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ประวัติศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมมีชื่อว่า “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พะเยา” เริ่มก่อต้ังมาต้ังแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เริ่มก่อต้ังและมีที่ท าการชั่วคราวอยู่ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 
2542  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้ายที่ท าการมาอยู่เลขที่ 19 หมู่ 2  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา โดยห้องสมุดต้ังอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมหลังเดิม  ใน พ.ศ. 2543 ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่ชั้น 1 
อาคารบริหาร หรืออาคารส านักงานอธิการบดีปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการให้บริการออกเป็น 2 ห้อง 
มีพ้ืนที่ให้บริการ 648 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 185 ที่นั่ง แบ่งการบริการออกเป็นบริการสารสนเทศ
ทั่วไป สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสารสนเทศด้านกฎหมาย ซ่ึงในปัจจุบันแยกออกเป็นห้องสมุด
คณะพยาบาลศาสตร์ และห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 
 ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ท าการห้องสมุดมายังอาคารหลังปัจจุบันซ่ึงต้ังอยู่ในกลุ่มอาคาร
เรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพ้ืนที่ท้ังหมด 11 ,213 ตารางเมตร ปีการศึกษา 2554 เปิดบริการเฉพาะ
ชั้นที่ 1 มีพ้ืนที่บริการ 3,346 ตารางเมตร พ้ืนที่ส าหรับการท างานของบุคลากร 640 ตารางเมตร และในปี
เดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44ก ลงวันที่  16 
กรกฎาคม 2553 จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ออกเป็น 8 
กอง 3 ศูนย์ และ 1 ส านักงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจห้องสมุด
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยกฐานะห้องสมุดเป็น “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” และในปี พ.ศ. 2556  
ศูนย์บรรณสารฯ ได้เปิดบริการเต็มพ้ืนที่ท้ังอาคาร มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 600 ที่นั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
1.  หนังสือ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า  
2.  รูปโลก เสริมสร้างความรู้และจินตนาการการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยีที่น าไปสู่ความ

เป็นสากล 
3.  หมวกรับปริญญา ความส าเร็จสูงสุดของการศึกษา 
4.  อักษรย่อ มพ. ย่อมาจาก “มหาวิทยาลัยพะเยา” 
 
ความหมายของสี 
สีม่วง มาจากสีแดง หมายถึง ชาติ และสีน้ าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์  
สีทอง นั้นหมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย  
โค้ดรหัสสีม่วง #8D38C9 I โค้ดรหัสสีทอง #C4996C 

 
ปรัชญา 

เทคโนโลยีก้าวหน้า สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมด ารงไว้ ใส่ใจบริการ 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล 

 
เป้าประสงค์ 

เป็นหน่วยงานส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิต 
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา 

 
พันธกิจ 

 1.  จัดซ้ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและพัฒนาสติปัญญา 
อารมณ์ สังคม 
 2.  ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจิทัล 
 3.  ให้ความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพ่ือประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 
 4.  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 



นโยบาย 
 

 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมและทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน  
 2. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบริการ  พัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุก การบริการที่สะดวก
รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจให้บริการ (Service Mind) รวมถึงเสริมสร้างทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุด พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมาใช้ด าเนินงานทั้งในด้านบริหารจัดการและด้านการบริการ 
 4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลที่มีความชัดเจนและคล่องตัวสูง โดยมีระบบประกันคุณภาพ ในการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงด าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม 
 5. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการให้
ความรู้การจัดการห้องสมุด และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 6. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย โดยการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และผู้ใช้บริการ 



แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558-2561) 
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต 
 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

กลยุทธ์ 
 

แนวปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 

ค่าเฉล่ียผลงาน
ย้อนหลัง3 ปี  

(ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

เอก 
ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

บริหาร
จัดการ 
ข้อท่ี 

กลยุทธ์ที่ 1 
สนับสนุนการ
เรียนการ
สอนและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเองของ
นิสิตโดยเน้น
การมีส่วน
ร่วมของคณะ
และนิสิต 
 

