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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 สารจากผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับรายงานประจ าปี 2556 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ในรอบปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การบริหารงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงในโอกาสต่างๆ นอกจากน้ันยังน าเสนอกิจกรรมที่เดน่ๆ 

ของปี  2556 รวมถึงประกาศและค าสั่งที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 

บุคลากรทุกหน่วยงาน ตลอดจนนิสิตที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา ขอขอบคุณบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกคนที่ให้

ความร่วมมือในการด าเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ และขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

จัดท ารายงานประจ าปีฉบับน้ี  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประจ าปีฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

และหน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

           

       (ดร.พรพรรณ จันทรแ์ดง) 

      ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ค าน า 

 

 รายงานประจ าปี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ฉบับน้ีเป็นรายงานที่แสดงผลการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกด้าน

ประกอบดว้ย  ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกจิ โครงสร้างหน่วยงาน คณะกรรมการบรหิารงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการด าเนนิงาน และกิจกรรมในรอบปี 2556   

 คณะท างานหวังว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการบริการ

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หากมีข้อบกพร่องในส่วนใดกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

แก้ไขในแนวทางที่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ต่อไป        

 

         

        คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

        มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สารบัญ 

           หน้า 

สารจากผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ค าน า 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญแผนภูมิ 

บทน า 

 ปรัชญา          7

 วิสัยทัศน์         7

 เป้าประสงค์         7 

 พันธกจิ          7 

 ตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา    8 

 ประวัตศูินย์บรรณสารและสื่อการศึกษา      9 

 คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   10 

 คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา    11 

 คณะกรรมการด าเนนิการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   12 

 โครงสร้างศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา     13 

การด าเนนิงาน 

 งานธุรการ         14 

  นโยบายและแผน       14 

  สารบรรณ        14 

  บุคคล         15 

  การเงินและพัสดุ       15 

 แผนปฏิบัตกิารประจ าป        16 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ     19 

  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ      19 

  การวิเคราะห์และท ารายการบรรณานุกรม    20 

 งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ       21 

  บรกิารยืม-คืน        21 
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สารบัญ (ต่อ) 

          หน้า 

บรกิารวารสารและหนังสือพิมพ์ 21 

บรกิารแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 21 

  บรกิารสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ 21 

  บรกิารฐานข้อมูล   21 

  บรกิารน าหนังสือขึน้ช้ันและจัดช้ันหนังสอื       21 

  บรกิารอินเตอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย(Wi-Fi)    21 

  บรกิารตอบค าถามและช่วยค้นคว้า       22 

  บรกิารแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่       22 

  บรกิารยืมระหว่างห้องสมุด        22 

  บรกิารจดหมายข่าว         22   

  สทิธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ      22 

ห้องสมุดสาขา            22 

 ห้องสมุดคณะนติิศาสตร์ 

 ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงราย 

 ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการกรุงเทพฯ 

 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 

 ห้องสมุดโรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการด าเนนิงาน           24 

กิจกรรมปี 2556           33 

ภาคผนวก            46 

 การจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 

 การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 

 การสบืค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

 บรกิารสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2556        50 
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สารบัญตาราง 

          หน้า 

 จ านวนหนังสือเข้าออกเดอืนตุลาคม 2555-เดอืนกันยายน 2556     24 

 การประชุม/สัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2556      25  

 สถิติผู้เข้าใช้บริการประจ าปีงบประมาณ 2556       27  

 สถิติการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ       28  

 สถิติการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ       29  

 สถิติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ        30  

 การจัดซือ้วารสารประจ าปีงบประมาณ 2556       31  

 การจัดซือ้หนังสือและหนังสือที่ไดรั้บบริจาคประจ าปีงบประมาณ 2556    32  
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สารบัญแผนภูม ิ

          หน้า 

 จ านวนหนังสือเข้า-ออกเดอืนตุลาคม 2555-เดอืนกันยายน 2556    24  

 สถิติผู้เข้าใช้บริการประจ าปีงบประมาณ 2556       27 

 สถิติการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ       28 

 สถิติการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ       29 

 สถิติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ        30 

 การจัดซือ้วารสารประจ าปีงบประมาณ 2556       31 

 การจัดซือ้หนังสือและหนังสือที่ไดรั้บบริจาคประจ าปีงบประมาณ 2556    32 
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

บทน า 

  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกองภายในส่วนงานบริหารของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ท าหน้าที่จัดซื้อจัดหา จัดเตรียม และบริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับสมาชิกของ

มหาวิทยาลัยรวมถึงบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการมีปณิธาน วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วมเป็น

เนื้อเดียวกันกับมหาวิทยาลัยแล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ และพันธกจิ ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่หลักของหน่วยงานเอาไว้ด้วย 

ปรัชญา 

 เทคโนโลยีกา้วหน้า สารสนเทศทันสมัย 

 วัฒนธรรมด ารงไว้ ใส่ใจบรกิาร 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

สากล 

เป้าประสงค์ 

 เป็นหน่วยงานส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตให้บรรลุ 

จุดมุง่หมายที่พึงปรารถนา 

 พันธกจิ 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาก าหนดพันธกจิไว้ 4 ประการคือ 

