํานวนนวัตกรรมสนับสนุนการบริการ 

 สํานักหอสมุดสรางนวัตกรรมสนับสนุนการบริการอยางตอเนื่อง สําหรับปการศึกษา 2563 
จํานวนนวัตกรรมลดลงจากปท่ีผานมา เน่ืองจากจะไมนับซ้ํานวัตกรรมในปท่ีผานมา 
 

 
 ๑.๑๕ จํานวนการเขาใชบริการหองสมุด (Walk in) 
 จํานวนการเขาใชบริการหองสมุด (Walk in) เนื่องจากมีจํานวนนิสิตลดลงและจาก
สถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา(โควิด-19)  ทําใหผูใชบริการไมสามารถเขาใชบริการยังสํานักหอสมุดได 
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 ๑.๑๖ จํานวนการใชบริการทางเว็บไซต 
 จํานวนการเขาใชบริการทางเว็บไซตมีจํานวนลดลงเน่ืองจากผูเขาใชบรกิารมีจํานวนลดลง
และจากสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 

 
 
 ๑.๑๗ จํานวนการใชหองศึกษากลุม 
 จํานวนการใชหองศึกษากลุมมีจํานวนลดลงเน่ืองจากสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา(โควิด-19) 
ผูใชบริการไมสามารถเขามาใชบริการในสํานักหอสมุดได  
 

 
 

 ๑.๑๘ จํานวนการใชหองมัลติมีเดียเดี่ยว 
 ในปการศึกษา 2563 งดบริการการใชหองมัลติมีเดียเดี่ยว เน่ืองจากสถานการณวิกฤต
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
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 ๑.๑๙ จํานวนการใชหองมัลติมีเดียกลุม 
 จํานวนการใชหองมัลติมีเดียกลุมมีจํานวนลดลงเน่ืองจากสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 

 
 

 ๑.2๐ จํานวนครั้งการฝกอบรม 

 สํานักหอสมุดมีการอบรมทางระบบออนไลนเพ่ิมขึ้น 
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 ๑.๒๑ จํานวนคนเขาฝกอบรม 
 ผูเขาฝกอบรมมีจํานวนลดลง เน่ืองจากสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

 

 

๒. ดานบริการสนับสนุนการวิจัย 

 ๒.๑ จํานวนการบริการสนันสนุนการวิจัย 

บริการสนบัสนนุการวิจัย (Research Zone) /ป 2560 2561 2562 2563 

การใหบริการตอบคาํถามและชวยคนควาและวิจัย (คร้ัง) 1,605 1,885 3,049 2,468 

บริการใหคําปรึกษาแนะนํา (Research Zone) (คน) 206 227 260 135 

ฐานขอมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU E-Portfolio) (คน) - 678 751 762 

รวบรวมผลงานวิจัย (BUU Research Report) (ช่ือเรื่อง) - 3,648 3,914 4,168 

อบรมการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote และโปรแกรมทาง
สถิติ SPSS (คน) 

3,721 7,247 1,193 689 

 

 
๓. ดานการใหบริการสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรู 
 สํานักหอสมุดตระหนักถึงการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จึงจัดสถานที่หลากหลาย
ประเภท เหมาะสมกับการศึกษาคนควา ใหผูรับบริการเขาใช ไดแก บริการคอมพิวเตอรเพื่อการ
เรยีนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  บรกิารหองศึกษากลุม บริการหองชมภาพยนตรผานเครือขาย 
การบริการทางธุรกิจท่ีถูกตองตามกฏหมาย ในรูปแบบมัลติมีเดียแบบเด่ียว แบบกลุมเลก็ กลุมใหญ 
บรกิารพ้ืนท่ี Co-working space ที่ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการเกมโซน บริการหองอาน
หนังสือ 24 ชั่วโมง  โดยทุกพ้ืนที่ของหองสมุดบริการดวย Wifi ท่ีมีประสิทธิภาพความเร็วสูงสุด  
ทั้งน้ีการใชหองศึกษาคนควากลุม นิสิตสามารถทําการจองไดทางออนไลน ผานเว็บไซตสํานักหอสมุด 
www.lib.buu.ac.th โดยตัวชี้วัดที่สะทอนความสําเร็จดานนี้  
 
 ดานจํานวนผูเขาใชบริการ 
 จากจํานวนผูใชบริการในป 2559 มีผูใชบริการเขามาใชบริการ จํานวน 1,486,496 คน  
ในป 2560 เพ่ิมขึ้นเปน 3,121,575 คน คิดเปน 109.99% และในป 2560 เพ่ิมข้ึนเปน 
3,193,494 คน คิดเปน 114.84% และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด  ซึ่งหากดูในรายละเอียด
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จะเห็นไดวาผูใชบริการที่ตองการใชเฉพาะพ้ืนท่ีนั่งอานบริเวณชั้นที่ 1 ซึ่งใหบริการ 24 ชั่วโมง มี
จํานวน 50.15 % ในป 2559 ป 2560 คิดเปน 78.08% และในป 2561 75.90% ของจํานวน
ผูเขาใชบริการทั้งหมด 
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 ดานจํานวนการใชหองศึกษากลุม 

 
 

 ดานจํานวนการใชหองมัลติมีเดียเดียว/กลุม 
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 ดานจํานวนการใช Internet Zone 

 

 
 