1. แต่งต้ังคณะ 
กรรมการด าเนินการ 
ห้องสมุดจากตัวแทน
ฝ่ายบริหารทุกคณะ
และแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
สภาพัฒนาห้องสมุด 
โดยผู้แทนนิสิต 
2 จัดเตรียมทรัพยากร 
สารสนเทศ พ้ืนที่
ให้บริการและอุปกรณ์
สนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  

1.จัดประชุม
คณะกรรมการจาก
ตัวแทนของฝ่าย
บริหารและนิสิตของ
คณะต่างๆ และน า
ผลการประชุมมา
พัฒนากระบวนการ
บริการ (ครั้ง)  

 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

2 
3 

  

2 มีจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 
 

 ≥ 5 
 
 

≥ 5 
 
 

≥ 5 
 
 

≥ 5 
 
 

รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

2 
3 

  



แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

กลยุทธ์ 
 

แนวปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 

ค่าเฉล่ียผลงาน
ย้อนหลัง3 ปี (ถ้า

มี) 

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

เอก 
ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

บริหาร
จัดการ 
ข้อท่ี 

 3. จัดท าโครงการ 
รองรับการสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
 

3 มีโครงการรองรับ
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (โครงการ) 
 

 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

2 
3 

  
กลยุทธ์ที่ 2 
เป็น
หน่วยงาน
สนับสนุน
การท าวิจัย
ของ
มหาวิทยาลั
ย 
 

1. จัดเตรียม 
สารสนเทศให้พร้อม
ให้บริการ 
2. จัดบริการห้อง 
ศึกษาค้นคว้า 
3. จัดมุมรับรอง 
นักวิจัย รองรับการใช้
ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือ
การค้นคว้าวิจัยของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

4.  จัดหาฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการ
วิจัย 
(จ านวนฐาน) 
 
 

 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

 8  

5. มีมุมรับรอง
นักวิจัย 
 

 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

 8  
 

 
 
 



แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
กลยุทธ์ 

 
แนวปฏิบัติ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 
ค่าเฉล่ียผลงาน
ย้อนหลัง3 ปี 

 (ถ้ามี) 
2558 2559 2560 2561 

อัต
ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

เอก 
ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

บริหาร
จัดการ 
ข้อท่ี 

กลยุทธ์ที่  3 
สร้าง
เครือข่าย
บรรณารักษ์
ห้องสมุดใน
จังหวัด
พะเยา 
 

1. จัดประชุม 
บรรณารักษ์ในจังหวัด
พะเยา ต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาถึง
อุดมศึกษา 
2. ผลักดันให้มี 
เครือข่ายบรรณารักษ์
ในจังหวัดพะเยา เพ่ือ
การท างานร่วมกันใน
อนาคต 
 

6. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
บรรณารักษ์ในจังหวัด
พะเยา/เชียงราย และมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
(ครั้ง) 
 

 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

   

กลยุทธ์ที่ 4 
สืบสาน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

1. ต้ังคณะท างาน 
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
เน้นการมีส่วนร่วมทั้ง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูล 
รองรับข้อมูลท้องถิ่น
และข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย 

7. มีฐานข้อมูล 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ฐานข้อมูลหอจดหมาย
เหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา 
(จ านวนฐาน) 
 
 
 
 

 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

 6  



แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
กลยุทธ์ 

 
แนวปฏิบัติ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 
ค่าเฉล่ียผลงาน
ย้อนหลัง3 ปี 

 (ถ้ามี) 
2558 2559 2560 2561 

อัต
ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

เอก 
ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

บริหาร
จัดการ 
ข้อท่ี 

3. จัดนิทรรศการ 
หมุนเวียนหลังจากนั้น
น าข้อมูลเข้าฐานข้อมูล
หอจดหมายเหตุในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา  

8. จัดนิทรรศการ
หมุนเวียน (เรื่อง) 

 
 
 
 
 

≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

  
 
 
 

 

 4. จัดท าข้อมูลหอ
จดหมาย 
เหตุมหาวิทยาลัย
พะเยา 
 

9. มีการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
(เรื่อง) 
 

+9 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

 6 

 
กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

ให้ได้
มาตรฐาน 

1.เพ่ิมจ านวน
ทรัพยากร 
ให้ได้ปริมาณตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
 
