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ค าน า 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของคณาจารย์ บุคลากร และนสิิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ใชบ้ริการภายนอกมหาวิทยาลัย  

ส าหรับรายงานประจ าปี 2555 ฉบับนี้  เป็นรายงานที่แสดงผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ 2555 เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงในโอกาสต่างๆ 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่เด่น ๆ ของปี 2555 รวมถึงประกาศและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากร

ทุกหน่วยงานตลอดจนนสิิตที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาเป็น 

อย่างดียิ่งตลอดมาขอขอบคุณบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการ

ด าเนนิงานจนบรรลุจุดมุง่หมายทุกประการและขอขอบคุณผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับ

นีจ้นลุล่วงสุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและหน่วยงานต่างๆ

พอสมควร 

 

 

 

(ดร.พรพรรณ จันทร์แดง) 

ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
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เกี่ยวกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกองภายในส่วนงานบริหารของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ท าหน้าที่จัดซื้อจัดหา จัดเตรียม และบริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับสมาชิกของ

มหาวิทยาลัยรวมถึงบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการมีปณิธาน วัตถุประสงค์และค่านิยมร่วม เป็นเนื้อ

เดียวกันกับมหาวิทยาลัยแล้ว ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน ์เป้าประสงค์ และพันธะกิจ 

ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่หลักของหนว่ยงานเอาไว้ดว้ย 

 

ปรัชญา 

เทคโนโลยีก้าวหน้า   สารสนเทศทันสมัย 

วัฒนธรรมด ารงไว้ ใส่ใจบริการ 

วสิัยทัศน์ 

 

เป็นหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษาสากล 

 

เป้าประสงค์ 

 

เป็นหนว่ยงานส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสติให้บรรลุ 

จุดมุง่หมายที่พึงปรารถนา 

 

พันธกิจศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาก าหนดพันธกิจไว้ 4 ประการ คือ 

 

1. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและพัฒนา

สติปัญญา อารมณ์ สังคม 

2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดจิทิัล 

3. ให้ความร่วมมอืกับภาคีหอ้งสมุดต่างๆ ทั้งระดับภูมภิาคและระดับประเทศเพื่อประโยชน์

ในการใชท้รัพยากรสารสนเทศรว่มกัน 

4. เป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้ดว้ยตนเองของชุมชน บุคลากรและนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

ตราสัญลักษณ์ของศูนย์บรรณสารฯใช้ตราสัญลักษณ์และความหมายเช่นเดียวกับตรา 

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยมีชื่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาตัวอักษรสีทองปรากฏอยู่ในกรอบ

ล่างสุดของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

 

 
 

 

ที่ตั้ง 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตั้งอยู่เลขที่19หมู2่ต าบลแม่กาอ าเภอเมอืงจังหวัดพะเยา 

รหัสไปรษณีย์56000 

โทรศัพท์ 054-466666 (3530-3533) 

โทรสาร 054-466666 (3539) 

เว็บไซต ์ : http://www.clm.up.ac.th 

เครือขา่ยสังคมออนไลน์ : https://www.facebook.com/up.clm 

อีเมลก์ลาง:clm@up.ac.th 

 

 

https://www.facebook/
mailto:clm@up.ac.th
mailto:clm@up.ac.th
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ประวัติศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เดิมใช้ชื่อว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยา

พิทยาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เริ่มก่อตั้งและมีที่ท าการช่ัวคราวอยู่ที่โรงเรียนพะเยา

พิทยาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้ายที่ท าการมาอยู่เลขที่ 19 ม. 2 ต. แม่กา อ. เมือง

พะเยา จ. พะเยา โดยห้องสมุดตั้งอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคารเรียนรวมหลังเดิม พ.ศ. 2543 ห้องสมุดย้ายมา

ตั้งอยู่ที่ช้ันที่ 1 อาคารบริหาร หรือ อาคารส านักงานอธิการบดีปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการ

ให้บริการออกเป็น 2 ห้อง มีพื้นที่ให้บริการ 648 ตารางวา มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 165 ที่นั่ง แบ่งการบริการ

ออกเป็นบริการสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านกฎหมายซึ่งปัจจุบัน

แยกออกเป็นหอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตร์และห้องสมุดคณะนิตศิาสตร์ 

เดือนมนีาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ท าการหอ้งสมุด มายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ใน 

กลุ่มอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพื้นที่ทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร ปีการศกึษา 2554 

เปิดบริการเฉพาะช้ันที่ 1 มีพืน้ที่ใหบ้ริการ 3346.42 ตารางเมตร  พื้นที่ส าหรับการท างานของเจ้าหน้าที่ 

639.58 ตารางเมตรและในปีเดียวกันนี ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานใน

ก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และได้เปลี่ยนชือ่

เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 127 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จงึได้มกีารแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ออกเป็น 8 กอง 3 ศูนย์และ 1 ส านักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมี

ความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จึงได้ยกฐานะเป็นศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

  การบริหารจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีคณะกรรมการด าเนินงาน 3 ชุด 

ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา คณะกรรมการประจ าศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา และคณะกรรมการด าเนินการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
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คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารการศกึษา ท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ วิเคราะห์และจัดตั้งค าของบประมาณ 

พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ให้ค าปรึกษา แนะน า ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพงานบริการ และ ก ากับ ควบคุม ดูแล การด าเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย โดยมีค าสั่งแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่

1460/2555เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555คณะกรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย 

 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  กรรมการ 

5. คณบดีคณะศลิปะศาสตร์    กรรมการ 

6. คณบดีคณะนิติศาสตร์    กรรมการ 

7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการ 

8. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์    กรรมการ 

9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 

10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 

11. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

12. นางวลุลี โพธิรังสิยากร    กรรมการ 

13. ผูช่้วยอธิการบดี(รศ.ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) กรรมการและเลขานุการ 

14. ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

15. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีค าสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยาที่ 992/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วย ผู้อ านวยการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตัวแทนจากคณาจารย์ 3 กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย คือ 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และหัวหน้างาน มีหน้าที่ ก าหนดยุทธศาสตร์การท างาน ก ากับดูแลการจัดท าแผนงานและงบประมาณ

ประจ าปี และ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตามแผนที่ก าหนดไว้ของศูนย์บรรณสารฯ  

รายชื่อคณะกรรมการ ปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 

1.  ดร. พรพรรณ  จันทร์แดง ผูอ้ านวยการ    ประธานกรรมการ 

2.  ดร. อรรถสิทธิ์  เมอืงอินทร์ ผูแ้ทนคณาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์ กรรมการ 

และสังคมศาสตร์ 

3. นางสาวปรัชญาพร  ธิสาระ ผูแ้ทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