๔. ดานการบริการฝกอบรม 

 สํานักหอสมุดตระหนักถึงความสําคัญในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อใหการเรียน การสอน การทําวิจัยของคณาจารยและนิสิตมีความสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชทรัพยากรสารสนเทศไดอยางคุมคา สํานักหอสมุดจัดใหมีการฝกอบรมการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศดวยคอมพิวเตอรเพ่ือใหผูใชบริการไดรับความรูและความเขาใจถึงวิธีการการเขาถึงหรือ
การใหไดมาซึ่งสารสนเทศท่ีเก่ียวของ จําเปน และเปนประโยชนตอการเรยีน การสอน และการวิจัย 
ทั้งนี้สํานักหอสมุดจัดหลักสูตรการฝกอบรมใหแกผูใชบริการเปนประจําทุกสัปดาห  โดยจํานวนคร้ัง
ของการอบรมเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ในป 2559 จํานวน 63 ครั้ง ป 2650 จํานวน 83 ครั้ง และ
ในป 2561 เพ่ิมขึ้นเปน 137 คร้ัง ในดานจํานวนผูเขารับการอบรมก็มีเพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน 
จากป 2559 จํานวน 2,983 คน ป 2560 จํานวน 3,721 คน และในป 2561 จํานวน 7,247 
คน ดังแสดงในภาพ 
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๕. ดานบรกิารวิชาการ 

 จากการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม โดยดาํเนินงานรวมกับหลายภาคสวน 
ทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก เชน ทัณฑสถานหญิงชลบุรี, ชมรมขาราชการบํานาญ
จังหวัดชลบุรี, ชมรมผูสูงอายุ, วัดและโรงเรียนในชุมชน รวมถึงขายงานหองสมดุมหาวิทยาลัยสวน
ภมูิภาค (PULINET) ที่สํานักหอสมุดไดรวมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังที่ 9 
ภายใตแนวคิด Together We Share  วันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด รีสอรท  
บางแสน มผีูเขารวมงานท้ังส้ิน 298 คน เสนอผลงาน 144 คน ไมเสนอผลงาน 154 คน ทั้งนี้ที่ผาน
มาสํานักหอสมุดไดนําเอาผลงานการบริการวิชาการแกสงัคมนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
PULINET หลายโครงการและมีบางโครงการไดรับรางวัล ดงันี ้

- โครงการหนงัสือหมุนเวียนแลกเปล่ียนกันอาน ไดรัลผลงานระดับดี ในการประชุม 
วิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังที่ 6 จดัโดย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
วันที่ 16-17 กุมภาพนัธ 2559  

- โครงการ BUU Library Tour 2016 : ภาพลักษณใหมของการประชาสัมพันธดวย 
สื่อวีดิทัศนออนไลน  ไดรับรางวัลระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังที่ 7  
จัดโดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 10-11 มกราคม 2560 โดย นางสาวธัญลกัษณ  
ธนประสิทธ์ิพัฒนา และนายจักรพันธุ ชื่นภิรมย 
 นอกจากน้ีสํานักหอสมุดยังไดรวมกับฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สวทช. พัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เพื่อคลังความรูให นักเรียน นักศกึษา ครูอาจารย 
และประชาชนทั่วไป สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดโดยไมผิดลิขสิทธิ์ ดังแสดงในภาพที่ 13 
 

 
หนาเว็บไซตคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
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การพัฒนาบุคลากร 

 

การพัฒนาบุคลากร (ดานการอบรม ประชุม สัมมนา) 

  ๑. ภารกิจของผูอํานวยการ 

ลาํดับ วัน เดือน ป เร่ือง สถานที่ 
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ 

1 8 ตุลาคม 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ “ครบรอบ 100 ป ชาตกาล 
ศาสตราจารย ดร.ธํารง บัวศรี”  

หองประชมุ 209 ชั้น 2 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 9 ตุลาคม 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล 

หองประชมุ 512 ชั้น 5 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 11 ตุลาคม 2562 เขารวมงาน “ครบรอบ 100 ป ชาตกาล 
ศาสตราจารย ดร.ธํารง บัวศรี” 

หอประชุมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 5 พฤศจิกายน 2562 - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา คร้ังที่ 11/2562 
- ประชุมคณะกรรมการจัดหารายไดหรือ
ประโยชนจากที่ราชพัสดุ คร้ังท่ี 11/2562 

หองประชุม 903 ชั้นที่ 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๒. ภารกิจของผูรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานท่ี 
1 3 ธันวาคม 2562 - ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุน

การศึกษา ครั้งที่ 6/2562 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา  

หองประชมุ 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 4 ธันวาคม 2562 เขารวมอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารผลงานสูความเปนเลิศ OKRs  

หองประชมุเทาทอง 1 
อาคารศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 6 ธันวาคม 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

หองประชมุ 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 12 ธันวาคม 2562 เขารวมพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ 
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา  
กับเทศบาลตําบลบางพระ 

หองประชมุ 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 16 ธันวาคม 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายใน คร้ังที่ 3/2562 

หองประชมุ 406  
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 



 
๓๒ 

 
  ภารกิจของผูรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด (ตอ) 

ลําดับ วัน เดือน ป เร่ือง สถานที่ 

6 7 มกราคม 2563 - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา คร้ังที่ 1/2563 
- ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ  
ครั้งที่ 1/2563 

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  ๓. ภารกิจผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ลําดับ วัน เดือน ป เร่ือง สถานท่ี 

นายเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ 

๑ 17 มกราคม 2563 รวมเปนเกียรติในกิจกรรมทําบุญ 
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจําปงบประมาณ 2563 

หองอเนกประสงค  
QS2-103 

อาคาร 60 พรรษา 
มหาราชินี 2 

๒ 1 กุมภาพันธ 2563 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2563 

หองประชุมศานิตย  
นาคสุขศรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว  

จ.สระแกว 
๓ 24-25 กุมภาพันธ 

2563 
เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑคุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ  
(EdPEx Criteria)  

หองประชมุ UAD 101  
ชั้น 1 หอประชุมธํารง  

บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๔ 3 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังที่ 3/2563 

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๕ 24-25 กุมภาพันธ 
2563 

ผูอํานวยการ และบุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 2 คน ไดแก นางนิตยา ปานเพชร 
และนางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย เขารวม
โครงการอบรม เรื่อง เกณฑคุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ  
(EdPEx Criteria)  

หองประชมุ UAD 101 
หอประชุมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๖. 27 กุมภาพันธ 2563 เขารวมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน 
และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปการศึกษา 2562 

หองประชมุ UAD 101  
หอประชุมธํารงบัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 



 
๓๓ 

 
  ภารกิจผูอํานวยการสํานักหอสมุด (ตอ) 

ลําดับ วัน เดือน ป เร่ือง สถานที่ 
๗ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทหัวหนาสวนงาน 
ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangouts Meet 

๘ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อบรมการใชงานระบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (KPI) ในสวนของการบันทึก
ขอตกลงการปฏิบัติงาน 

สาํนักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๙ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจาย ระดับปริญญาตรี ผานระบบ 
การประชุมออนไลน 

สาํนักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

10 2 มิถุนายน 2563 ประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา คร้ังที่ 2/2563 ผานทางระบบ
ออนไลน  

ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangouts Meet 

11 9 มิถุนายน 2563 ประชุมโครงการอบมผูบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา เร่ือง การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 
อยางมีคุณธรรมและโปรงใส ประจําป  
พ.ศ. 2563 ผานระบบออนไลน 

สาํนักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 15 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ 
และกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับ
การเสนอขอพระราชทานครื่องราช
อิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดเิรก 
คุณาภรณ ครั้งที่ 1/2563 ประจําป 2564 

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

13 18 มิถุนายน 2563 ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2567  

ประชุมผานระบบออนไลน 
Google Hangouts Meet 

14 19 มิถุนายน 2563 ประชุมปรึกษาหารือการกําหนดแนวทาง 
ตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติการ 
เฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 12  

ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangouts Meet 

15 23 มิถุนายน 2563 เขารวมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
หองสมุดวิทยาเขตสระแกว 

หองสมุดวิทยาเขตสระแกว 
จ.สระแกว 

16 29 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการขายงาน
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 
(PULINET) ครั้งที่ 4/2563 

ประชุมผานระบบออนไลน 
Zoom 

17 30 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา คร้ังที่ 7/2563  

ประชุมผานระบบออนไลน 
Google Hangouts Meet 

 
 
 
 



 
๓๔ 

 
  ภารกิจผูอํานวยการสํานักหอสมุด (ตอ) 

ลําดับ วัน เดือน ป เร่ือง สถานที่ 
18 7 กรกฎาคม 2563 เขารวมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจํา

มหาวิทยาลัย เน่ืองในวันคลายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ป  
ประจําป พ.ศ. 2563 

ลานธรรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

19 8 กรกฎาคม 2563 รวมงานวันคลายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย
บูรพา ครบรอบ 65 ป ประจําป พ.ศ. 2563 

หอประชุมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

20 10 กรกฎาคม 2563 ประชุมสรุปความคืบหนาโครงการ  
BUU University Application  
และกิจกรรมอ่ืนๆ ระหวางมหาวิทยาลัย  
และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

หองประชุม 805 ชั้น 8  
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

21 15 กรกฎาคม 2563 ประชุมพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2567 คร้ังท่ี 2/2563 

ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangouts Meet 

22 30 กรกฎาคม 2563 เขารวมประชุมหารือ เรื่องแนวทางการจัดทํา
ขอเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangouts Meet 

 
23 30 กรกฎาคม 2563 ศึกษาดูงานการใหบริการเครื่องแมขาย 

และระบบเครือขายคณะวิทยาการสารสนเทศ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
24 4 สิงหาคม 2563 - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

บูรพา คร้ังที่ 8/2563 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุน
การศึกษา ครั้งที่ 3/2563 

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

25 14 สิงหาคม 2563 เขารวมรับฟงการช้ีแจงแนวทางการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานฯ  

หอง 202 ช้ัน 2 
หอประชุมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

26 25 สงิหาคม 2563 เขารวมประชุมคณะกรรมการการประเมินผล
การควบคุมภายใน คร้ังที่ 2/2563 

ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangouts Meet 

27 28 สิงหาคม 2563 เขารวมงน BUU Researcher Day 2020  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ 
จ.ชลบุรี 

28 1 กันยายน 2563 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังที่ 9/2563 

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

29 15 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการ  
“วันศาสตราจารย ดร.ธํารง บัวศรี”  
ครั้งที่ 1/2563 

หองประชุม 209 ชั้น 2 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 



 
๓๕ 

 
  ภารกิจผูอํานวยการสํานักหอสมุด (ตอ) 