 1. จัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

และพัฒนา สติปัญญา อารมณ ์สังคม 

  2. ให้บรกิารทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ  

และสื่อดจิิทัล 

 3. ให้ความรว่มมือกับภาคีห้องสมุดต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพ่ือ 

ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

  4. เป็นแหลง่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ตราสัญลักษณ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใช้ตราสัญลักษณ์และความหมาย

เช่นเดยีวกับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยมีช่ือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดว้ยอักษรสีทอง

ปรากฎอยู่ในกรอบลา่งสุดของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

 
 

ที่ตั้ง 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466666 (3530-3533) 

โทรสาร 054-466666 (3539) 

เว็บไซด ์http://www.clm.up.ac.th 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/up.clm, https://www.facebook.com/lec.up.ac.th 

อีเมล์ clm@up.ac.th 

http://www.clm.up.ac.th/
http://www.facebook.com/up.clm
mailto:clm@up.ac.th
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ประวัติศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมมีช่ือว่า “ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา” เร่ิมก่อต้ังมาต้ังแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียน

พะเยาพิทยาคม เน่ืองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เร่ิมก่อต้ังและมีที่ท าการช่ัวคราวอยู่ที่โรงเรียน

พะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้ายที่ท าการมาอยู่เลขที่ 19 หมู่ 2 ต าบล

แม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยห้องสมุดต้ังอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคารเรียนรวมหลังเดิม  ใน พ.ศ. 

2543 ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารบริหาร หรืออาคารส านักงานอธิการบดปีัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 

2544 ขยายการให้บรกิารออกเป็น 2 ห้อง มีพืน้ที่ให้บรกิาร 648 ตารางวา มีที่น่ังอ่านทั้งหมด 185 ที่น่ัง 

แบ่งการบริการออกเป็นบริการสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้าน

กฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันแยกออกเป็นห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ และห้องสมุดคณะนติิศาสตร์ 

 ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ท าการห้องสมุดมายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งต้ังอยู่ในกลุ่ม

อาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร ปีการศึกษา 2554 เปิด

บริการเฉพาะช้ันที่ 1 มีพ้ืนที่บริการ 3 ,346.42 ตารางเมตร พื้นที่ส าหรับการท างานของเจ้าหน้าที่ 

639.58 ตารางเมตร และในปีเดียวกันน้ี มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงาน

ในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และได้

เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 127 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานในสว่น

งานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ออกเป็น 8 กอง 3 ศูนย์ และ 1 ส านักงาน เพ่ือให้การ

บรหิารจัดการมคีวามคลอ่งตัวและสอดคล้องกับภารกิจห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดย้กฐานะเป็น 

“ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” มหาวิทยาลัยพะเยา และในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์บรรณสารฯ ได้เปิด

บรกิารเต็มพืน้ที่ทั้งอาคาร 

 การบริหารจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีคณะกรรมการด าเนินงาน 3 ชุด 

ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คณะกรรมการประจ าศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา และคณะกรรมการด าเนนิการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนี้ 
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คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

1.  อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

 3.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 

 4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  กรรมการ 

 5.  คณบดีคณะศิลปศาสตร ์    กรรมการ 

 6.  คณบดีคณะนิติศาสตร ์    กรรมการ 

 7.  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์    กรรมการ 

 8  คณบดีคณะสหเวชศาสตร ์    กรรมการ 

 9.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 

 10.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ 

 11.  คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

 12.  นางวลุลี  โพธิรังสิยากร    กรรมการ 

 13.  ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี กรรมการและเลขานุการ 

 14.  ผู้อ านวยการศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 15.  นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ
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  คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   

1. ดร.พรพรรณ จันทรแ์ดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ   ประธานกรรมการ 

 2. ดร.อรรถสิทธ์ิ เมืองอินทร์ ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์  กรรมการ 

    และสังคมศาสตร์ 

3. นางสาวปรัญชพร ธิสาระ  ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ     กรรมการ 

4. ดร.สุชัยศรี ไลออน   ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์  กรรมการ 

และเทคโนโลยี 

5. นางสุพร ทิพย์จักร์   หัวหน้างานธุรการ    กรรมการ 

6. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรก์ูล  หัวหน้างานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ 

7. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม  หัวหน้างานพัฒนาและ   กรรมการ 

    วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

8. นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ  หัวหน้างานห้องสมุดสาขา   กรรมการ 

9. นางจุไรเรือง เมืองมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   เลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนนิการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

1.  ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี    ประธานกรรมการ 

2.  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา    รองประธานกรรมการ 

3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 

4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 

5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 

6.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 

7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์    กรรมการ 

8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์    กรรมการ 

9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 

11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  กรรมการ 

14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 

15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการศกึษา    กรรมการ 

16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

17. นายวิชญนนท์ มณีชาติ      กรรมการ 

18. นางสาววนัเพญ็ ตันจันทรก์ลู      กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 
 

 

   

 

 

   

 
 

 

   

 

 

 

 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

อธกิารบดี 

ผู้ช่วยอธกิารบดี 

คณะกรรมการอ านวยการ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการด าเนินการ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