สุขภาพ   

4. ดร. สุชัยศร ีไลออน  ผูแ้ทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

และเทคโนโลยี 

5. นางสุพร ทิพย์จักร  หัวหนา้งานธุรการ   กรรมการ 

6. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหนา้งานบริการสารสนเทศ  กรรมการ 

7. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม หัวหนา้งานพัฒนาและ   กรรมการ 

วิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

8. นายวิชญนนท์ มณีชาติ  หัวหนา้งานหอ้งสมุดสาขา  กรรมการ 

9. นางจุไรเรือง เมืองมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เลขานุการ 

 

คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารฯ จะจัดประชุมก่อนหรอืหลังคณะกรรมการอ านวยการ 

เพื่อรายงานผลการท างานและน าข้อเสนอของคณะกรรมการอ านวยการ มาปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ของ

ศูนย์บรรณสารฯ 
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คณะกรรมการด าเนินการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  คณะกรรมการด าเนินการศูนย์บรรณสารการศึกษา ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบาย

ของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนินงาน 

ประสานงานภายในคณะ/วิทยาลัย ให้ศูนย์บรรณสารฯ คัดเลือกรายชื่อและตรวจรับหนังสือ วารสาร และ

ฐานข้อมูล เพื่อการจัดซื้อเข้าศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีค าสั่งแต่งตั้งจาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1431/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย 

 

คณะกรรมการด าเนินการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยอธิการบดี(รศ.ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี)   ประธานกรรมการ 

2. ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา   รองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิตศิาสตร์    กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร ์     กรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์      กรรมการ 

7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์    กรรมการ 

8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์    กรรมการ 

9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 

11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   กรรมการ 

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ฯ    กรรมการ                     

14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการฯ   กรรมการ                     

15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ   กรรมการ  

16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการศกึษาต่อเนื่อง   กรรมการ  

17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ  

18. นายวิชญนนท์  มณีชาติ    กรรมการ  

19. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล   กรรมการและเลขานุการ 

20. นายฉวีวรรณ  บุญธรรม                    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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โครงสร้างศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกองในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัย

พะเยา ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดี(รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี)

นอกเหนือจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังมีคณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่ง

แต่งตั้งจากผู้มีคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ก ากับดูแลด้านนโยบาย และคณะกรรมการ

ประจ าศูนย์บรรณสารฯเป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่มสาขาวิชาและหัวหน้างานของศูนย์บรรณ

สารฯแบ่งโครงสร้างการท างานออกเป็น 4 งานหลักๆ คือ งานธุรการ งานพัฒนาและวิเคราะห์สนเทศ 

งานบริการ และงานหอ้งสมุดสาขา  
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งานธุรการ 

 งานธุรการเป็นหนว่ยงานที่รับผดิชอบ ดูแล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ใน

การพิจารณา ศึกษา เสนอแนะ และหาข้อมูลสรุปเหตุผล ให้ค าแนะน าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขงานที่ได้รับ

มอบหมายติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 

  1.  งานนโยบายและแผน 

1.1  ศกึษาวิเคราะหว์ิจัยนโยบายและแผนประสานแผนประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะ 

เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายแผนและโครงการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

1.2  วิเคราะห์และจัดท าเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

1.3  รายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 

1.5 โครงการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2555มีจ านวน  

ทั้งสิน้ 5โครงการ 
 

1) โครงการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ     10,000  บาท 

2) โครงการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้งบประมาณ  5,000  บาท 

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร     งบประมาณ  25,000  บาท 

4 )โครงการแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา งบประมาณ  

29,982  บาท 

5) โครงการส่งเสริมการอ่าน    งบประมาร    24,995  บาท 

รวมงบประมาณโครงการ ทั้งสิ้น   94,977 บาท 
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2. งานสารบรรณ 

1.1  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 

1.2  รับ- ส่ง หนังสอืราชการทั้งภายในและภายนอก 

1.3  จัดเก็บเอกสาร ตรวจเช็คเอกสาร ลงทะเบียนคุมและจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร 

1.4  ดูแลเอกสารที่ตอ้งการสืบค้นหาส าเนา 

1.5 สรุปจ านวนหนังสอืรับเข้า หนังสอืส่งออก หนังสอืภายนอก หนังสือภายใน 

3. งานบุคคล 

3.1  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ การคัดเลือก การปรับ 

วุฒิการศึกษา การลาศกึษาต่อ การฝกึอบรม การศกึษาดูงาน การแตง่ตั้ง คณะ 

กรรมการต่าง ๆ  การขออนุมัตแิละแจ้งชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝกึอบรม 

     3.2 ด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัตบิุคลากรศูนย์บรรณสารฯ บันทึกทะเบียนประวัติ  

ปรับข้อมูล เก็บรักษาแฟ้มทะเบียนประวัติ ตรวจสอบและรายงานวันลาของบุคลากร 

3.3 สรุปจ านวนบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ จ านวนทั้งสิ้น 14 คน 
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ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

ผูอ้ านวยการ 

โทร. 3535 E-mail: Phornphan.ja@up.ac.th 

 

สุพร  ทิพย์จักร    

รักษาการหัวหน้างานธุรการ 

โทร. 3532 E-mai:Suporn.ti@up.ac.th 

จุไรเรอืง  เมอืงมา   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทร. 3532 E-mail: Jurairuang.mu@up.ac.th 

 

วิชญนนท์ มณีชาติ   

รักษาการหัวหน้างานหอ้งสมุดสาขา  

โทร. 3531   E-mail : Vitchayanon.na@up.ac.th 

 

บุคลากรศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 

 

 

 

งานธุรการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานห้องสมุดสาขา 
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ฉวีวรรณ บุญธรรม   

รักษาการหัวหน้างานงานพัฒนาและวิเคราะห์สนเทศ 

โทร. 3533 E-mail:Chaweewan@up.ac.th 

 

สุปราณี ทะนายมา   

บรรณารักษ์    

โทร. 3533   E-mail:Supranee.ta@up.ac.th 

ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทร. 3521 E-mail:nattadanun.yo@up.ac.th 

 

อรดี นามบุตร    

บรรณารักษ์     

โทร. 3521 E-mail:Oradee.na@up.ac.th  

ปัณณธร จันทร์มี   

บรรณารักษ์  

โทร. 3521 E-mail:panaton.ja@up.a.th 

 

งานพัฒนาและวิเคราะห์สนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

mailto:Chaweewan@up.ac.th
mailto:Supranee.ta@up.ac.th
mailto:nattadanun.yo@up.ac.th
mailto:Oradee.na@up.ac.th
mailto:panaton.ja@up.a.th