 
 
 
 

10. จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 
 

 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

2 
3 
8 
 

  



แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
กลยุทธ์ 

 
แนวปฏิบัติ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 
ค่าเฉล่ียผลงาน
ย้อนหลัง3 ปี 

 (ถ้ามี) 
2558 2559 2560 2561 

อัต
ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

เอก 
ลักษณ์ 
ข้อท่ี 

บริหาร
จัดการ 
ข้อท่ี 

กลยุทธ์ที่ 6 
จัดเตรียมคน 
อุปกรณ์  
งบประมาณ 
และสถานที่
รองรับการ
ให้บริการ
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิก
ส์เต็ม
รูปแบบ  

1  พัฒนาบุคลากรให้
พร้อมเพ่ือรองรับการ
ให้บริการห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

11. บุคลากรทุกคน 
มีโอกาสได้รับการอบรม
ความรู้ด้านเทคโนโลยี  
(ครั้ง) 
 
 

 ≥ 1 
 
 
 
 
 

≥ 1 
 
 
 
 
 

≥ 1 
 
 
 
 
 

≥ 1 
 
 
 
 
 

รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

2 
3 
8 
 
 
 

  

2  ปรับปรุงพ้ืนที่
บริการให้รองรับการ
ให้บริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

12. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

2 
3 
8 

  

กลยุทธ์ที่ 7 
อนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. รณรงค์การประหยัด
พลังงาน 
2. เผยแพร่ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. จัดโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว 

13.  มีโครงการรักษา
สิ่งแวดล้อม (โครงการ) 

 ≥ 1 
 

≥ 1 
 

≥ 1 
 

≥ 1 
 

รองฯวิชาการ/
ผช.อธิการบดี 
/ผอ.ศูนย์
บรรณสารฯ 

  7 

รวมตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์  13  ตัวบ่งชี้ 



รายงานประจ าปี 2558 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   2 
 

 
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
1.  อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

  2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองประธานกรรมการ 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา            กรรมการ 

  4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ      กรรมการ 
  5.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์              กรรมการ 
  6.  คณบดีคณะนิติศาสตร์                         กรรมการ 
  7.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์              กรรมการ 
  8.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์          กรรมการ 
  9.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์              กรรมการ 
  10.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                       กรรมการ 
  11.  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           กรรมการ 
  12.  นางวลุลี  โพธิรังสิยากร              กรรมการ 
  13.  ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี         กรรมการและเลขานุการ 
  14.  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  15.  นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   3 
 
 

 
คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

   
1. ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ     กรรมการ 
4. ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
5. นางสุพร ทิพย์จักร หัวหน้างานธุรการ กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 
7. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม   หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ 
8. นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา       กรรมการ 
9. นางจุไรเรือง เมืองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ 
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ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   4 
 
 

 
คณะกรรมการด าเนินการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
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. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ            กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์            กรรมการ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา               กรรมการ 
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม       กรรมการ 
18. นายวิชญนนท์ มณีชาติ                 กรรมการ 
19. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล                กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   5 
 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 

   
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

 
  

 
             

   

อธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณะกรรมการอ านวยการ  
ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการด าเนินการ  
ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

คณะกรรมการประจ า   
ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

หัวหน้างานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

หัวหน้างานพัฒนาและ
วิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา 
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   11 
 

 

 
บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 
ดร. พรพรรณ  จันทร์แดง 
 

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
1.  นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2.  นางสาววิไล    จันทร์แก้ว บรรณารักษ์ 
3.  นางสาวภัทรวดี   สุริยะ  บรรณารักษ์ 
4.  นายปิยะราช   สุขภิญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5.  นางสาวสุดา   ใจแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6.  นายสุรชัย    สารบรรณ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
7.  นางสาวปริศนา ถาค าดี  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
 

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
1.  นางสาวฉวีวรรณ   บุญธรรม หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
2.  นางณัฐดานันท์   ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3.  นางสาวกชพร   ดอนพิมไพร บรรณารักษ์ 
4.  นางสาววาณิชยา   ตาชม  บรรณารักษ์ 
5.  นางสาวอรดี   นามบุตร บรรณารักษ์ 
6.  นางสุปราณี    ทะนายมา บรรณารักษ์ 
7.  นางสาวภคมณ   ยะยศ  บรรณารักษ์ 
8.  นายเปรมยุพล   ปุริมไพบูลย์ บรรณารักษ์ 
9.  นายปัณณธร   วุฒิปริยาธร บรรณารักษ์ 
 