คณะกรรมการประจ า   

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

งานบริการทรัพยากร

สารสนเทศ 

-บรกิารยืม คนื 

-บรกิารตอบค าถามและช่วย

คน้คว้า 

-บรกิารการสืบคน้ทรัพยากร

สารสนเทศ 

-บรกิารวารสารและ

หนังสือพิมพ์ 

-บรกิารแนะน าหนังสือใหม ่

-บรกิารอินเตอร์เน็ตและ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 

(Wi-Fi) 

 

งานพัฒนาและ

วิเคราะห์สารสนเทศ 

-พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

-วิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

 

 

งานห้องสมุดสาขา 

-ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 

-ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 

-ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม ฯ 

 -ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

-ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 

-ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีฯ 

-ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

-ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ

กรุงเทพฯ 

-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา   

วิทยาเขตเชียงราย 

 

  

 

 

รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

งานธุรการ 

-นโยบายและแผน 

-สารบรรณ 

-บุคคล 

-การเงินและพสัด ุ
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โครงสร้างศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกองในสว่นงานบริหารของมหาวิทยาลัย

พะเยา ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ         ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์   

ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี และผู้อ านวยการ ตามล าดับ นอกเหนือจากนี้ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ยังมีคณะกรรมการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งแต่งต้ังจากผู้มีคุณวุฒิทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ก ากับดูแลด้านนโยบาย และคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา เป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่มวิชา และหัวหน้างานของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา แบ่งโครงสร้างการท างานออกเป็น 4 งานหลักๆ คืองานธุรการ งานพัฒนาวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานห้องสมุดสาขา 

 

งานธุรการ 

 งานธุรการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล และอ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับ

การบรหิารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ใน

การพิจารณา ศึกษา เสนอแนะ และหาข้อมูลสรุปเหตุผล ให้ค าแนะน าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไดรั้บ

มอบหมายติดตามงานและรายงานผลการปฏบิัตใิห้เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ

ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 

1. นโยบายและแผน 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยนโยบายและแผน เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายแผน และ

โครงการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

1.2 วิเคราะห์และจัดท าเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา 

1.3 รายงานผลการปฏบิัตงิานและติดตามผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

1.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงาน 

1.5 โครงการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2556  

2. สารบรรณ 

2.1 ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 

2.2 รับ – สง่ หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 

2.3 จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ลงทะเบียนคุมและจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร 

2.4 ดูแลเอกสารที่ต้องการสืบค้นหาส าเนา 

2.5 สรุปจ านวนหนังสือรับเข้า หนังสือสง่ออก หนังสือภายนอก หนังสือภายใน 
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 3. บุคคล 

       3.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

การคัดเลือก การปรับวุฒิการศึกษา การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแต่งต้ัง

คณะกรรมการต่างๆ การขออนุมัติและแจ้งรายช่ือบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม 

      3.2 ด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัติบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บันทึก

ทะเบียนประวัต ิปรับข้อมูล เก็บรักษาแฟ้มประวัติ ตรวจสอบและรายงานวันลาของบุคลากร 

     3.3 สรุปจ านวนบุคลากรของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา จ านวน 17 คน 

 4.  การเงินและพัสดุ 

       4.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

    4.2  เบิกจา่ยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

       4.3  ด าเนนิงานเกี่ยวกับเงินทดรองจ่าย 

       4.4  ติดต่อและช้ีแจงเกี่ยวกับข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบภายใน 

       4.5  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

       4.6  ควบคุมดูแลการเบิกจา่ยเงินของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

       4.7  จัดท ารายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      4.8  ด าเนนิการเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงินงบประมาณค่าท างานนอกเวลาท าการของ

บุคลากร พนักงานขับรถ และค่าจา้งนสิติช่วยงาน 

      4.9  จัดซือ้ จัดหา และจัดจา้ง วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ไดรั้บการจัดสรร

งบประมาณรายได้ 

     4.10 ติดต่อร้านค้าเพ่ือสอบถามราคาและคุณสมบัตขิองวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการ

จัดซือ้จัดจ้าง 

      4.11 เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดซือ้จัดจ้าง 

     4.12 ตรวจรา่งสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง 

      4.13 รับผิดชอบในการควบคุมเก็บรักษาเบิกจา่ยและการยืมพัสดุ 

     4.14 ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปีรวมทั้งการจ าหน่ายครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ 

      4.15 ด าเนนิการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือโอนเงินงบประมาณ 

     4.16 ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานพัสดุแก่หน่วยตรวจสอบภายใน 

บุคลากร และผู้บังคับบัญชา 

      4.17 จ านวนเงินงบประมาณปี 2556 ที่ใช้ไปทั้งส้ิน 2,861,061 บาท 

     4.18 สรุปรวมเงินงบประมาณปี 2556 ทั้งสิ้น 7,243,932.34 บาท  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ปีงบประมาณ 2556 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน 22 โครงการ ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 

415,673 บาท มีความส าเร็จของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี จ านวนตัวชี้วัด 36 ตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ 35 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.22 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

ผลการปฏบัิติกิจกรรม/

โครงการ 

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ

กิจกรรม/

โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

(ตอบเม่ือสิน้สุดโครงการแล้ว

เท่านั้น) 