ลําดับ วัน เดือน ป เร่ือง สถานที่ 
30 21 กันยายน 2563 เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการ 

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา 
กับกรมราชทณัฑ ครั้งท่ี 1/2563 

หอง BBS 808 ชั้น 8 
คณะการจัดการ 

และการทองเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

31 28 กันยายน 2563 เขารวมโครงการรณรงค ปลุกจิตสํานึก  
“การรองเพลงชาติไทย” เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทย จังหวัดชลบุรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บริเวณหนาเสาธง  
ลานพลาซา 

ดานหนาหอประชุม 
ธํารงบัวศรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
32 25 กันยายน 2563 เขารับการสัมภาษณเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
หองประชุม 512 ชั้น 5 

สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  4. บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ลําดับ วัน เดือน ป เร่ือง สถานท่ี 
1 1 ตุลาคม 2562 นางวัชรียพร คุณสนอง รวมงานทําบุญ 

วันคลายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง 
หองดนตรีไทย ชั้น 2 

คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 1 ตุลาคม 2562 นายปวเรศ นวลแกว เขารวมประชุม
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ประจํามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2562 

หองประชุม 406 ชั้น 4 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 1 ตุลาคม 2562 นายเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ 10/2562 

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 8 ตุลาคม 2562 บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางสมหมาย ล้ิมปตพิานิชย และนางสาว 
นงลักษณ คุณสนอง เขารวมโครงการสงเสริม 
ใหความรูกองทุนประกันสังคม และกองทุน
ทดแทด สําหรับผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ดานบริหารงานบุคคลของสวนงาน  
และตองเปนผูประกันตนของของทุน
ประกันสังคม 

หองประชุม 805 ชั้น 5 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 8 ตุลาคม 2562 นางรัชนี เจริญวารี เขารวมโครงการสงเสริม 
ใหความรูกองทุนประกันสังคม และกองทุน
ทดแทด สําหรับผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ดานบริหารงานบุคคลของสวนงาน  

หองประชุม 805 ชั้น 5 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



 
๓๖ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานท่ี 

  และตองเปนผูประกันตนของของทุน
ประกันสังคม 

 

6 15 ตุลาคม 2562 นายปวเรศ นวลแกว เขารวมประชุม 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 17 ตุลาคม 2562 นายปวเรศ นวลแกว เขารวมประชุม 
สภาพนักงาน สมัยสามัญ คร้ังที่ 5/2552 

หองประชุม 805 ชั้น 8 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

8 17 ตุลาคม 2562 นางนิตยา ปานเพชร เขารวมประชุม
คณะกรรมการทําลายหนังสือ  
ครั้งที่ 10/2562 จัดโดย งานสารบรรณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

หองประชุม 209  
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 22 ตุลาคม 2562 บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงค  
และนายเฉลิมเกียรติ ดีสม เขารวมประชุม
คณะกรรมการกํากับการดําเนินโครงการ  
BUU Smart University ระหวาง 
มหาวิทยาลัยบูรพา และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

10 31 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2562 

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ ผูอํานวยการ 
พรอมดวยบุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน  
3 คน ไดแก นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต 
นางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล และนางสาว 
อังศรุัตน ระยา เขารวมงานสัมมนาวิชาการ
ระดบันานาชาติ Online Information & 
Education Conference 2019 ภายใตหัวขอ 
การเปลี่ยนบทบาทหองสมุดและภาพแวดลอม
ของสถาบันการศึกษา (The Changing Higher 
Education Environment and Libraries 
role)  จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ
บริษัท บุคโปรโมช่ัน แอนด เซอรวิส จํากัด  
และบริษัท บุคเน็ท จํากัด 

หองประชุม 
อาคารรักตะกนิษฐ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

11 1 พฤศจิกายน 
2562 

นางวัชรียพร คุณสนอง เขารวมประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานเก่ียวกับนิสิตพิการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2562   
จัดโดย งานบริการและสวัสดิการนิสิต  
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

หองประชุมกองกิจการ
นิสิต 

ศูนยกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



 
๓๗ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ 
12 20 พฤศจิกายน 

2562 
บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางวัชรียพร คุณสนอง และนางสาวนิสาชล 
กาญจนพิชิต เขารวมโครงการประชุมสัมมนา 
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนที่ 7  
พ.ศ. 2562 จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย  
และนวัตกรรม  

สาํนักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 
กรุงเทพฯ 

13 4 พฤศจิกายน 
2562 

นายปวเรศ นวลแกว เขารวมประชุม
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 

หองประชุม 406 ชั้น 4 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

14 7 พฤศจิกายน 
2562 

นางวงเดือน เจริญ เขารวมประชุมคณะทํางาน
ฝายบริการสารนิเทศ หองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 1/2563 

หองประชุม 1 ช้ันลาง 
สาํนักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพฯ 
15 7 พฤศจิกายน 

2562 
นางนิตยา ปานเพชร เขารวมประชุม
คณะกรรมการทําลายหนังสือ  
ครั้งที่ 12/2562 จัดโดยงานสารบรรณ 
กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา 

หองประชมุ 209 ชั้นที่ 2 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

16 8 พฤศจิกายน 
2562 

นางรัศมี ปานดษิฐ เขารวมประชุมคณะทํางาน
ฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  
ครั้งที่ 5/2562 