งานห้องสมุดสาขา 
1.  นายวิชญนนท์   มณีชาติ  หัวหน้างานห้องสมุดสาขา 
 

งานธุรการ 
1.  นางสุพร    ทิพย์จักร์ หัวหน้างานธุรการ 
2.  นางจุไรเรือง   เมืองมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ 
 

ต าแหน่ง 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รายวัน/ราย
เดือน 

รวม 

1.  บรรณารักษ์ 11 1 - 12 
2.  นักเอกสารสนเทศ 1 - - 1 
3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 - - 2 
4.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 - - 2 
5.  ลูกจ้างชั่วคราว - - 2 2 

รวม 16 1 2 19 

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนสถานภาพของบุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

85%

5%
10%

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายเดือน
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

เอก โท ตรี ต่ ากว่าตรี รวม 
1.  บรรณารักษ์ - 5 7 - 12 
2.  นักเอกสารสนเทศ - 1 - - 1 
3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - 2 - 2 
4.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 1 1 - 2 
5.  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - - - 1 1 
6.  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - - - 1 1 

รวม - 7 10 2 19 

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนตามวุฒิการศึกษาของบุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

37%

53%

10%

โท ตรี ต่ ากว่าตรี
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การพัฒนาบุคลากร 
 

การส่งเสริมบุคลากรไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ท่ี วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ ชื่อ-สกุล 

1 15-16 ต.ค.57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้การจัดท าแผนกลยุทธ์ 

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ 
จังหวัดเชียงราย 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 
นางสุพร ทิพย์จักร์ 

2  7 พ.ย.57 ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 5/2557 

ส านักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

3 17-18 พ.ย.57 ประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 5/2557 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 

4 20-21 พ.ย.57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ
บริหารจัดการข้อมูลเพ่ือก้าวสู่การ
เป็นห้องสมุดสีเขียว 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นางสุพร ทิพย์จักร์ 

5 6-10 ม.ค.58 ประชุมการบริหารจัดการห้องสมุดสู่
ความเป็นเลิศเพ่ือก้าวหน้าสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
นางสาวภคมณ  ยะยศ 

6 12-13 ม.ค.58 ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ 
สืบค้น ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาววิไล  จันทร์แก้ว 
นางสาวสุดา  ใจแก้ว 

7 22-23 ม.ค.58 ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 
1/2558 

ส านักวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 
  

8 29-30 ม.ค.58 ประชุมและฝึกอบรม เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติในการลงรายการ 
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการด าเนินงาน
ระบบฐานข้อมูล 
สหบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม 
UP Connexion Client 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 
นายปิยะราช สุขภิญโญ 
  

9 3-4 ก.พ.58 ประชุมคณะท างานบริการ ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 1/2558 

ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 
  

10 3-5 ก.พ.58 ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่น 
คร้ังที่ 1/2558 และเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 
คร้ังที่ 5 

ส านักวิทยาบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาววิไล  จันทร์แก้ว 
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ท่ี วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ ชื่อ-สกุล 

11 3-6 ก.พ.58 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 
PULINET วิชาการ  
คร้ังที่ 5 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 
ราชา ออร์คิด  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสุพร ทิพย์จักร์ 
นายปิยะราช สุขภิญโญ 
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม 
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 
นางสาววิไล  จันทร์แก้ว 

12 4-5 ก.พ.58 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET 
คร้ังที่ 1/2558 
และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET คร้ังที่ 5 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 
ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น 
 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 
  
  

13  16 ก.พ.58 สัมมนาเร่ือง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-
Thailand) 

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นายปิยะราช สุขภิญโญ 
นางสาวสุดา  ใจแก้ว 

14 5-6 มี.ค.58 ประชุมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
ห้องสมุดสถาบันศึกษา 