 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

16    รายงานประจ าปี 2555 

วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล   

รักษาการหัวหน้างานบริการ 

โทร. 3531 E-mail:wanpan.ta@up.ac.th 

 

วชิญนนท์ มณีชาติ  ต าแหนง่ บรรณารักษ์ 

โทร. 3531 E-mail:Vitchayanon.na@up.ac.th 

วไิล จันทร์แกว้  ต าแหนง่ บรรณารักษ์ 

โทร. 3531 E-mail:wilai.ja@up.ac.th 

 

วาณชิยา ตาชม ต าแหนง่ นักวิชาการเงนิและบัญชี  

โทร. 3531 E-mail:Wanitchaya.ta@up.ac.th 

สุดา  ใจแก้ว ต าแหนง่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

โทร. 3531 E-mail:suda.ja@up.ac.th 

 

ภัทรวดี สุริยะ  ต าแหนง่ผูป้ฏิบัติงานบริหาร 

โทร. 3531   E-mail :Pattharawadee.sa@up.ac.th 

ปิยะราช  สุขภญิโญ ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

โทร. 3531 E-mail :piyarach.so@up.ac.th 

 

 

งานบรกิาร 
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การประชุม/สัมมนาบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2555 

 

ที ่

 

วันเดือนป ี

 

เรื่อง 

 

สถานที ่

 

ชื่อ-สกุล 

1 27 พ.ย.2554 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่น

ภูมิภาค PULINET ครัง้ท่ี 4/2554 

อาคารส านักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง 

2 24-28 ม.ค.

2555 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่น

ภูมิภาค PULINET ครัง้ท่ี 1/2555 

ศูนยบ์รรณสารฯ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี  

ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง 

3 26-27 ม.ค.

2555 

สัมมนา PULINET วชิาการ ครัง้ท่ี 2 

เร่ือง “ห้องสมุดกับสังคมแหง่การ

เรียนรู้” 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี  

จ.นครราชสมีา 

นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

4 16 มี.ค. 2555 อบรมการใชฐ้านขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์

เพื่อการสืบค้นประจ าปงีบประมาณ 

2555 

อาคารส านักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

น.ส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

น.ส.วิไล  จันทร์แกว้ 

น.ส.วาณิชยา  ตาชม 

5 17-18 ม.ีค.

2555 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่น

ภูมิภาค PULINET ครัง้ท่ี 2/2555 

ศูนยป์ระสานงาน

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์

กรุงเทพมหานคร 

น.ส.ฉววีรรณ  บุญธรรม 

6 3-4 เม.ย. 

2555 

โครงการเครอืขา่ยนักประชาสัมพันธ์ 

ปีท่ี 4  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชยีงราย 

น.ส.วิไล  จันทร์แกว้ 

7 3-4 พ.ค.2555 สัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST ครัง้ท่ี 5 

มหาวทิยาลัยศรี

นครินทร์วิโรฒ 

กรุงเทพมหานคร 

นางสุพร   ทิพยจ์ักร์ 

น.ส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

น.ส.ฉววีรรณ  บุญธรรม 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมือชัย 

นางสุปราณี ทะนายมา 

นางจุไรเรือง เมอืงมา 

น.ส.วิไล  จันทร์แกว้ 

น.ส.วาณิชยา  ตาชม 

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

น.ส.อรดี  นามบุตร 
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8 5-7 พ.ค.2555 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

ศกึษาดูงานมหาวิทยาลัย

ศรีนครนิทร์วิโรฒ 

กรุงเทพมหานคร 

และสัมมนา ณ โรงแรม

บุรีฮัท ต าบลเกาะหมาก 

จังหวัดตราด 

นางสุพร   ทพิย์จักร ์

น.ส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

น.ส.ฉววีรรณ  บุญธรรม 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมือชัย 

นางสุปราณี ทะนายมา 

นางจุไรเรือง เมอืงมา 

น.ส.วิไล  จันทร์แกว้ 

น.ส.วาณิชยา  ตาชม 

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

น.ส.อรดี  นามบุตร 

9 11 พ.ค. 2555 อบรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร

ในรูปอเิล็กทรอนิกสฉ์บับเต็ม  

อาคารส านักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

น.ส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

น.ส.วิไล  จันทร์แกว้ 

10 19-21 ม.ิย.

2555 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่น

ภูมิภาค PULINET ครัง้ท่ี 1/2555 

ส านักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยทักษณิ 

จ.สงขลา 

ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง 

11 19-24 มิ.ย.

2555 

อบรมการบริหารจัดการห้องสมุดยุค

ใหม:่ การตลาด การสร้างแบรนด์ฯ 

ส านักหอสมุด ม.ทักษณิ 

จ.สงขลา 

นางสุปราณี  ทะนายมา 

น.ส.อรดี  นามบุตร 

12 17-18 ก.ค.

2555 

อบรมการใชฐ้านขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์

เพื่อการสืบค้นประจ าปงีบประมาณ 

2555 คร้ังท่ี 2/2555 

อาคารส านักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

น.ส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

น.ส.วาณิชยา ตาชม 

13 20 ส.ค.2555 อบรมการใชฐ้านขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส ์

เพื่อการสืบค้น IEEE Training 

อาคารส านักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

น.ส.วาณิชยา ตาชม 
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4. งานการเงนิและพัสดุ 

 4.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 4.2  เบิกจา่ยเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 4.3  ด าเนินงานเกี่ยวกับเงินทดรองจ่าย 

 4.4  ติดตอ่และชี้แจงเกี่ยวกับข้อทักท้วงของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

 4.5  ทะเบียนคุมเงนิงบประมาณ 

 4.6  ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงนิของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 4.7  จัดท ารายงานส่งหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.8ด าเนนิการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณค่าท างานนอกเวลาท าการ ของ 

บุคลากรของพนักงานขับรถและค่าจา้งนสิิตช่วยงาน 

4.9  จัดซื้อ จัดหาและจัดจา้ง วัสดุครุภัณฑ ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

รายได้ 

4.10  ติดตอ่ร้านค้าเพื่อสอบถามราคาและคุณสมบัติของวัสดุครุภัณฑเ์พื่อประกอบ 

การจัดซือ้จัดจ้าง 

4.11 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดซือ้จัดจา้ง 

4.12ตรวจร่างสัญญาซือ้ขายสัญญาจ้าง 

4.13รับผิดชอบในการควบคุมเก็บรักษาเบิกจ่ายและการยืมพัสดุ 

4.14ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปีรวมทั้งการจ าหน่ายครุภัณฑช์ ารุดเสื่อมสภาพ 

4.15 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงรายการหรอืโอนเงนิงบประมาณ 