ยังไม่ 

ได้ด า 

เนิน 

การ 

ก าลัง

ด า 

เนิน 

การ 

ด า 

เนิน 

การ 

แล้ว 

ยังไม่ 

ได้เบิก 

จ่าย 

เบิก 

จ่ายจริง 

จ านวน 

ตัวช้ีวัด 

จ านวนตัวช้ีวัด

ที่บรรล ุ

ผล 

สัมฤทธิ ์

            1 จัดท ารายงานประจ าปี 12,000 นางจุไรเรือง เมืองมา ต.ค.55 -ก.พ.56        1 1 

2 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 30,750 นางสุพร ทิพย์จักร์ ต.ค.55 -ก.ย.56        1 1 

3 ขอบรจิาคหนังสือ 53,352 นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย  ต.ค.55 -ก.ย.56        3 2 

4 จัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดจังหวัด

พะเยา 

30,000 นางสุปราณี ทะนายมา มี.ค.56 -ก.ค.56        4 4 

5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิผลในการ

ปฏบิัติงาน 

70,000 นางจุไรเรือง เมืองมา ก.พ.56 -เม.ย.56        1 1 

6 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระ

บรกิาร 

20,465 น.ส.วิไล จันทรแ์ก้ว  ต.ค.55 -ก.ย.56        1 1 

7 ตลาดนดัหนังสือ 5,000 น.ส.ฉวีวรรณ บุญธรรม  ธ.ค.55 -มิ.ย.56        3 3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

ผลการปฏบัิติกิจกรรม/

โครงการ 

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ

กิจกรรม/

โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

(ตอบเม่ือสิน้สุดโครงการแล้ว

เท่านั้น) 

ยังไม่ 

ได้ด า 

เนิน 

การ 

ก าลัง

ด า 

เนิน 

การ 

ด า 

เนิน 

การ 

แล้ว 

ยังไม่ 

ได้เบิก 

จ่าย 

เบิก 

จ่ายจริง 

จ านวน 

ตัวช้ีวัด 

จ านวนตัวช้ีวัด

ที่บรรล ุ

ผล 

สัมฤทธิ ์

 

8 

เปิดประตูศนูย์บรรณสารฯ สู่

อาเซ่ียน 

20,000 นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ พ.ย.55 -ก.ค.56    

  

  

  

 

1 

 

1 

9 แนะน าการใช้บรกิารศูนย์บรรณ

สารฯ 

51315 นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ เม.ย.56 -ก.ค.56        1 1 

10 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

คณะต่างๆ 

10,000 นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ พ.ย.55 -ก.ค.56        1 1 

11 ห้องสมุดร่มร่ืน บรรยากาศน่า

อ่าน 

20,000 น.ส.อรดี นามบุตร ก.พ.56 -ส.ค.56        3 3 

12 ห้องสมุดสัญจร Road Show 10,000 น.ส.วนัเพ็ญ ตนัจันทรก์ลู พ.ย.55 -ก.ย.56   

 

     3 3 

13 สอนการเรียนรู้สารสนเทศ 10,000 น.ส.วนัเพ็ญ ตนัจันทรก์ลู ธ.ค.55 -ก.ค.56        3 3 

14 ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 5,000 น.ส.วาณิชยา ตาชม   ธ.ค.55 -ก.ค.56        3 3 

15 ห้องสมุดออกแบบได้มุมสบายๆ

ที่อยากให้เป็น 

3,599 นายปัณณธร วุฒิปริยาธร   พ.ย.55 -ก.ค.56        2 2 

16 สภาพัฒนาห้องสมุด 10,000 น.ส.วนัเพ็ญ ตนัจันทรก์ลู พ.ย.55 -ก.ย.56        1 1 

17 ประกวดออกแบบสื่อ Animation 10,000 น.ส.สดุา ใจแก้ว พ.ย.55 -เม.ย.56        1 1 

18 บรกิารศาสนาสกิขาลัย 20,000 น.ส.ภัทรวดี สุริยะ     พ.ย.55 -ก.ค.56        1 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

ผลการปฏบัิติกิจกรรม/

โครงการ 

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ

กิจกรรม/

โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

(ตอบเม่ือสิน้สุดโครงการแล้ว

เท่านั้น) 

ยังไม่ 

ได้ด า 

เนิน 

การ 

ก าลัง

ด า 

เนิน 

การ 

ด า 

เนิน 

การ 

แล้ว 

ยังไม่ 

ได้เบิก 

จ่าย 

เบิก 

จ่ายจริง 

จ านวน 

ตัวช้ีวัด 

จ านวนตัวช้ีวัด

ที่บรรล ุ

ผล 

สัมฤทธิ ์

19 น าทรัพยากรสารสนเทศของ

คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเข้า

ระบบ 

45,000 น.ส.ฉวีวรรณ บุญธรรม พ.ย.55 -ส.ค.56        3 3 

20 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา   

4,250 นางสุพร ทิพย์จักร์ ธ.ค.55.- มี.ค.56        1 1 

21 โครงการห้องบรกิาร  eReader     19,500 นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์ มิ.ย.- ก.ย. 56        3 3 

22 โครงการห้องพระราชวงศ์จักรี

และพระราชนิพนธ์   

ใช้เงิน

งบประมาณ

สินทรัพย์

ถาวร 

น.ส.ภัณฑิลา ยะยศ มี.ค.- ก.ย. 56        1 1 
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งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รวมงาน 2 งานไว้ด้วยกัน คือ งานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งแต่ละงานมีลักษณะการท างานที่