หองประชุม 1 ช้ันลาง 
สาํนักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพฯ 
17 21-22 พฤศจิกายน 

2562 
บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นายปวเรศ นวลแกว และนางสาวอังศุรัตน  
ระยา เขารวมโครงการ “การศึกษา 
แบบองครวม (Holistic Study) ตามบริบท
การศึกษาภูมิภาคตะวันออก” เครือขาย 
ภาคตะวันออก 

โรงแรมเทาทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

18 21-23 พฤศจิกายน 
2562 

บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางสาวอรัญญา บําเพ็ญแพทย และนางสาว
อัญชสา ขําอยู เขารวมโครงการพัฒนาความรู 
ทักษะและสมรรถนะของเครือขายพัฒนา 
งานดานบุคลากรเพ่ือสรางความสัมพันธ
ภายในองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

จ.จันทบุรี 

 

 



 
๓๘ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ 
19 22 พฤศจิกายน 

2562 
บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา  
และนางสาวนิลุบล โรจนสัตตรัตน เขารวม
ประชุมคณะทํางานฝายวารสารและเอกสาร 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 3/2562 

หองประชุม 1 ช้ันลาง 
สาํนักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพฯ 

20 27 พฤศจิกายน 
2562 

นางวัชรียพร คุณสนอง เขารวมประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

หองประชุม 805  
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

21 27 พฤศจิกายน 
2562 

บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 3 คน ไดแก 
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต นางสาวสุภาวดี 
เพชรชื่นสกุล และนางสาวอังศุรัตน ระยา  
เขารวมกิจกรรม Workshop “Writing  
and Publishing in High Impact Journal”  

หอง PJ 301 ชั้น 3 
อาคาร ศ.ประยูร  
จินดาประดิษฐ 

22 4 ธันวาคม 2562 บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย และนางอรัญญา 
บําเพ็ญแพทย เขารวมอบรม เร่ือง การพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารในการบริหารผลงาน 
สูความเปนเลิศดวย Objectives and key 
results (OKRs)  

หองประชุมเทาทอง 1 
ศูนยปฏิบัติการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

23 4 ธันวาคม 2562 บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม และนางสาวสุชาภา  
โชติวีระวุฒิกุล เขารวมการทดสอบสมรรถนะ
ดานการใชดิจิทัลมาตรฐาน เร่ือง Microsoft 
Office Specialist Certification  

หองปฏิบัติการ 212  
สาํนักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

24 4 ธันวาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารยขวัญชฎิล พิศาลพงศ  
ผูรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
และบุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน 
ไดแก นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย  
และนางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย เขารวม
อบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ผลงานสูความเปนเลิศ OKRs  

หองประชุมเทาทอง 1 
อาคารศูนยปฏิบัติการ

โรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

25 6 ธันวาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารยขวัญชฎิล พิศาลพงศ  
ผูรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
และบุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 3 คน 
ไดแก นางวัชรียพร คณุสนอง นางกมลเนตร 
รัตนอัมพรโสภณ และนางสมหมาย  

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 



 
๓๙ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ 
  ล้ิมปติพานิชย เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

26 16 ธันวาคม 2562 นางสาวรสสุคนธ บุญมาก เขารวมฟงบรรยาย 
หัวขอ ความเสี่ยงในการจัดซ้ือจัดจาง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-Bidding)  

อาคาร ดร.ผาสุข  
กุลละวณิชย 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

27 19 ธันวาคม 2562 นางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล เขารวมประชุม
รับฟงความคิดเห็นและใหความรูสรางความ
เขาใจเก่ียวกับระบบเทคโนสารสนเทศ 
เพ่ือการเผยแพรขอมูลขาวสาร มุงสู  
Smart University 

หองประชุม MS 106  
ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร

การแพทย 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

28 20 ธันวาคม 2562 นายปวเรศ นวลแกว เขารวมฟงการบรรยาย 
เรื่อง นวัตกรรมใหมสําหรับอุตสาหกรรมไทย 

หองเทาทอง 1 ช้ัน 2 
โรงแรมเทาทอง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
29 23 ธันวาคม 2562 นางวงเดือน เจริญ เขารวมประชุม 

คณะทํางาน ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย
สวนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2562  

ศูนยประสานงาน
มหาวิทยาลัยสุรนารี  
อาคารพญาไทพลาซา  

กรุงเทพฯ 
30 25 ธันวาคม 2562 บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 3 คนไดแก 

นางวัชรียพร คุณสนอง นางสาวนิสาชล  
กาญจนพิชิต และนางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย 
เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวิพากษโครงรางองคกร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

หองประชุม IC203 
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

31 26 ธันวาคม 2562 เขารวมประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 6/2562 

หองประชุม 903 ชั้น 9 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

32 8-10 มกราคม 
2563 

บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 6 คนไดแก 
นางนิตยา ปานเพชร นางสาวนิสาชล  
กาญจนพิชิต นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล 
นางสาวอังศุรัตน ระยา นางสาวสุภาวดี  
เพชรชื่นสกุล นายเฉลิมเกียรติ ดีสม เขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET  

หองแกรนดบอลรูม โรงแรม
บุรีศรภีูมิ บูติกโฮเต็ล  

จ.สงขลา 

 
 



 
๔๐ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานท่ี 
  ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National 

