
 

เลขที.่...................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุม่บุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล  :  นางมัณฑนา  เจริญแพทย์ ต าแหน่ง  : บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
งาน  :  งานวารสาร  ส านักหอสมุดกลาง 
ชื่อหลักสูตร / ประชุม  การสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 4  
                            หัวข้อ นวัตกรรม : เครื่องมือส าคัญของห้องสมุดยุค Social Network 
วันเดือนปี                                                             22-23  มกราคม  2557                                         
สถานที่จัด โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
หน่วยงานผู้จัด ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน......................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

  ไม่มี 
             วัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 4 นี้ จัดท าเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการสร้าง
แรงบนัดาลใจ แนวคิด แนวทางให้กับผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานห้องสมุดยุค Social Network  และเพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอนวัตกรรมใหม่ทางสารสนเทศและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
รูปแบบของการจัดสัมมนา 

1. การบรรยายทางวิชาการ  
     จัดในวันที่  22  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. 
2. การน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยโปสเตอร์ 

          จัดในวันที่  22  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา  13.00-16.00 น. โดยน าเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยแยกเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ, บริการสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ,  
การบริหารองค์กร การจัดการความรู้และอ่ืนๆ 

3. การน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา 
          จัดในวันที่  23  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา  9.00-16.00 น.  โดยแบ่งหัวข้อเหมือนกับการน าเสนอด้วย
โปสเตอร์ 
 
 
 



ขอบเขตของผลงาน 
         จะเป็นงานวิจัย นวัตกรรม หรือกิจกรรมดีเด่น หรือที่ได้รับรางวัลของบุคลากรในข่ายงานที่ด าเนินการเสร็จ 
สิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ และต้องไม่เคยน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการที่ใดมาก่อน โดยผลงาน
ทั้งหมดจะเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ก าหนด 
การบรรยายทางวิชาการ เรือ่ง นวัตกรรม : ใครๆ ก็สร้างได้จริงหรือ  
โดย รศ.ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       วิทยากรให้ความหมายของนวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ใหม่ กระบวนการท างานใหม่ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง  สามารถแกป้ัญหางานเดิมและสร้างงานใหม่  ในกรณีศึกษาของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  แยก
นวัตกรรมออกเป็น  2  ประเภทคือ  

1. นวัตกรรมเพ่ือการบริการ  เป็นการสร้างงานบริการรูปแบบใหม่ส าหรับผู้ใช้บริการ ได้แก่ NU Library 
Website, Document delivery service (DDS), ระบบประชาสัมพันธดิจิตอล (Digital Signage), 
Raspberry Pi for OPAC  เป็นต้น 

2. นวัตกรรมเพ่ือการปฏิบัติงานและการบริหาร สร้างข้ึนเพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ของส านักหอสมุด  ระบบฐานข้อมูลวัสดุ เป็นต้น 

        นอกจากนี้ วิทยากรยังให้ข้อคิดในการท างานว่า ทุกคนต้องเปิดใจ มองเห็นปัญหา มีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้อง
เห็นว่าทุกต าแหน่งมีความส าคัญ  คิดนอกกรอบบ้าง  ดึงศักยภาพในตัวของแต่ละคนออกมาและต้องท างานเป็นทีม   
และจะท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
        ส าหรับการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้   ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองเรื่อง การจัดการวารสารฉบับ
ล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย               
 
   
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  ได้มีโอกาสเห็นบรรณารักษ์ และนักวิชาการจากห้องสมุดที่สังกัด PULINET หรือห้องสมุดอื่นๆ มีความตื่นตัวใน
การสร้างผลงานทางวิชาการ และมีเวทีส าหรับที่จะน าเสนอผลงานของตน  ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี และเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่บุคลากรของห้องสมุดในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่า งานนั้นจะเป็นงานเล็กๆ แต่สามารถน ามาสร้างให้
เกิดเป็นนวัตกรรมได้ 
2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะกับคนในวิชาชีพเดียวกัน ท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 
 
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่ 
  
  



  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... .....................................................................................................  

 
ผู้รายงาน........................................ 

(..นางมัณฑนา  เจริญแพทย์...) 
วันที่...26.../...กุมภาพันธ์.../..2557.. 

 
ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................... ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
...................................................................................................................................................... .................................. 

 
ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 
วันที่................/.........................../........... 

ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ...........................................................................  

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันที่................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดงูาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 


