
กิจกรรมอบรม “ปั้นฝัน....บรรณารักษ์น้อย รุ่น ๒ ” 

(หนังสือเล่มเลก็)  

๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

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

๑.  ชื่อกิจกรรม  “ปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย รุ่น ๒” (หนังสือเล่มเล็ก) 

๒.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

๓. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น ห้องสมุดนับว่ามีบทบาทอย่างมากในการ

เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเป็นที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ

และสื่อการศึกษาหลากหลาย รูปแบบ โดยมีระบบการบริหารและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งหาก นักเรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานและ

การให้บริการห้องสมุดจากประสบการณ์ตรงที่เหมาะสม ก็จะท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ

ของห้องสมุด สามารถพัฒนานิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ความก้าวหน้าและความส าเร็จในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

จึงจัด โครงการปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย เพ่ือเปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดให้กับ

นักเรียน โดยนักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ

ตนเองได้อีกด้วย 

๔. วัตถุประสงค์  

๔.๑  สร้างบรรณารักษ์ประจ าโรงเรียน เพื่อเป็นผู้ช่วยครูที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ และน า

ความรู้ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนของตน  

๔.๒  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งมีใจรักห้องสมุดและ

มีทัศนคติ ที่ดีต่อการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ  

๔.๓  เพ่ือให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด และตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของ

บรรณารักษ์ผู้ให้บริการ สารสนเทศจากประสบการณ์ตรงของการเข้าร่วมกิจกรรม 

๔.๔  เพ่ือให้ครูที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์และนักเรียนที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน 



๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ครูบรรณารักษ์และครูที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ นักเรียนช่วยงานห้องสมุด หรือนักเรียนที่สนใจ 

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนละ ๓ คน จ านวน ๔๐ คน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะ

ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 

๖.  สถานที่ ห้องบรรยาย ๑๔๐๒ อาคารศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว 

๗.  ระยะเวลาในการด าเนินการ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

๘.  วิทยากร 

 ๑. นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ์  ครูบรรณารักษ์ ต าแหน่ง ครู คศ. ๒ โรงเรียนบ้านเนิน
พลับหวาน ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 ๒. นางสาวนิทรา  ก าแพงหล่อ  ครูศิลปะ ต าแหน่ง ครู คศ. ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน  
ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 ๓. นางสาวกฤตติการ์  งามอเนก  ครูวิทยาศาสตร์ ครู คศ. ๑ ต าแหน่ง ครู คศ. ๒ โรงเรียน
บ้านเนินพลับหวาน ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 
๙.  วิธีด าเนินกิจกรรม  

๙.๑  บรรยาย  

๙.๒  ฝึกปฏิบัติหนังสือเล่มเล็ก 

๙.๓  เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

๑๐.  ก าหนดส่งใบสมัคร 

๑.  กรุณาส่งใบสมัครทาง E-mail Jariya@buu.ac.th, orathai@buu.ac.th 

๒.  กรุณาส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (แบบตอบรับโครงการสัปดาห์ห้องสมุด) 

๒๕๔ หมู่ ๔  ถ.สวุรรณศร  ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐ 

๓.  ส่งใบสมัครไม่เกิน วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 ๔. สอบถามรายละเอียดได้ ๐๘๙-๗๑๗๘๕๖๘, ๐๙๒-๙๖๕๙๘๔๑ หรือ ๐๓๗-๒๖๑๕๖๐  
    ต่อ ๑๐๐๕ 

mailto:Jariya@buu.ac.th


ใบสมัคร 

กิจกรรมอบรม “ปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย ”(หนังสือเล่มเล็ก) 

โครงการการสัปดาห์ห้องสมุด คร้ังที่ ๑๔ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

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

ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๑. ..................................................................................................... ................... 

          อายุ ................. ปี  ชั้น..................................................................................... 

       ๒. ................................................................................................... ..................... 

                            อายุ .................. ปี  ชั้น ................................................................................... 

ชื่อโรงเรียน ................................................................................................................ ............................ 

ที่อยู่ .................................................................................. ..................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงาน .................................................................................................... .................. 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน .................................หมายเลขโทรสาร............................... ............... 

 

หมายเหตุ ๑.   รับผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๐ ท่าน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน 

 ๒.  รับผู้เข้าร่วมโครงการ สถาบัน/ หน่วยงาน หน่วยงานละไม่เกิน ๓ ท่าน 

 ๓.   จะพิจารณารับผู้เข้าร่วมโครงการตามแบบตอบรับที่ได้รับก่อน-หลัง 

  ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินจ านวนที่ก าหนด 

  ๔. กรุณาส่งใบสมัครทาง E-mail Jariya@buu.ac.th,orathai@buu.ac.th 
  หรือทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง 

  คุณจริยา  ธรรมธัญ หรือ คุณอรทัย  บันลือ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร  

 จ. สระแก้ว ๒๗๑๖๐   

 

หมายเหตุ       มีอาหารว่างและอาหารกลางวันบริการส าหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการและ

อาจารย์ผู้ควบคุมโรงเรียนละ ๑ ท่าน 
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