แตกต่างกันไป 

 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ท าหน้าที่จัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ เพ่ือ

ให้บริการ ทั้งน้ีการจัดหาทรัพยากรจะจัดท าโดยการขอความร่วมมือจากคณะต่างๆ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการเสนอรายช่ือหนังสือ รายการวารสาร และฐานข้อมูล เพ่ือจัดหาให้ตรงกับความต้องการ

ใช้ทรัพยากรของสมาชิกในมหาวิทยาลัยมากที่สุด ทั้งนี้การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศขึน้อยู่กับ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ และการจัดสรรตามความ

ต้องการของคณะ 

1.การจัดซื้อจัดหาเป็นงานที่ ต้องประสานงานกับคณะและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน

มหาวิทยาลัย ส านักพิมพ์ ร้านหนังสือ เพ่ือด าเนนิงานตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ 

1.1  ตรวจเช็คงบประมาณหนังสือ 

1.2  จัดสรรงบประมาณ 

1.3  แจ้งงบประมาณให้คณะทราบ 

1.4  รวบรวมรายช่ือหนังสือทุกคณะ 

1.5  บันทึกข้อมูลรายช่ือหนังสือลงในระบบพร้อมส่งข้อมูลให้ร้านหนังสือ 

1.6  ร้านหนังสือท าเอกสารเสนอราคา 

1.7  สง่เอกสารเสนอราคาให้ทุกคณะยืนยันรายช่ือและราคาหนังสือ 

1.8  รับการยืนยันข้อมูลจากคณะท าการส่งขอ้มูลให้ร้านค้าเตรียมหนังสอืที่ส่ัง 

1.9  ท าบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้าง 

1.10 แตง่ต้ังคณะกรรมการคัดเลอืกหนังสือ 

1.11  แตง่ต้ังคณะกรรมการตรวจรับหนังสือ 

1.12  ประสานงานกับร้านหนังสือเพ่ือท าการจัดซือ้จัดจ้าง 

1.13  ประสานงานกับการเงินและพัสดุในการจัดซือ้จัดจ้าง 

1.14  ด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง 

1.15  ท าการตรวจรับหนังสือ 

1.16  จัดท าเอกสารเบิกจ่ายหนังสือ 

 2. การลงทะเบียนหนังสอืเป็นขั้นตอนการท างานหลังจากที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ต่างๆ แล้วงานพัฒนาจะด าเนินการลงทะเบียนทรัพยากรเหลา่นัน้ โดยท าตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

2.1 แยกทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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2.2 ลงทะเบียนข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูล 

2.3 ประทับตราของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรงสันหนังสือ หน้าปกใน หน้า 

25 และหน้าปกหลัง 

2.4 ประทับตราเลขทะเบียนหนังสือและวันที่ลงทะเบียน 

2.5 ติดบัตรก าหนดส่งด้านหลังหนังสือ 

 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

ท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยวัสดุตีพิมพ์ และสื่อ

โสตทัศนวัสดุ โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตลอดจนปรับปรุง

การปฏิบัตงิานให้เป็นแบบแผนเดยีวกันกับกฎเกณฑ์มาตรฐานสากล 

1. วางแผนการปฏบิัตงิานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 ด าเนนิการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.2 แยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

1.3 วิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเร่ืองหนังสือภาษาไทย หนังสือต่างประเทศและสื่อ

โสตทัศนวัสดุ 

1.4 น าข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ เข้าระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST 

1.5 สแกนภาพปกหนังสือ 

 2. ด าเนนิการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

  2.1 ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของตัวเลม่และรายการลงทะเบียน 

  2.2 ติดบาร์โค้ดและตดิเทปใส 

  2.3 ติดใบก าหนดส่ง 

  2.4 ติดสต๊ิกเกอร์ช่ือผู้แตง่และช่ือทรัพยากรสารสนเทศ 

  2.5 เขียนเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 

  2.6 เขียนเลข bib, เลข ltem, เลม่ที่, ฉบับที่ 

  2.7 ติดสต๊ิกเกอร์รายการทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 

 2.8 ประะทั บตรายางรายการท รัพยากรสารสนเทศอ้ างอิ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

  2.9 บรกิารให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ซึ่งอยูร่ะหว่างด าเนินการ (Inprocess)  



                      รายงานประจ าปี  2556  21 
 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.10 น าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ออกให้บริการและประสานงานกับฝ่ายบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 เป็นงานที่ท าหน้าที่ดูแลผู้ใช้บริการทั้งหมดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1. บรกิารยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยเวลาที่ให้บรกิารดังนี้ 

  เปิดภาคการศึกษา 

  วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา 08.00-20.30 น. 

  วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. 

  7 วันกอ่นสอบกลางภาคและสอบปลายภาคจนถึงก่อนวันสอบวันสุดทา้ย  

เปิดบริการ  

วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา 08.00-24.00 น.  

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 24.00 น. 

  ปิดภาคการศึกษา 

  วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 

  วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. 