Conference – PULINET 2020) Library 
Transformation in a Disrupted World 

 

๓๓ 31 มกราคม 2563 นางรัศมี ปานดิษฐ เขารวมประชุม
คณะทํางานฝายวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
ครั้งที่ 1/2563 

หองประชุม 1 ชั้นลาง 
สาํนักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพฯ 
๓๔ 3 กุมภาพันธ 2563 นายกุญพิสิฎฐ นาคสุวรรณ เขารวมประชุม 

เพ่ือจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
หองประชุมงานออกแบบ 
ชั้น 6 สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
35 11 กุมภาพันธ 

2563 
นายเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ ผูอํานวยการ  
และบุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 9 คน 
เขารวมอบรมการใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร  
(e-Document) โดยวิทยากรนายวิทวัส 
พันธุมจินดา ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

36 12 กุมภาพันธ 
2563 

นายปวเรศ นวลแกว เขารวมประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 
เปนลูกจางมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 

หองประชมุกองกิจการนิสิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

37 14 กุมภาพันธ 
2563 

นางวัชรียพร คุณสนอง เขารวมงาน  
“เปดใจรัก...การเรียนรู” ป 2563  

หอประชุมทวี หอมชง  
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
38 18 กุมภาพันธ 

2563 
บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางสาวสุภาวดี เพชรช่ืนสกุล และนางรัชนี 
เจริญวารี เขารวมอบรมการใชงานเคร่ือง 
EDC สาํหรับชําระเงินดวยบัตร 

หองประชมุ PJ 303  
อาคาร ศ.ประยูร  
จินดาประดิษฐ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
39 

 
20-23 กุมภาพันธ 

2563 
บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางวัชรียพร คุณสนอง และนางสมหญิง  
เจียสารมัย เขารวมประชุมคณะทํางาน
ขอมูลทองถ่ิน ขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563  

หองประชุม 3106  
อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
สาํนักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จ.นนทบุรี  

40 20 กุมภาพันธ 
2563 

นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย เขารวมประชุม
คณะกรรมการทําลายหนังสือ ครั้งท่ี 
1/2563 จัดโดย งานสารบรรณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

หองประชุม 209  
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



 
๔๑ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ 
41 21 กุมภาพันธ 

2563 
นายปวเรศ นวลแกว เขารวมประชุม 
คณะกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 
เปนลูกจางมหาวิทยาลัย  

หอง 412 ช้ัน 4  
สาํนักงานคณบดี  

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

42 24-25 กุมภาพันธ 
2563 

บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 3 คน ไดแก 
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ นางสาวนิลุบล โรจน
สตัตรัตน และนางสาวอังศุรัตน ระยา 
เขารวมฝกอบรมการใชงานฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน (ออนไลน) 
ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 6 ฐาน 
จัดโดย บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ 
สาํนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(บางเขน) กรุงเทพฯ 

43 24-25 กุมภาพันธ 
2563 

ผูอํานวยการ และบุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 2 คน ไดแก นางนิตยา ปานเพชร 
และนางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย เขารวม
โครงการอบรม เรื่อง เกณฑคุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ  
(EdPEx Criteria)  

หองประชมุ UAD 101  
ชั้น 1 

หอประชุมธํารง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

44 27 กุมภาพันธ 
2563 

ผูอํานวยการ และนางสมหมาย ล้ิมปตพิานิชย 
เขารวมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน 
และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปการศึกษา 2562 

หองประชมุ UAD 101  
หอประชุมธํารงบัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

45 27 กุมภาพันธ 
2563 

นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย เขารวมประชุม
คณะกรรมการทําลายหนังสือ  

หองประชุม 209 ชั้น 2 
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

46 28 กุมภาพันธ 
2563 

บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางนิตยา ปานเพชร และนางสมหมาย  
ลิ้มปติพานิชย เขารวมโครงการฝกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาความรูความเขาใจ 
และเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน
สาํหรับผูบริหารระดับกลาง 

หองประชุม PJ 301  
อาคาร ศ.ประยูร  
จินดาประดิษฐ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

47 
 

11-13 มีนาคม 
2563 

บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 3 คน ไดแก 
นางนิตยา ปานเพชร นางสมหมาย  
ลิ้มปติพานิชย และนางวงเดือน เจริญ เขารวม 
อบรมรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TOA Criteria) 

โรงแรมโนโวเทล แพตตินัม 
กรุงเทพฯ 

 
 



 
๔๒ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ 
48 19 พฤษภาคม 

2563 
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ผูอํานวยการ
สาํนักหอสมุด และบุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 2 คน ไดแก นางสาวนงลักษณ  
คุณสนอง และนางสาวอัญชสา ขําอยู  
เขารวมอบรมการใชงานระบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (KPI) ในสวนของการบันทึก
ขอตกลงการปฏิบัติงาน 

สาํนักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

49 28 พฤษภาคม 
2563 

บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 30 คน  
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาด 
บางแสน เพื่อฟนฟูชายหาดบางแสน  
หลังถูกปดหาดเนื่องจากวิกฤติ Covid-19 

ชายหาดบางแสน 
จ.ชลบุรี 

50 18 มิถุนายน 2563 บุคลากรสํานักหอสมดุ จํานวน 2 คน  
ไดแก นางนิตยา ปานเพชร และนางสมหมาย 
ลิ้มปติพานิชย เขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา 
(ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567  