ศูนย์บรรณสารฯ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นายปิยะราช สุขภิญโญ 
  

15 19-20 มี.ค.58 ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 
2/2558 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 
  

16  19 มี.ค.58 ประชุมคณะท างานวารสาร 
  

หน่วยประสานงาน 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพฯ 

นายวิชญนนท์ มณีชาติ 
  

17  26 มี.ค.58 ประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม 
  

18  27 มี.ค.58 สัมมนาเร่ือง การใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
โครงการเครือข่ายระบบห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 
(ThaiLIS) 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาวภัทรวดี สุริยะ 
นางสาวภคมณ ยะยศ 
นางสาวกชพร ดอนพิมไพร 

19 6-7 พ.ค.58 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่ 1 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายปิยะราช สุขภิญโญ 
นางสาวสุดา  ใจแก้ว 

20 7-8 พ.ค.58 ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ PULINET คร้ังที่ 2/2558 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 
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ท่ี วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ ชื่อ-สกุล 

21 11-13 พ.ค.58 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้า
งาน รุ่นที่ 2 

เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม  

22 21-22 พ.ค.59 เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ALIST 
Users Conference  
คร้ังที่ 8 

โรงแรมเมโทรโพล  
จังหวัดภูเก็ต 

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 
  

23 23-24 พ.ค.58 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET 
คร้ังที่ 2/2558 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 
  

24  15 มิ.ย.58 การอบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
ACCESS English 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 
นางสาวสุดา  ใจแก้ว 
นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

25 23-26 มิ.ย.58 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่ 3-4 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

นายปิยะราช สุขภิญโญ 
นางสาวสุดา  ใจแก้ว 

26  2-3 ก.ค.58 ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ คร้ังที่ 3/2558 

ส านักบรรณสารการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

27 6 ก.ค.58 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ TDC 
สัญจร เร่ือง การด าเนิน งานระบบ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มรูป
อิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLIS) 

อาคารยุพราชวิทยมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

นางสาวสุดา  ใจแก้ว 
นางสาวภัทรวดี สุริยะ 

28 21 ก.ค.58 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาววิไล  จันทร์แก้ว
นางสาวภัทรวดี สุริยะ
นางสาวภคมณ ยะยศ 

29 23-24 ก.ค.58 ประชุมคณะท างานท้องถิ่น คร้ังที่ 
2/2558 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

นางสาววิไล  จันทร์แก้ว 

30  28 ก.ค.58 การอบรมวิชาการเร่ือง การพัฒนา
คอลเลคชันและฐาน ข้อมูลส่ือโสต
ทัศน์(ภาพยนตร์ดีเด่น) 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
นายปิยะราช สุขภิญโญ 

31  29 ก.ค.58 ประชุมหน่วยงานความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน 

นางสุพร ทิพย์จักร 
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 

32  29 ก.ค.58 ประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุด
อุดมศึกษา คร้ังที่ 2/2558 

ส านักวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม 
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ท่ี วัน เดือน ปี เร่ือง สถานที่ ชื่อ-สกุล 

33  18 ส.ค.58 แลกเปล่ียนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของตัวบ่งช้ีด้าน
บุคลากร 

โรงแรมอิมพีเรียลโกลเด้นจังหวัด
เชียงราย 

นางจุไรเรือง เมืองมา 
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 

34  18 ส.ค.58 เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ e-
Magazines และ e-books ของเครือ
งานบริษัทอัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับ
ลิชช่ิง จ ากัด 

ศูนย์บรรณสารฯ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
นางสาวสุดา  ใจแก้ว 
นายปิยะราช สุขภิญโญ 
นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

35 22-23 ส.ค.58 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค PULINET คร้ังที่ 3/2558 

ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

36 24-25 ส.ค.58 การอบรมวิชาการเร่ือง การพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสุปราณี ทะนายมา 
นางสาววาณิชยา  ตาชม 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 
 
 ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในการ
ด าเนินงาน จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ที่ได้รับจัดสรร ปรับเพ่ิม ปรับลด เบิกจ่ายจริง 
1.  ค่าจ้างบุคลากร 187,200.00 20,200.00 -38,000.00 168,100.00 
2.  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,240,100.00 97,902.00 -191,354.70 1,091.174.34 
3.  ค่าสาธารณูปโภค 36,000.00 - -16,634.00 19,264.00 
4.  อุดหนุนทั่วไป 428,000.00 25,031.00 -85,545.00 355,990.00 
5.  กองทุนสินทรัพย์ถาวร 226,700.00 912,700 -130,000.00 623,970.00 

รวม 2,118,000.00 1,055,833.00 -461,533.70 2,258,498.34 
 
 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณเงินรายได้ในการด าเนินงาน จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

9%

58%

2%

20%

11%

1.  ค่าจ้างบุคลากร 2.  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3.  ค่าสาธารณูปโภค 4.  อุดหนุนทั่วไป

5.  กองทุนสินทรัพย์ถาวร
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งบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวนรายการ งบประมาณจัดซ้ือ 
หนังสือ 4,144 8,348,145.90 
ฐานข้อมูล 9 3,337,629.30 
วารสาร 129   549,938.55 
โสตทัศนวัสดุ 842   277,248.00 
หนังสือพิมพ์ 24    90,832.84 

รวม 5,148 12,603,794.59 

  

 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

66%

27%

4% 2% 1%

หนังสือ ฐานข้อมูล วารสาร โสตทัศนวัสดุ หนังสือพิมพ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 ปีงบประมาณ 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน 2 5 โครงการ ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 
428,000 บาท โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง 355,990 บาท ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จ านวนชี้วัด 100 ตัวชี้วัด 
จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ 90 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
(ตอบเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้ว

เท่านั้น) 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

เบิกจ่ายจริง จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัดที่
บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

            1 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 20,000 นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ ต.ค. 57 - ธ.ค. 57       16,000 3 3 
2 โครงการขอบริจาคหนังสือ 60,000 นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58     27,725 4 2 
3 โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุดพะเยา-เชียงราย 
10,000 นายปัณณธร วุฒิปริยาธร ต.ค. 57 - ก.ย. 58     13,335 4 4 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร 60,000 นางจุไรเรือง เมืองมา มี.ค. - พ.ค. 58     56,720 3 3 
5 โครงการประชาสัมพันธ์ขา่วสารสาระบริการ 25,000 น.ส.วิไล จันทร์แก้ว ต.ค. 57 - ก.ย. 58     24,825 4 4 
6 โครงการตลาดนัดหนังสือ 5,000 น.ส.ฉวีวรรณ บุญธรรม ต.ค. 57- ก.ย. 58      5,000 4 4 
7 โครงการเปิดประตูศูนย์บรรณสารสู่อาเซียน 3,000 น.ส.อรดี นามบุตร มี.ค. - พ.ค. 58      2,000 4 4 
8 โครงการแนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ 

ส าหรับนิสิตใหม่ 
25,000 นายวิชญนนท์ มณีชาติ ต.ค. 57 - ก.ย. 58     19,350 4 3 

9 โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะ
ต่าง ๆ และศูนย์บรรณสาร 

15,000 นายวิชญนนท์ มณีชาติ ต.ค. 57 - ก.ย. 58      9,679 4 3 

10 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 15,000 นางสุพร ทิพย์จักร์ ต.ค. 57 - ก.ย. 58     14,320 4 4 
11 โครงการส ารวจความพงึพอใจผูใ้ช้บริการ 5,000 นางสาวภัทรวดี สุริยะ ต.ค. 57 - ก.ย. 58      1,140 4 3 
12 โครงการสภาพัฒนาห้องสมุด 10,000 นางสาวสุดา ใจแก้ว ต.ค. 57 - ก.ย. 58     10,000 4 4 
13 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัพันธ์ 5,000 นางสุพร ทิพย์จักร์ ต.ค. 57 - เม.ย. 58      4,700 4 4 
14 โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ 30,000 นายปิยะราช สุขภิญโญ พ.ย. 57 - พ.ค. 58     21,400 4 4 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
(ตอบเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้ว

เท่านั้น) 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

เบิกจ่ายจริง จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัดที่
บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

15 โครงการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5,000 น.ส.สุดา ใจแก้ว ต.ค. 57 - ส.ค. 58      5,000 4 4 