  ปิดบริการวันนักขัตกฤษ์และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ 

 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืม-คืน  บริการจอง ยืมต่อ จากเคาน์เตอร์บริการและทาง

โทรศัพท์  หมายเลขภายใน 3530  นอกจากนี้ ยังสามารถยืมต่อผ่านหน้า Web OPAC ได้ทาง 

clm.up.ac.th/opac ทั้งน้ีต้องติดต่อด้วยตนเอง เพ่ือขอ Username และPassword ส าหรับใช้งานได้ที่

เคาน์เตอรบ์รกิารยืม – คืน 

 2. บรกิารวารสารและหนังสือพิมพ์ จัดซือ้จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและวารสาร

ภาษาต่างประเทศ พร้อมให้บริการ 

 3. บรกิารแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 4. บรกิารสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 5. บรกิารฐานข้อมูลจ านวนฐานข้อมูลที่ให้บรกิารทั้งสิ้น 14 ฐาน 

6. บริการน าหนังสือขึ้นช้ันและจัดช้ันหนังสือ จัดให้บริการน าหนังสือขึ้นช้ัน และดูแลความ

เรียบร้อยของหนังสือให้เป็นระเบียบพร้อมให้บริการ รวมทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เป็นระเบียบก่อนการ

เปิดให้บริการ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและจัดให้มีนิสิตช่วยงาน  

 7. บริการอินเทอร์เน็ต จ านวน 50 เคร่ืองและจุดเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) 

จ านวน 8 จุด 
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 8. บรกิารตอบค าถามและช่วยค้นคว้า  

 9. บรกิารแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 

 10. บรกิารยืมระหว่างห้องสมุด 

 11. จดหมายข่าว  

 สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

1. พนักงานสายวิชาการ           15 รายการ / 31 วัน 

2. พนักงานสายบรกิาร  10 รายการ / 14 วัน 

3. อาจารย์พิเศษ             5 รายการ / 31 วัน 

4. นักศึกษาระดับปรญิญาเอก 15 รายการ / 31 วัน 

5. นักศึกษาระดับปรญิญาโท 10 รายการ / 14 วัน 

6. นักศึกษาระดับปรญิญาตรี  7 รายการ /   7 วัน 

7. สมาชิกกิตติมศักด์ิและสมาชกิสมทบ 5 รายการ / 14 วัน 

8. สมาชิกจากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่นภูมภิาค (PULINET) 3 รายการ / 7 วัน 

ค่าปรับ 

1. กรณีที่ผู้ ใช้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดส่ง ปรับ 5 บาท / วัน / 

รายการ 

2. กรณีที่ผู้ใช้บริการท าทรัพยากรสารสนเทศหาย จะต้องท าการชดใช้ค่าเสียหายเป็น

จ านวนเงินสองเท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศและค่าด าเนินการอีก 100 บาท 

3. กรณีที่ผู้ใช้บริการท าทรัพยากรสารสนเทศหาย แล้วซื้อทรัพยากรสารสนเทศมา

ชดใช้ ต้องท าการช าระค่าปรับตามระบบและค่าด าเนินการอีก 100 บาท 

 

งานห้องสมุดสาขา 

 ท าหน้าที่ประสานงานให้การท างานระหว่างห้องสมุดคณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

เพ่ือให้ด าเนินงานและการให้บรกิารเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันงานห้องสมุด

สาขาดูแลห้องสมุดคณะต่างๆได้แก่ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ,ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ ,

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์, ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์, ห้องสมุดคณะ

แพทยศาสตร์, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ 

กรุงเทพฯ, ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต

เชียงราย 
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ผลการด าเนนิงาน 

1. จ านวนหนังสือเข้า-ออกเดอืนตุลาคม 2555-เดอืนกันยายน 2556 

 

ล าดับที ่ รายการ เลขทะเบียน จ านวน/เรื่อง 

1 หนังสือรับเข้าภายใน 573-718/001-580 726 

2 หนังสือรับเข้าภายนอก 343-534/001-346 574 

3 หนังสือสง่ออกภายใน 426-588/001-702 865 

4 หนังสือสง่ออกภายนอก 074-109/001-055 91 

รวม   2,256 

 

 

 

 

 
 

หนังสือรับเข้าภายใน

726

หนังสือรับเข้า

ภายนอก

574

หนังสือส่งออกภายใน

865

หนังสือส่งออก

ภายนอก

91

หนังสือรับเข้าภายใน

หนังสือรับเข้าภายนอก

หนังสือส่งออกภายใน

หนังสือส่งออกภายนอก



                      รายงานประจ าปี  2556  25 
 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2. การประชุม/สัมมนาบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2556 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี เรื่อง สถานที ่ ชื่อ-สกุล 

1 13-14 ธ.ค. 

2555 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุด เร่ืองการสร้างแผน

ด าเนินธุรกิจห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดปัญหา

วิกฤต {Business continuity plan/BCP] 

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 

3 อาคารเอนกประสงค์ 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ 

นางสุพร ทิพย์จักร์ 

นางจุไรเรือง เมอืงมา 

2 7-9 ม.ค. 2556 การบรรณาธิการหัวเร่ืองภาษาไทยเทียบเคียงหัวเร่ือง

ภาษาอังกฤษของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

ห้องประชุมบรรณสารสาธก ชั้น 4 

ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี อ.เมอืง  

จ.นครราชสีมา 

นางสุปราณี ทะนายมา 

3 21-27 ม.ค. 