ประชุมผานระบบออนไลน 
Google Hangouts Meet 

51 22 มิถุนายน 2563 ผูปฏิบัติงานสํานักหอสมุด ที่เปนผูประกันตน 
มาตรา 33 จํานวน 34 เขารวมโครงการ
สงเสริมการใหความรูดานความปลอดภัย 
ในการทํางานของลูกจางผานสภาองคการ
ลูกจางและสภาองคการนายจางประจําป 
2563 จัดโดย สภาองคการนายจางธุรกิจไทย  
(รุนที่ 1) 

หองประชุม 201 
สาํนักหอสมุด  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

52 24 มิถุนายน 2563 ผูปฏิบัติงานสํานักหอสมุด ที่เปนผูประกันตน 
มาตรา 33 จํานวน 34 เขารวมโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมเผยแพรงาน
ประชาสัมพันธงานประกันสังคมสูผูประกันตน 
(ประจําป 2563) ใหแกผูปฏิบัติสํานักหอสมุด 
ที่เปนผูประกันตน มาตรา 33 จัดโดย  
สภาองคการนายจางธุรกิจไทย (รุนที่ 1) 

หองประชุม 201 
สาํนักหอสมุด  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

53 23 มิถุนายน 2563 นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ผูอํานวยการ  
พรอมดวยผูบริหารและบุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 8 คน ไดแก นางวัชรียพร คุณสนอง 
นางสมหมาย ลิ้มปติพานิชย นางนิตยา  
ปานเพชร นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต 
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา  
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม นางรัศมี ปานดิษฐ  

หองสมุดวิทยาเขตสระแกว 
จ.สระแกว 

 



 
๔๓ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ 
  และนางสาวอุฬาริน เฉยศิริ เขารวมโครงการ

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหองสมุด 
วิทยาเขตสระแกว 

 

54 24 มิถุนายน 2563 บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 3 คน ไดแก 
นางนิตยา ปานเพชร นางสาวนงลักษณ  
คุณสนอง และนางสาวอัญชสา ขําอยู  
เขารวมโครงการเสวนา เร่ือง การพัฒนา
ความรู ทักษะ และสมรรถนะของเครือขาย
ผูปฏิบัติงานดานบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดโดย กองบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangout Meet 

55 25 มิถุนายน 2563 บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน ไดแก 
นางวัชรียพร คุณสนอง และนางสมหญิง  
เจียสารมัย เขารวมโครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสนองพระราชดําริฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  
จ.ชลบุรี 

56 29 มิถุนายน 2563 นางนิตยา ปานเพชร เขารวมประชุมภาคี 
PULINET Plus (PULINET+หองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนกลาง) ครั้งที่ 3/2563 

ประชุมผานระบบออนไลน 
Zoom 

57 29 มิถุนายน 2563 นางรัศมี ปานดิษฐ เขารวมประชุมคณะทํางาน
ฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 2/2563  

ประชุมออนไลน 
ผานระบบ Zoom 

58 13 กรกฎาคม 
2563 

บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 5 คน ไดแก 
นางนิตยา ปานเพชร นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ 
นางออนศรี แสนโคก นางสาวอัญชสา ขําอยู 
และนางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล เขารวม
ประชุมการใชงานระบบ i-Thesis  จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับสํานักคอมพิวเตอร 
จัดประชุมรวมกับผูพัฒนาระบบ i-Thesis 

ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangout Meet 

59 15 กรกฎาคม 
2563 

นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ผูอํานวยการ 
และผูบริหารสํานักหอสมุด จํานวน 2 คน 
ไดแก นางนิตยา ปานเพชร และนางสมหมาย 
ลิ้มปติพานิชย เขารวมประชุมพิจารณา  
(ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
 

ประชุมออนไลนผานระบบ 
Google Hangout Meet 

 



 
๔๔ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567  

ครั้งที่ 2/2563 
 

6๐ 29 กรกฎาคม 
2563 

สาํนักหอสมุดจัดโครงการบรรยาย 
ทางวิชาการเรื่อง การกาวสูยุคดิจิทัล 
อยางมั่นคงและย่ังยืนเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิต ใหแกบุคลากรสํานักหอสมุด  
โดย อาจารยบุญเลิศ อรุณพิบูลย ผูอํานวยการ 
ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี (สวทช.) 

หองประชุม 201  
สาํนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

6๑ 4 สิงหาคม 2563 สํานักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง  
เทคนิควิจัยทางสารสนเทศศาสตรและหองสมุด 
: จากงานประจําสูงานวิจัยใหแกบุคลากร
สาํนักหอสมุด จํานวน 26 คน โดยวิทยากร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ 

หองประชุม 201  
สาํนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

6๒ 5 สิงหาคม 2563 
 

สาํนักหอสมุดจัดโครงการธรรมบรรยาย 
“สุขใจกับการทํางานในยุค Social  
Distancing” ใหแกบุคลากรสํานักหอสมุด 
โดยพระวิทยากร พระอาจารยสมพงษ  
รตนวํโส 

หองประชุม 201  
สาํนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

6๓ 18 สิงหาคม 2563 สํานักหอสมุดออกใหบริการหองสมดุเคล่ือนที่ 
(Bookmobile) โดยนําหนังสือ Hot Hit และ
กิจกรรม Hot Quiz with Database  
เพ่ือชิงรางวัลมากมาย 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