4.16ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องตา่งๆเกี่ยวกับงานพัสดุแก่หนว่ยตรวจสอบภายใน บุคลากร 

และผูบ้ังคับบัญชา 

4.17 จ านวนเงนิงบประมาณ ปี 2555 ที่ใชไ้ปทั้งสิน้  2,615,515 บาท 

    4.18 สรุปรวมเงินงบประมาณ ปี 2555 ทั้งสิ้น 2,615,515 บาท รวมกับเงินโครงการที่ใช้เงนิ  

          งบประมาณจากส่วนกลางมหาวิทยาลัย 94,977 บาท  รวมทั้งสิ้น 2,710,492 บาท 
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ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิงบประมาณ 

 กองทุน เพื่อการศกึษา 

แผนงาน จัดการศกึษาอุดมศกึษา 

งบประมาณรายได้ 

หมวด อุดหนุน 

 

 

 
1. เดินทางไปปฏิบัติงาน 128,989 

2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 143,900 

3. ค่าตอบแทนนิสติช่วยงานศูนย์ฯ 84,550 

4. ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ 16,100 

5. ค่าวัสดุส านักงาน 34,402 

6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 44,850 

7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑช้ั์นวางหนังสอื 1,480 

8. ค่าถ่ายเอกสาร 13,200.80 

9.ค่าเช่าเหมารถเมล์ม่วง 7,437 

10.คา่เลี้ยงรับรอง 6,240 

11.ค่าสมทบกองทุน PULINET 30,000 

12. ค่าฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ 12,840 

13. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารฯ 3,868 

14.ค่าจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารฯ 35,290 

15. ค่าต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย 74,738.08 

16. ค่าจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ 3 ฐาน 1,013,468 

17. ค่าบ ารุงรักษาระบบหอ้งสมุด ALIST 100,000 

18. ค่าธรรมเนียม 203 

19.ค่าต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ 827,058.69 

20. ค่าของที่ระลึก 600 

21. ค่าเครื่องปรับอากาศ 29,000 

22. ค่าจา้งจัดท าแฟ้ม 2,300.50 

23.ค่าจา้งตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 5,000 

รวมเงนิงบประมาณ 2,615,515 
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งานพัฒนาและวิเคราะห์สารสนเทศ 

 งานพัฒนาและวิเคราะหส์ารสนเทศ รวมงาน 2 งานไว้ดว้ยกัน คอื งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ และงานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ ซึ่งแตล่ะงานมีลักษณะการท างานที่แตกต่างกันไป 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ท าหนา้ที่จัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เพื่อ

ให้บริการผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากรจะจัดท าโดยการขอความร่วมมือจากคณะต่างๆ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอรายชื่อ หนังสือ รายการวารสาร และฐานข้อมูล เพื่อจัดหาให้ตรงกับ

ความต้องการใช้ทรัพยากรของสมาชิกในมหาวิทยาลัยมากที่สุด ทั้งนี้การจัดซื้อจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ และการ

จัดสรรตามความต้องการของคณะ  

1. การจัดซื้อจัดหาเป็นงานที่ตอ้งประสานงานกับคณะและ หนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน 

มหาวิทยาลัยส านักพิมพ ์ร้านหนังสอืเพื่อด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี ้ 

1.1 ตรวจเช็คงบประมาณหนังสือ 

1.2   จัดสรรงบประมาณ 

1.3  แจ้งงบประมาณให้คณะทราบ 

1.4 รวบรวมรายชื่อหนังสอืทุกคณะ 

1.5 บันทึกข้อมูลรายชื่อหนังสือลงในระบบพร้อมส่งขอ้มูลใหร้้านหนังสือ 

1.6 ร้านหนังสอืท าเอกสารเสนอราคา 

1.7 ส่งเอกสารเสนอราคาให้ทุกคณะยืนยันรายชื่อและราคาหนังสือ 

1.8 รับการยืนยันข้อมูลหนังสอืจากคณะท าการส่งขอ้มูลให้ร้านค้าเตรยีมหนังสอืที่สั่ง 

1.9   ท าบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้าง 

1.10 แตง่ตัง้คณะกรรมการคัดเลือกหนังสอื 

1.11 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับหนังสอื 

1.12 ประสานงานกับร้านหนังสอืเพื่อท าการจัดซือ้จัดจา้ง 

1.13 ประสานงานกับการเงนิและพัสดุในการจัดซือ้จัดจา้ง 

1.14 ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.15 ท าการตรวจรับหนังสือ 

1.16 จัดท าเอกสารเบิกจ่ายหนังสือ 
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2.  การลงทะเบียนหนังสือเป็นขั้นตอนการท างานหลังจากได้รับทรัพยากรสารสนเทศประเภท   

    ต่างๆ แล้วงานพัฒนาจะด าเนนิการลงทะเบียนทรัพยากรเหล่านั้น โดยท าตามล าดับขั้นตอน  

ดังนี้  

2.1  แยกทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.2  ลงทะเบียนข้อมูลหนังสือในฐานขอ้มูล 

2.3  ประทับตราของศูนย์บรรณสารตรงสันหนังสอื หนา้ปกใน หนา้ 25 และ 

หนา้ปกหลัง 

2.4  ประทับตราเลขทะเบียนหนังสอืและวันที่ลงทะเบียน 

2.5  ติดบัตรก าหนดส่งด้านหลังหนังสือ 

งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ ด าเนนิการวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยวัสดุตีพมิพ์ (Printed Materials) และสื่อโสตทัศนวัสดุ (Non Printed 

Materials) โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการด าเนินการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

ตลอดจนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นแบบแผนเดียวกับกฎเกณฑ์มาตรฐานสากล 

1.  วางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนางานพัฒนาและวิเคราะห์สารสนเทศ 

1.1  ด าเนินการวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

1.2แยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

1.3วิเคราะห์หมวดหมูแ่ละหัวเรื่องหนังสือภาษาไทย หนังสอืภาษาต่างประเทศและ 

            สื่อโสตทัศนวัสดุ 

1.4  น าข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ เข้าระบบหอ้งสมุด 

อัตโนมัติ ALIST 

1.5  สแกนภาพปกหนังสอื 

    2.  ด าเนินการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1  ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวเล่มและรายการลงทะเบียน 

2.2  ตดิบาร์โค้ดและติดเทปใส  

2.3  ติดใบก าหนดส่ง 
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2.4  ตดิสติ๊กเกอร์ชื่อผู้แตง่และช่ือหนังสือ 

2.5  เขียนเลขเรียกหนังสือ 

2.6  เขียนเลข bib, เลข Item, เล่มที่, ฉบับที ่

2.7  ติดสติ๊กเกอร์เลขเรียกหนังสือและติดเทปใส 

2.8  ติดสติ๊กเกอร์แถบสีก ากับหมวดหมู่และติดเทปใส 

2.9  ติดสติ๊กเกอร์รายการหนังสอือ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2.10  ประทับตรายางรายการหนังสอือ้างอิงภาษาไทย 