2556 

การประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการด าเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาการศึกษา คร้ังที่ 26 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

 จ.สกลนคร 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

4 23-25 ม.ค. 

2556 

สัมมนา PULINET คร้ังที่ 3 เร่ืองบทบาท PULINET ในการ

เตรียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส 

จ.นครศรีธรรมราช 

นายวิชญนนท์ มณีชาติ  

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

นางสาววันเพ็ญ ตันจนัทร์กูล 

5 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 

2556 

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที่ 29 เร่ืองมิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุด 

ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเรียน

รวม 5 ชั้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จ.ล าปาง 

นางสาวอรดี นามบุตร 

นางสาววาณิชยา ตาชม 

6 12-13 ก.พ. 

2556 

การประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ืองการจัดเก็บข้อมูลรายการ

วัสดดุิจทิัลประเภทสื่อโสตทศัน์ โครงการจัดเก็บเอกสาร

ฉบับเต็มในรูปอเิล็กทรอนิกส์ [Thai digital collection] 

ห้องประชุมศาสตราจารย์ 5 จิตร 

ศรีสอา้น ชั้น 5 อาคารส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ 

นางสาววันเพ็ญ ตันจนัทร์กูล 

นางสาวสดุา ใจแก้ว 

7 18-19 ก.พ. 

2556 

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้น 

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย 

[ThaiLIS] ประจ าปี 2556 

ห้องฝึกอบรมงานบริการ

สารนิเทศ ชั้น 1 ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

นางสาวภัทรวดี สุริยะ 

นางสาวสดุา ใจแก้ว 

8 24-25 ก.พ. 

2556 

โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมเมอืงพะเยา อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

9 26 ก.พ. 2556 การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO HOST 14 ฐานที่ สกอ. บอกรับ ห้องฝึกอบรมงานบริการ

สารนิเทศ ชั้น 1 ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาวกชพร ดอนพิมไพร 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

นางสาวภัทรวดี สุริยะ 

10 2 เม.ย. 2556 ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการออกแบบ TCDC 

เชียงใหม่ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการออกแบบ 

TCDC จ.เชียงใหม่ 

นางสาววันเพ็ญ ตันจนัทร์กูล 

นางสุพร ทิพย์จักร์ 

นางสาวอรดี นามบุตร 

นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

11 4 เม.ย. 2556 ประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 1/2556  

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย 

 5 เม.ย. 2556 ศึกษาดูงานส ารวจตลาดนดัหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือ

แห่งชาติ คร้ังที่ 41 

 

 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ ์ นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี เร่ือง สถานที ่ ชื่อ-สกุล 

12 3 ก.ค. 2556 การจัดการความรู้ห้องสมุดยุคใหม่ อาคารสิรินธรารัตน์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จ.ล าปาง 

นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย 

นางสาวกชพร ดอนพิมไพร 

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ 

นางสาวภัทรวดี สุริยะ 

13 13-19 ก.ค. 

2556 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการด าเนินกิจกรรมบน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา คร้ังที่ 

27 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 
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3. สถิติผู้เข้าใช้บริการประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวนผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น 217,137 คน 
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45,000

เดือน ผู้ใช้บริการ 

ตุลาคม 7,395 

พฤศจิกายน 22,090 

ธันวาคม 18,246 

มกราคม 16,960 

กุมภาพันธ ์ 18,246 

มีนาคม 3,597 

เมษายน 2,112 

พฤษภาคม 4,053 

มิถุนายน 27,281 

กรกฎาคม 31,301 

สิงหาคม 25,980 

กันยายน 39,876 

รวม 217,137 
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4. สถิติการใช้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยมื

33,959

คืน

32,590

ยืทต่อทาง

เคาน์เตอร์

5,447

ยืมต่อทางโทรศัพท์

2,626
ยืมต่อผ่านเว็บ 

OPAC

4,952

ยืม

คืน

ยืมต่อทางเคาน์เตอร์

ยืมต่อทางโทรศัพท์

ยืมต่อผ่านเว็บ OPAC

รายการ จ านวนทรัพยากร 

ยืม 33,959 

คืน 32,590 

ยืมต่อทางเคาน์เตอร์ 5,447 

ยืมต่อทางโทรศัพท์ 2,626 

ยืมต่อผ่านเว็บ OPAC 4,952 

รวม 79,576 
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5. สถิติการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือภาษาไทย

6,512

หนังสือต่างประเทศ

1,678

วิทยานิพนธ์

671

หนังสือภาษาไทย

หนังสือ

ภาษาต่างประเท

ศ
วิทยานิพนธ์

ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน/ชื่อเร่ือง 

หนังสือภาษาไทย 6,512 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 1,678 

วทิยานิพนธ์ 671 

รวม 8,861 
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6. สถิติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

ทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์และน าออกให้บริการจ านวนเล่ม/ชื่อเร่ือง 

หนังสือภาษาไทย 6,476 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 4,518 

วทิยานิพนธ์ 1,086 

โสตทัศนวัสดุ 559 

วจิัย 71 

การค้นคว้าอิสระ (IS) 727 

รายงาน 23 

รวม 13,460 
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7. การจัดซือ้วารสาร ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

 

 

 