6๔ 25 สิงหาคม 2563 สํานักหอสมุดออกใหบริการหองสมดุเคล่ือนที่ 
(Bookmobile) โดยนําหนังสือ Hot Hit และ
กิจกรรม Hot Quiz with Database  
เพ่ือชิงรางวัลมากมาย 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

6๕ 25 สิงหาคม 2563 สํานักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประกอบดวย อาจารยวรวุฒิ  
แจงศุภนิมิต ประธานกรรมการ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ  
รัศมีมาสเมือง กรรมการ และอาจารย  
ดร.ธนพล พุกเส็ง กรรมการ โดยนายเหมรัศมิ์ 
วชิรหัตถพงศ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
พรอมผูบริหารและบุคลากรรวมตอนรับ 

หองประชุม 707 
สาํนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



 
๔๕ 

 
บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ตอ) 

 

ลําดับ วัน เดือน ป เรื่อง สถานที่ 
6๖ 1 กันยายน 2563 สํานักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง  

องคกรแหงการเรียนรู : แนวทางพัฒนา 
การเปนองคกรยุคใหมที่ย่ังยืน โดยวิทยากร  
รองศาสตราจารย ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา 
อาจารยประจําภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และอดีตผูอํานวยการ
สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 หองประชุม 201 ชั้น 2 
สาํนักหอสมุด 

6๗ 3 กันยายน 2563  สํานักหอสมุด จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ
ประกวดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการบริการ
หองสมุดในรูปแบบ Social Distancing 
(BUU Library Service Innovation 
Contest in Social Distancing Model)  
โดยอาจารยเหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด เปนประธาน 
ในพิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรใหกับ 
ทีมท่ีไดรบัรางวัล และมอบเกียรตบิัตรใหแก 
ผูชวยศาสตราจารย วาที่เรือตรี ดร.อุทิศ  
บํารุงชีพ อาจารยที่ปรึกษาใหกับผลงาน 
ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหน่ึงในการประกวดนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาการบริการหองสมุดในรูปแบบ Social 
Distancing  

หองประชุม 201 ชั้น 2 
สาํนักหอสมุด 

6๘ 11 กันยายน 2563  สาํนักหอสมุด เขารวมแสดงความยินดี 
กับนางวันทนา กิติศรีวรพันธ  
อดีตผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา (พ.ศ. 2554 - 2562) ที่ไดรับ 
การยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ 
"บุคคลดีเดนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 
และสารนิเทศศาสตร ประจําป 2562 ในการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติและประชุมใหญ
สามัญประจําป พุทธศักราช 2562 สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
สุขุมวิท 11  
กรุงเทพฯ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

ภาพกิจกรรม 

ประจําป ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

สํานักหอสมุดจัดโครงการอบรม เร่ืองการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPex) 
เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดรับความรูเบื้องตนเก่ียวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ  

โดยวิทยากรผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวัฒน พิมลจินดา ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม 201 ชั้น 2 สํานักหอสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 58 คน เขาเย่ียมชมและศึกษาดูงานสํานักหอสมุด                                

โดยมีผูอํานวยการสาํนักหอสมุด ผูบริหารและบรรณารักษ รวมใหการตอนรับและนาํชมสํานักหอสมุด  
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
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สํานักหอสมุดจัดอบรมทักษะการรูสารสนเทศสาํหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
(การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNoteX8)  

เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอง Cyber Zone I ชั้น 6 สํานกัหอสมุด 
 

 

 

 

 

 

 

สํานักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใชงานระบบประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงออนไลน" ใหกับ
ผูบรหิารและบุคลากรสาํนักหอสมุด เพ่ือใหผูเขาอบรมมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงานระบบประเมินผลการ

ดําเนินงานออนไลนได โดยวิทยากรจากสํานักคอมพิวเตอร  
เมือ่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หอง Cyber zone I ชั้น 6 สํานักหอสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักหอสมุดจัดโครงการอบรม เร่ือง "EdPEX กับกระบวนการปฏิบัติงาน: เสนทางสูความสําเรจ็" เพ่ือใหผูเขารวมอบรม
ไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาและรวมเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิานใน

สํานักหอสมุดใหสามารถดําเนินงานไปสูความสาํเร็จและความเปนเลิศตอไป  
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุม 201 ชั้น 2 สํานักหอสมุด 
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สํานักหอสมุดจัดโครงการ "หอสมุดรวมใจ ทําความสะอาดใหญ ตานภัย COVID-19" เพื่อจัดสภาพแวดลอมในการทาํงาน

ใหเปนระเบียบเรยีบรอย รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบสํานักหอสมุดใหมีความสะอาด รมรื่นและสวยงาม มบีรรยากาศ

ที่เอ้ือตอการศึกษาเรียนรู เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบริหารและบุคลากรสํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปเย่ียมชมและศึกษาดูงานการใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุด วิทยาเขตสระแกวและรวมปรกึษาหารอืถึงแนวทางในการรวมศูนยหองสมุด  

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 
 

 

 

 

 

 

สํานักหอสมุดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง "เทคนิคการบริการวิชาการแกชุมชน" โดยวิทยากร คุณพีรพัฒน มัง่ค่ัง 

ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ และคุณสุรางครัตน เสมอวงษ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม 201 ชั้น 2 สาํนักหอสมุด 

 

 