2.11บริการให้ยืมสารสนเทศใหมซ่ึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ (in process) 

2.12  น าสารสนเทศใหมอ่อกใหบ้ริการและประสานงานกับฝา่ยบริการทรัพยากร 

สารสนเทศ 
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งานบรกิารสารสนเทศ 

 งานบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา เป็นงานที่ท าหนา้ที่ดูแลผูใ้ช้บริการทั้งหมดของ

ศูนย์บรรณสารฯ แบ่งการท างานออกเป็นงานต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 

1. บริการพืน้ที่อ่านอาคารศูนย์บรรณสารฯ มีทั้งหมด 3 ช้ัน ในเบือ้งตน้เปิดให้บริการเฉพาะ

บริเวณช้ันที่ 1 โดยมีพืน้ที่ให้บริการ 3346.42 ตารางเมตร  

เปิดภาคการศกึษา 

วันจันทร์ –วันศุกร์  เปิดบริการเวลา 08.00น.- 20.30 น. 

วันเสาร ์–วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 น. - 17.00 น 

7 วันก่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคจนถึงวันสิ้นสุดของการสอบ เปิดบริการ 

เวลา 08.00 น – 24.00 น. 

ปิดภาคการศกึษา 

วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา  08.30 – 16.30 น. 

วันเสาร ์–วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. 

ปิดบริการวันหยุด วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ 

 

2. บริการยืม-คืนศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาให้บริการระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ ALIST  

ทั้งระบบตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา โดยผูใ้ช้บริการสามารถใช้บริการบริการยืม-คืน บริการ

จอง บริการยืมตอ่ ทั้งจากเคานเ์ตอร์ให้บริการและทางโทรศัพท์ หมายเลขภายใน 3530-3531 

นอกจากนีย้ังสามารถใช้บริการยืมต่อผา่นหนา้ web OPAC ได้ทาง clm.up.ac.th/opacทั้งนี้ตอ้งสมัครโดย

ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

3. บริการวารสารและหนังสือพมิพ์แบ่งออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ดังนี ้  

3.1  การจัดซือ้จัดหา   จัดซื้อ จัดหาวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ 

จัดหาแหลง่ และรายชื่อวารสารที่นา่สนใจในแตล่ะสาขาวิชาด าเนินการขออนุมัติ 

สมัครสมาชิกวารสารติดตอ่ประสานงานเพื่อจัดซื้อจัดหากับบริษัทตัวแทน 

จ าหน่าย หรอืส านักพิมพ ์ติดต่อประสานงานกับงานพัสดุเพื่อด าเนินการตาม 

ขั้นตอนงานพัสดุ 

3.2  ให้บริการวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน 

จัดให้บริการวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน 

บนช้ันบริการ ใหบ้ริการวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศ 
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ฉบับล่วงเวลาจัดใหบ้ริการวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศ 

ฉบับล่วงเวลาโดยจ าแนกไว้ตามรายชื่อวารสาร เพื่อให้ง่ายต่อการสบืค้น 

3.3  บันทึกข้อมูล และลงรายการวารสารบันทึกข้อมูลรายการรับวารสาร 

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจรับบันทึกข้อมูลลงในระบบ ALIST 

3.4. บริการหนังสือพิมพ์จัดหาหนังสอืพิมพ์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

ตรวจรับหนังสอืพิมพ์ก่อนน าขึน้ช้ันให้บริการให้บริการหนังสอืพิมพ์ฉบับ     

ล่วงเวลา 

 

ข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อวารสาร ปีงบประมาณ 2555 

    

รายการ 
จ านวน

รายการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ หมายเหตุ 

1. วารสารภาษาไทย 90 74,738.08 จัดซื้อเอง 

2. วารสารภาษาต่างประเทศ 97 827,058.69 บอกรับผา่นตัวแทนจ าหน่าย 

3. หนังสือพมิพ์ 19 88,590.00 ร้านค้าในจังหวัดพะเยา 

รวม 146 986,400.80   
 

 

 

9% 

84% 

7% 

งบประมาณจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

1. วารสารภาษาไทย 2. วารสารภาษาตา่งประเทศ 3. หนังสือพมิพ ์
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4.  บริการแนะน าการใช้หอ้งสมุดและการสบืค้นสารสนเทศ 

 4.1  สอนการสบืค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

4.2  จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ ให้บริการจ านวน 16 ฐาน  โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จ านวน 12 ฐาน และศูนย์บรรณสารฯ จัดหาเพิ่มเติมอีก 

จ านวน 4 ฐานประกอบด้วย 

   ฐานขอ้มูลที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

1) ฐานข้อมูล Academic Search Premier 

2) ฐานขอ้มูล ACM Digital Library 

3) ฐานขอ้มูล ACS : American Chemical Society 

4) ฐานขอ้มูลABI/INFORM Complete 

5) ฐานขอ้มูลComputers & Applied Sciences Complete 

6) ฐานขอ้มูลEducation Research Complete 

7) ฐานขอ้มูลEmerald 

8) ฐานขอ้มูลH.W. Wilson 12 subjects 

9) ฐานขอ้มูลIEEE/IET Electronic Library(ILE) 

10) ฐานขอ้มูลWeb of Science 

11) ฐานขอ้มูลSpringer Link 

12) ฐานขอ้มูลProQuestDissertation&Theses 
 

ฐานขอ้มูลที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดหาเพิ่มเติม 

1) ฐานข้อมูล Academic Search Complete 

2) ฐานข้อมูลCINAHL plus with Full Text 

3) ฐานข้อมูลEbrary E-book 

4) ฐานข้อมูลMatichon e-Library 
 

5. บริการน าหนังสือขึ้นช้ันและจัดช้ันหนังสอื 

จัดให้บริการน าหนังสอืขึน้ช้ัน และดูแลความเรียบร้อยของหนังสือให้เป็นระเบียบ 

 พร้อมให้บริการ รวมทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอี ้ให้เป็นระเบียบก่อนการเปิดให้บริการ มีเจา้หน้าที่ 

รับผิดชอบ 1 คนและจัดให้มีนิสติช่วยงานวันละ 3 คน 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://pubs.acs.org/
http://search.proquest.com/autologin
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://www.emeraldinsight.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://webofknowledge.com/
http://link.springer.com/
http://search.proquest.com/autologin
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rzh
http://site.ebrary.com/lib/phayao/home.action/
http://www.matichonelibrary.com/
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6. บริการอินเทอร์เน็ต  