วารสารภาษาไทย

81,024.82

วารสาร

ภาษาต่างประเทศ

356,073.10

หนังสือพิมพ์

98,585

วารสารภาษาไทย

วารสารภาษาต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์

รายการ จ านวนรายการ งบประมาณที่

จัดซื้อ 

หมายเหต ุ

1. วารสารภาษาไทย 114 356,073.10 จัดซือ้เอง 

2. วารสาร

ภาษาต่างประเทศ 

25    81,024.82 บอกรับผ่านตัวแทน

จ าหนา่ย 

3.หนังสือพิมพ ์ 19 98,585.00 ร้านค้าในจังหวัดพะเยา 

รวม 158 535,682.92  
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8. การจัดซือ้หนังสือและหนังสือที่ไดรั้บบริจาค ประจ าปีงบประมาณ 2556  

 

 

 

 

 

 

  

 

หนังสือที่จัดซือ้

5,464

หนังสือที่ได้รับ

บรจิาค

2,448

วิทยานิพนธท์ี่ได้รับ

บรจิาค

671

หนังสือที่จัดซือ้

หนังสือที่ได้รับบริจาค

วิทยานิพนธท์ี่ได้รับบริจาค

รายการ จ านวนรายการ งบประมาณที่จัดซื้อ 

1. หนังสือท่ีจัดซื้อ 5,464 3,712,091.77 

2.หนังสือท่ีได้รับบริจาค 2,448 - 

3.วทิยานิพนธท่ี์ได้รับ

บริจาค 

671 - 

รวม 8,583 3,712,091.77 
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กจิกรรมประจ าปีงบประมาณ 2556 

1. ภาพการประชุมโครงการจัดต้ังเครือข่ายห้องสมุด จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2556 
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2. ภาพโครงการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาส าหรับนสิิตใหม่ ระหว่าง

วันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2556  
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3. รศ.นพ. ก าจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เข้าเย่ียมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา วันที่ 5 สงิหาคม 2556 
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4. ภาพการเข้าร่วมสัมมนา PULINET (Proveincial University Library Network) วิชาการ คร้ังที่ 3 เร่ือง 

บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-25 

มกราคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5. น าทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงราย เข้าสู่ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ 

ALIST วันที่ 2-5 เมษายน 2556 
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6. โครงการตลาดนัดหนังสอื ครัง้ที่ 1/2556 วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556 ณ ลานเอทีเอ็ม อาคาร

เรียนรวมหลังเก่า 
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7. พิธเีปิดห้องสมุด ว.วชริเมธี วันที่ 5 กันยายน 2556 
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8.ห้องศาสนาสกิขาลัย 
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9. ห้องอาเซียน 
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10. ภาพบรรยากาศภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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11. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ IT-UP TREND ครัง้ที่ 1 วันที ่22-23 สงิหาคม 

2556 
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12. โครงการสภาพัฒนาห้องสมุด วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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13. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET คร้ังที่ 

2/2556 วันที่ 29-30 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก 
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การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

1. ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ที่ 

www.clm.up.ac.th 

2. ฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับทุกฐานสามารถดาวน์โหลด Full text ได้ 

3. หากผู้ใช้บริการต้องการดาวน์โหลดข้อมูลบนฐานข้อมูลสามารถท าได้โดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 สง่อีเมล์ให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ที่ clm@up.ac.th โดยระบุรายละเอียด ดังน้ี 

- copy link บทความที่ผู้ใช้ต้องการวางในอีเมล์ 

- ระบุ ช่ือ – สกุล คณะ สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ 

3.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารจะสง่บทความที่ผู้ใช้ต้องการไปให้เจ้าหน้าที่ UniNet เมื่อ UniNet ตอบกลับ

มาแลว้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะสง่กลับไปให้ผู้ใช้ภายใน 24 ช่ัวโมงของวันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clm.up.ac.th/
mailto:clm@up.ac.th%20โดย
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คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2556 

ที่ปรึกษา 

1. รศ.ดร. บุษบง  จ าเริญดารารัศมี  ผู้ช่วยอธิการบดี 

2. ดร. พรพรรณ  จันทรแ์ดง         ผูอ้ านวยการ 

3. คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

กองบรรณาธิการ 

1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรก์ุล  2. นางสุพร ทิพย์จักร์            

3. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม  4. นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ             

5. นางสุปราณี ทะนายมา                            6. นางสาวอรด ีนามบุตร                            

7. นางสาวภัณฑิลา ยะยศ                           8. นายปัณณธร วุฒปิรยิาธร                      

9. นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์                    10. นางสาวกชพร ดอนพิมไพร                   

11. นางสาววิไล จันทร์แก้ว                        12. นางจุไรเรือง เมืองมา                        

13. นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย               14. นางสาววาณิชยา ตาชม                  

15. นางสาวสุดา ใจแก้ว                         16. นายปิยะราช สุขภิญโญ                 

17. นางสาวภัทรวด ีสุริยะ       

       

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทร 054-4466-666 ต่อ 3530 – 3533 

Email : clm@up.ac.th Website : http://www.clm.up.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/up/com, https://www.facebook.com/lec.up.ac.th 

mailto:clm@up.ac.th
http://www.clm.up.ac.th/
https://www.facebook.com/up/com