บริการโดยคอมพิวเตอร์เช่าจากบริษัทเอกชน จ านวน 50 เครื่อง โดยก าหนดให้นิสิต 

ลงช่ือก่อนเข้าใช้บริการเพื่อจัดเก็บสถิติและจัดการให้บริการอย่างทั่วถึง 

 

7. บริการ Wireless LAN 

ผูใ้ช้บริการมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจัดใหม้ีบริการ  

Wireless LANตามจุดต่างๆ โดยศูนย์บรรณสารฯ มีใหบ้ริการช้ันที่ 1 ทั้งหมด 6  จุดสัญญาณ

ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร 

 

8. บริการฝึกอบรมการบริหารงานห้องสมุด 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาได้จัดใหม้ีการอบรมการบริหารงานห้องสมุดแก่ 

 บุคลากรผูร้ับผิดชอบหอ้งอ่านหนังสือจากคณะต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555 ได้จัดอบรมให้กับบุคลากร 

คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานครและโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

9. บริการยืมระหว่างหอ้งสมุด 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีความรว่มมอืกับหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษาอื่นๆ 

เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของสมาชิกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากศูนย์บรรณสารฯ  

ไม่สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาให้บริการได้เพียงพอกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 

จงึอาศัยความรว่มมอืระหว่างห้องสมุดในการจัดหาทรัพยากร โดยผ่านบริการยืมระหว่าง 

หอ้งสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการได้ที่เคานเ์ตอร์บริการยมื-คืน โดยผู้ใช้บริการเป็น 

ผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทั้งหมดปีการศึกษา 2555 มสีถิตกิารให้บริการจ านวน 3 รายการ 

 

10. ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุด 

 10.1 เครือข่าย ThaiLISศูนย์บรรณสารฯ เป็นสมาชิกของคณะท างานกลุ่มต่างๆของ 

หอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา เชน่ คณะท างานบริการสารนเิทศหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

คณะท างานพัฒนาทรัพยากรสารนเิทศห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา คณะท างานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารนเิทศหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

10.2 ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค (PULINET)ข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีบริการที่ส าคัญ คือ บริการ PULINET Cardซึ่งผู้สมัครสมาชิกจะได้รับ

สิทธิพิ เศษในการเข้ารับบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย
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มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 20 สถาบันเสมือนเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยสามารถยืมได้

ครั้งละ 3 เล่ม โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวนิสิต (นักศึกษา) ควบคู่กับบัตร PULINET Card ทุก

ครั้งที่เข้าใช้บริการ  

 

สมาชิกหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กระจายตามภาคต่างๆ ของประเทศ ดังนี้ 

ภาคเหนือ 

1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

2. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

4. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

5. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

6. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

7. ส านักวิทยบริการและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

9. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

10. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ภาคตะวันออก 

11. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

12. ส านักหอสมุดก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

13. ฝา่ยห้องสมุด ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 

ภาคกลาง 

14. ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

15. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม 
 

ภาคใต้ 

16. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

17. ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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18. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

19. หอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

20.  หอ้งสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ภาพตัวอย่างบัตรสมาชิก PULINET 
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งานห้องสมุดสาขา 

 งานห้องสมุดสาขา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีหน้าทีประสานงานให้การท างานระหว่าง

ห้องสมุดคณะและศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้การด าเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันงานห้องสมุดสาขาดูแลห้องสมุดคณะ ต่างๆ ได้แก่ห้องสมุดคณะ

นิติศาสตร์ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตเชียงราย และห้องอ่านหนังสือคณะ

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ในอนาคตคาดว่าจะมีห้องอ่านหนังสือคณะต่างๆเพิ่มมากขึ้นตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 

หอ้งสมุดคณะนิติศาสตร ์ 

ที่ตัง้   :   อาคารคณะนิติศาสตร์ ช้ัน 3 เลขที่ 19 หมู ่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

  โทร. 1365 

พืน้ที่ใหบ้ริการ  :  หอ้งพัดลมขนาดพืน้ที่ 100.15 ตารางเมตร  

จ านวนที่นั่ง  :   มีที่นั่งให้บริการจ านวน 80 ที่นั่ง  

ทรัพยากร  : มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ้น 2,184 รายการ  

ผูดู้แล   : บรรณารักษ์วชิาชีพ 1 ต าแหน่ง  นายฉัตรณรงค์  ไชยมงคล 

  ปริญญาตรี(ศศบ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

เปิดบริการ  :  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 -16.30 น.  

ปิดบริการวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ 

บริการ  : บริการยืม-คืน บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าบริการสบืค้นขอ้มูล 

   บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้า  1 เครื่องบริการวิทยานิพนธ์ 

     

หอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 

ที่ตัง้  : อาคารคณะพยาบาล ช้ัน 4 เลขที่ 19 หมู ่2 ต.แม่กา อ.เมอืงจ.พะเยา 56000  

  โทร. 3239 

พืน้ที่ใหบ้ริการ  :  หอ้งแอร์ขนาดพื้นที่ 189 ตารางเมตร 

จ านวนที่นั่ง  :   มีที่นั่งให้บริการจ านวน 50 ที่นั่ง  

ทรัพยากร  : มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ้น 7,468 รายการ 

ผูดู้แล   : บรรณารักษ์วชิาชีพ 1 ต าแหน่ง นายธรรมศาสตร์  เยาว์ธานี 

ปริญญาตรี(ศศบ.) สารสนเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
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เปิดบริการ  :  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ปิดบริการวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ 

บริการ  : บริการยืม-คืน บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าบริการสบืค้นขอ้มูล 

   บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้า  10 เครื่องบริการวทิยานพินธ์ 

        

หอ้งสมุดศูนย์เชียงราย 

ที่ตัง้  : หอ้งสมุดวิทยาเขตเชยีงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชยีงราย 

เลขที่ 333 หมู่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชยีงราย 57100โทรศัพท์  0-5315-2152  โทรสาร  0-5315-2151 

ทรัพยากร  : มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ้น 711 รายการ 

ผูดู้แล   : เจ้าหน้าที่ศูนย์เชยีงราย   

เปิดบริการ  :  ทุกวันไม่เว้นวันเสาร ์– อาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น. 

บริการ  : บริการยืม-คืน 

   บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

   บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้า  10 เครื่อง 

   บริการสบืค้นขอ้มูลบริการวิทยานพินธ์ 

 

หอ้งอา่นหนังสอืคณะสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมศาสตร์ 

ที่ตัง้   :   อาคารคณะสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมศาสตร์ ช้ัน 2 เลขที่ 19 หมู ่2 ต.แม่กา  

อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 1365  

พืน้ที่ใหบ้ริการ  :  หอ้งแอร์ขนาดพื้นที่ 51.06 ตารางเมตร  

จ านวนที่นั่ง  :   มีที่นั่งให้บริการจ านวน 50 ที่นั่ง  

ทรัพยากร  : มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ้น 2,000 รายการ  

ผูดู้แล   : เจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ 

เปิดบริการ  :  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 -16.30 น.  

ปิดบริการวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ 

บริการ  : บริการยืม-คืน บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

   บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้า  5 เครื่อง 
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สถิติหนังสือรับเข้า-ส่งออก ปี 2555 

หนังสือรับเข้าภายใน 

หนังสือรับเข้าภายนอก 

หนังสือส่งออกภายใน 

หนังสือส่งออกภายนอก 

753 ฉบับ 

412 ฉบับ 

526 ฉบับ 

82 ฉบับ 

สถิติต่างๆ 

 

1. จ านวนหนังสือเข้าออกตุลาคม 2554 - กันยายน2555  

 

ล าดับที่ รายการ เลขทะเบียนที่ จ านวน/เรื่อง 

1 หนังสือรับเข้าภายใน 461-641/001-572 753 

2 หนังสือรับเข้าภายนอก 405-474/001-342 412 

3 หนังสือสง่ออกภายใน 380-480/001-425 526 

4 หนังสือสง่ออกภายนอก 248-256/001-073 82 

รวมทั้งสิน้ 1,773 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

33    รายงานประจ าปี 2555 

สถติผูิใ้ชบ้รกิาร 
ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ ์ มนีาคม 

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน 

2. สถิตผิูเ้ข้าใช้บริการประจ าปีงบประมาณ 2555จ านวนผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น  

196,633 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ผู้ใช้บรกิาร 

ตุลาคม 7,914 

พฤศจกิายน 16,635 

ธันวาคม 13,264 

มกราคม 15,680 

กุมภาพันธ์ 19,642 

มีนาคม 5,527 

เมษายน 3,094 

พฤษภาคม 3,906 

มิถุนายน 23,560 

กรกฎาคม 31,171 

สิงหาคม 19,642 

กันยายน 36,598 

รวม 196,633 

7,914 16,635 

13,264 

15,680 

19,642 

5,527 
3,094 

3,906 
23,560 

31,171 

19,642 

36,598 
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3. สถิตกิารยืมหนังสอืของสมาชิกประเภทต่างๆ  

ทรัพยากร นิสิต 

ป.เอก 

PULINET อาจารย์

พิเศษ 

นิสิต 

ป. ตร ี

นิสิต 

ป. โท 

บุคคล 

ภายนอก 

จ/พ.

บรกิาร 

พ.

วิชาการ 

รวม 

 

หนังสือ (Eng) 1 - 6 2,568 98 - 105 1,347 4,125 

ซดีีรอม  - - - 39 3 - 1 44 87 

Referece - - - 20 - - - 3 23 

Tape 

Cassettes 

- - - 17 - - - - 17 

Video CD - - - - - - - 2 2 

การค้นควา้

อิสระ 

- - - - 1 - 2 - 3 

จุลสาร - - - 3 - - - - 3 

นวนิยาย - - - 3,415 12 - 160 185 3,772 

เยาวชน - - - 10 - - - 1 11 

เรื่องสั้น  - - - 22 - - - - 22 

วิทยานิพนธ ์ - 3 - 1,639 247 - 57 40 1,986 

สิ่งพิมพ์

รัฐบาล  

- - - 13 5 - - 1 19 

โสตทัศนวัสด ุ - - - 22 - - 4 37 63 

หนังสือ

ภาษาไทย   

47 9 - 22,393 668 12 602 2,649 26,380 

หนังสืออา้งองิ - - - 67 2 - 4 15 88 

รวม 48 12 6 30,228 1,036 12 935 4,324 36,601 

 

       จ านวนการยืมทรัพยากรปี 2555 (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) รวมทุก

ประเภทสมาชิกและทุกประเภททรัพยากร ทั้งสิน้ 36,601 รายการนิสติระดับปริญญาตรีมสีถิติการใช้

ทรัพยากรมากที่สุด จ านวน 30,228 รายการรองลงไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 

4,324 รายการนิสติระดับปริญญาโทใช้ทรัพยากรจ านวน 1,036 รายการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

บริการใชบ้ริการทรัพยากรทั้งสิน้ 935 รายการ 
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แผนภูมิแสดงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2554 
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อาจารยพ์เิศษ 

นิสติป. ตรี 

นิสติป. โท 

บคุคลภายนอก 

จ/พ.บริการ 

พ.วชิาการ 
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4. สถิตกิารใชบ้ริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการยมื-คนื  

ยมื 

คนื 

ยมืต่อทางเคาน์เตอร ์

ยมืต่อทางโทรศัพท์ 

ยมืต่อผ่านเว็บ OPAC 

รายการ จ านวนทรัพยากร/รายการ 

ยืม 36,601 

คืน 36,045 

ยืมตอ่ทางเคาน์เตอร์ 6,044 

ยืมตอ่ทางโทรศัพท์ 326 

ยืมตอ่ผ่านเว็บ OPAC 748 

จอง 22 

รวม 79,786 

36,601 

36,045 

6,044 

326 

748 
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5. สถิตกิารลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน/ชื่อเรื่อง 

หนังสือภาษาไทย 572 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 750 

หนังสืออ้างอิง 41 

วิทยานิพนธ์ 2,069 

โสตทัศนวัสดุ 217 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถติกิารลงทะเบยีนทรพัยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

หนงัสอืภาษาไทย 

หนงัสอืภาษาต่างประเทศ 

หนงัสอือา้งองิ 

วทิยานิพนธ ์

โสตทศันวสัดุ 

570 

750 

41 

2,069 

217 
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6. สถิตกิารวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

ทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์และน าออกใหบ้ริการ 

จ านวนเล่ม/ชื่อเรื่อง 

หนังสือภาษาไทย 8,011 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 98 

หนังสืออ้างอิง 41 

วิทยานิพนธ์ 2,069 

โสตทัศนวัสดุ 136 

 

 

 

 

 

 

 

    

สถติกิารวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

หนงัสอืภาษาไทย 

หนงัสอืภาษาต่างประเทศ 

หนงัสอือา้งองิ 

วทิยานิพนธ ์

โสตทศันวสัดุ 

98 

41 

8,011 
2,069 

136 
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กิจกรรมปี 2555 

 

1. ภาพมอบของที่ระลึกใหแ้ก่ผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศดีเด่น  

 

  
 

2. ท่าน ว.วชิรเมธี เยี่ยมชมและมอบหนังสอืธรรมะให้กับศูนย์บรรณสารฯ 

บุคลากรส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ 

 

 

  
 

3. อบต.ดอกค าใต้ รว่มกับ ศูนย์บรรณสารฯ จัดท าโครงการส่งเสริมการอ่าน 
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4. ภาพการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ณ ห้องประชุมรอง

อธิการบดี อาคารส านักงานอธิการบดี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

  
 

5. ภาพการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ณ ห้องประชุมศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา วันที่ 6 มิถุนายน 2555 

  
 

 

6. ภาพการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ณ ห้องประชุมศูนย์

บรรณสารฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
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ประกาศศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
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แบบฟอร์ม 

 แบบฟอร์มบริการยมืระหว่างห้องสมุด 

ILL No………………..แบบกรอกค าขอยมืระหวา่งหอ้งสมดุ/ILL Request Formวนัที ่/ Date........................... 

หอ้งสมดุผูย้มื /Borrowing 

Library    
…………………………………………………..  

วนัก าหนดส่ง / Date due  

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

หอ้งสมดุผูใ้หย้มื / Lending 

Library 

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

 

ชื่อผูแ้ต่ง /Author……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อหนงัสอื/บทความ /Title………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

รายละเอยีดอืน่ๆ / Other details…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

ผูต้อ้งการ /Requester.................................................................... 

          นิสติ            อาจารย ์          บคุลากร              อืน่ๆ 

ภาควชิา /Department................................................................. 

คณะ/ Faculty................................................................................ 

โทร/ Tel …………………………………………………………………..……………. 

E-mail……………………………………………………………………….….......... 

 

ส าหรบัเจา้หนา้ที ่

เจา้หนา้ทีผู่ร้บัเรื่อง …………………………………………………. 

มดัจ า....................................................................บาท 

วนันดัรบัเอกสาร........................................................... 

วนัทีส่่งค าขอ…………………………………………………………. 

วนัไดร้บัการตดิต่อกลบั.................................................. 

หมายเหต ุ/ Remarks  

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

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

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

 

ตัวอย่างบัตรประจ าตัวสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

 

 

 

 

 6. ภาพบัตรสมาชิกห้องสมุด 

 

 

บัตรสมาชกิ 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

The Center for Library Resources andEducational Medias 

วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

บรรณารักษ์ภาพเจ้าของบัตร 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งท่ีใช้บริการ 

 

เจ้าของบัตรเท่าน้ันเป็นผู้มีสิทธิ์ และรับผดิชอบการใชบ้ริการ 

ตามระเบยีบศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา  

หากบัตรช ารุด สูญหายโปรดติดต่อ 

ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

E-mail :upclm@up.ac.th โทร. 3530 – 3531 

รหัสบาร์โค้ด 

2-0001-00000031-9 
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แบบฟอร์มสมัครสมาชิก PULINET Card 

ใบสมัครสมาชกิ  PULINET CARD 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)...............................................นามสกุล.............................................................. 

ประเภท         พนักงานสายวชิาการ         พนักงานสายบริการ          นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

สังกัด ส านัก/สาขาวิชา......................................................................................รหัสนสิิต................................. 

โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มือถือ.......................................E-mail (UP)………………………………………. 

ท่ีอยูปั่จจุบัน บา้นเลขท่ี.......................ซอย.............................................ถนน.................................................. 

แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ 

หลักฐานท่ีน ามาสมคัร 

 บัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี.......................................................วันหมดอายุ.................................... 

บัตรประจ าตัวบุคลากร  เลขท่ี ......................................................วันหมดอายุ.................................... 

ส าเนาทะเบียนบ้าน    รูปถ่ายหน้าตรงไมใ่ส่หมวกไมใ่สแ่วน่ตาด า 2 รูป 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเขา้ใจในสทิธิและระเบียบการสมัครเป็นสมาชกิข่ายงานหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัสว่นภูมภิาค 

ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยาดแีลว้ และยินดีปฏบัิตติามทุกประการ 

ลงช่ือ..............................................................ผู้สมัคร 

       (......................................................................) 

      วันท่ี...........เดอืน.............................พ.ศ........... 

สิทธิการยมื    1.  สามารถยืมสิ่งพิมพจ์ากห้องสมุดสมาชกิข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาคได้ไม่เกิน 3 เลม่  

                        ระยะเวลา 1 สัปดาห ์

          2.  ใชบ้ริการในหอ้งสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาคตามระเบียบ ข้อบังคับ  

หรือประกาศของห้องสมุดแตล่ะแห่ง 

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

ส าหรับเจา้หน้าที ่

หมายเลข PULINET…UP 00……………………รหัส PULINET…………………………วันหมดอายุ............................. 

ผู้รับเรื่อง..............................................................................วัน/เดือน/ปี................................................. 

ผู้บันทึกลงฐานข้อมูลสมาชกิ...................................................วัน/เดือน/ปี................................................

ผู้จัดท าบัตรสมาชกิ................................................................วัน/เดือน/ปี................................................. 

ใบเสร็จรับเงนิเล่มที่..........................เลขที่.............................วัน/เดือน/ปี................................................. 



 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

51    รายงานประจ าปี 2555 

คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2554 

ที่ปรึกษา 

1. รศ.ดร. บุษบง  จ าเริญดารารัศมี  ผูช่้วยอธิการบดี  

2. ดร. พรพรรณ   จันทร์แดง   ผูอ้ านวยการ  

3. คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา   

กองบรรณาธิการ 

1. นางสาววันเพ็ญ   ตันจันทร์กูล หัวหนา้งานบริการ 

2. นางสุพร   ทิพย์จักร หัวหนา้งานธุรการ  

3. นางสาวฉวีวรรณ บุณธรรม หัวหนา้งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

4. นายวิชญนนท์  มณีชาติ  หัวหนา้งานหอ้งสมุดสาขา 

5. นางสุปราณี  ทะนายมา บรรณารักษ์ 

6. นางสาวอรดี  นามบุตร บรรณารักษ์ 

7. นายปัณณธร   จันทร์มี  บรรณารักษ์ 

8. นางสาววิไล  จันทร์แก้ว บรรณารักษ์ 

9. นางจุไรเรือง  เมืองมา  จา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10. นางณัฐดานันท์  เมืองชัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

11. นางสาววาณิชยา  ตาชม  นักวิชาการเงินและบัญชี 

12. นางสาวสุดา  ใจแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

13. นายปิยะราช  สุขภญิโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

14. นางสาวภัทรวดี  แซ่จา๋ว  ผูป้ฏิบัติงานบริหาร 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 ม. 2 ต. แม่กา อ. เมอืง จ. พะเยา 56000 

โทร.  054 466666- 3530-3533 

E-Mail  :  clm@up.ac.thHome page : www.clm.up.ac.th3 
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