16 โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ 30,000 น.ส.กชพร ดอนพิมไพร พ.ย. 57 - ส.ค. 58     29,680 4 4 
17 โครงการศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 20,000 นางสุปราณี   ทะนายมา ธ.ค. 57 - ก.ย. 58     19,700 4 4 
18 โครงการห้องสมุดสีเขียว 10,000 น.ส.วาณิชยา ตาชม ม.ค. - ส.ค. 58      7,400 4 4 
19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ห้องสมุด 
35,000 น.ส.ฉวีวรรณ บุญธรรม พ.ย. 57 - ม.ค. 58     24,888 4 4 

20 โครงการเครือข่ายความร่วมมืองานวารสาร
กลุ่ม PULINET 

10,000 นายวิชญนนท์ มณีชาติ ต.ค. 57 - ก.ย. 58      4 0 

21 โครงการเครือข่ายความร่วมมืองานบริการ 
กลุ่ม PULINET 

10,000 น.ส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ต.ค. 57 - ก.ย. 58    
 

 10,000 
 

4 4 

22 โครงการข้อมูลท้องถิ่น 10,000 น.ส.วิไล จันทร์แก้ว ต.ค. 57 - ก.ย. 58      5,000 4 3 
23 โครงการ KM 10,000 น.ส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ต.ค. 57 - ก.ย. 58      8,418 4 4 
24 โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารีกับงานห้องสมุด 
0 น.ส.ภคมณ ยะยศ ต.ค. 57 - ก.ย.58      9,710 4 4 

25 โครงการส ารวจหนังสือ 0 นางสาวภัทรวดี สุริยะ ต.ค. 57 - ก.ย.58     10,000 4 4 
รวม 428,000   1  24 1 355,990 100 90 
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การประเมินผลตัวบ่งชี้ความส าเร็จแผนกลยุทธ์ 
 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า
และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ท่ี 1 
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองของนิสิตโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของคณะและ
นิสิต 

1.จัดประชุมคณะกรรมการจาก
ตัวแทนของฝ่ายบริหารและนิสิตของ
คณะต่างๆ และน าผลการประชุมมา
พัฒนากระบวนการบริการ (ครั้ง) 

≥ 2 1   ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 
2558 

2. มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ)   

≥ 5  79.46   มีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 
15,587 รายการ 

3. มีโครงการรองรับการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (โครงการ)  

≥ 3 4   1.โครงการแนะน าการใช้
บริการศูนย์บรรณสารฯ ส าหรับ
นิสิตใหม่ 
2.โครงการความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดคณะต่างๆ 
และศูนย์บรรณสารฯ 
3.โครงการส่งเสริมการใช้
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
4.โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 

รวม   คิดเป็นร้อยละ 67 
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2.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  ท าการวิจัยที่ เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One 
University One Province) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ท่ี 2 
เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การท าวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

4.  จัดหาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การวิจัย (จ านวนฐาน) 

≥ 2 22   http://www.clm.up.ac.th/ 

5. มีมุมรับรองนักวิจัย  ≥ 2 0   อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล 

รวม   คิดเป็นร้อยละ 50 
 
 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ ที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ
ประเทศ (Community Empowerment) 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ท่ี  3 
สร้างเครือข่ายบรรณารักษ์
ห้องสมุดในจังหวัดพะเยา 

6. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
บรรณารักษ์ในจังหวัดพะเยา/
เชียงราย และมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน (ครั้ง)  

≥ 1 2   ครั้งที ่1 วันที ่30 เมษายน 
2558 
ครั้งที ่2 วันที ่27 สิงหาคม 
2558 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น(Local Wisdom) สู่สากลอย่างยั่งยืน 

 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ท่ี 4 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 

7. มีฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพะเยา (จ านวนฐาน) 

≥ 1 1   ฐานข้อมูลแหล่งสารสนเทศบน
อินเตอร์เน็ต  

8. จัดนิทรรศการหมุนเวียน (เรื่อง)  ≥ 1 3   1.เรื่อง ลดพุงลดอ้วน (เดือน
มีนาคม) 
2.เรื่อง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(เดือนพฤษภาคม)  
3.เรื่อง อาหารเพ่ือสุขภาพ 
(เดือนกรกฎาคม)  

9. มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา 
(เรื่อง)  

≥ 1 0   อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

รวม   คิดเป็นร้อยละ 67 
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดม่ันในธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ท่ี 5 
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้ได้มาตรฐาน 

10. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้น(ร้อยละ)   

≥ 5 79.46   มีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 
15,587 รายการ 

รวม   คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
6.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ท่ี 6 
จัดเตรียมคน อุปกรณ์ 
งบประมาณ และสถานท่ี
รองรับการให้บริการ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ 

11. บุคลากรทุกคนมีโอกาสได้รับการ
อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี  (ครั้ง)  

≥ 1 1   บุคลากรทุกคนได้รับการอบรม
ความรู้ด้านเทคโนโลยี   

12. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์   

≥3.51 3.78   ระดับ มาก 

รวม   คิดเป็นร้อยละ 50 
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7.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสุขภาพ พัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการสาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

13.  มีโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
(โครงการ)  

≥ 1 1   โครงการห้องสมุดสีเขียว 

รวม   คิดเป็นร้อยละ 100 
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ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

 
รายการ หน่วยนับ จ านวน รวม 

1.  หนังสือ 
     -  ภาษาไทย 
     -  ภาษาอังกฤษ 
     -  ภาษาต่างประเทศ 
     -  ทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ 

 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 

 
92,351 
28,904 
2,081 

18 

123,354 

2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เล่ม 138,651 138,651 
3.  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน 22 22 
4.  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TDC) เล่ม 134 134 
5.  วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) เล่ม 11 11 
6.  บทความวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) ช่ือ 1 1 
7.  น าระเบียนบรรณานุกรม เข้าฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(UCTAL) 

ระเบียน 11,000 11,000 

8.  วารสาร 
     -  ภาษาไทย 
     -  ภาษาต่างประเทศ 

 
ช่ือ/เล่ม 
ช่ือ/เล่ม 

 
104 
25 

129 
 

9.  หนังสือพิมพ์ 
     -  ภาษาไทย 
     -  ภาษาต่างประเทศ 

 
ช่ือ 
ช่ือ 

 
23 
1 

24 

10.  ส่ือโสตทัศนวัสดุ รายการ 6,956 6,956 
11.  iPad/Galaxy Tap 7.0 เคร่ือง 22 22 
12.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้นฐานข้อมูล    
     ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

เคร่ือง 7 7 

13.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์บริการ 
     อินเทอร์เน็ต 

เคร่ือง 50 50 

14.  บริการ Wi-Fi จุด 22 22 
15.  มุม SET Corner เล่ม 77 77 
16.  มุมหนังสือ รศ.ดร.ลือชัย จุลาสัย เล่ม 796 796 
17.  ห้องสมุดท่าน ว. วชิรเมธี เล่ม 255 255 
18.  ห้องศาสนาสิกขาลัย เล่ม 4 4 
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ข้อมูลด้านการให้บริการ 

 
รายการ หน่วยนับ ปริมาณ 

1.  จ านวนผู้ใช้บริการ คน 374,633 
2.  การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
     -  บริการยืม 
     -  บริการคืน 
     -  ยืมต่อด้วยตนเอง 
     -  ยืมต่อทางโทรศัพท์ 

 
รายการ 
รายการ 
รายการ 
รายการ 

 
58,212 
57,774 
31,501 

540 
3.  บริการ iPad/Galaxy Tap 7.0 ครั้ง 354 
4.  บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) ครั้ง 2,325 
5.  บริการยืมระหว่างห้องสมุด รายการ 12 
6.  บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า ครั้ง 7,300 
7.  บริการสมัครบัตรสมาชิก PULINET รายการ 65 
8.  บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) รายการ 177,036 
9.  สมัครสมาชิกศูนย์บรรณสารฯ คน 6,439 
10.  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
     -  เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
     -  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา 
     -  Facebook ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
     -  Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา 
     -  หนังสือราชการ/หนังสือเวียน 
     -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
     -  จดหมายข่าว 
     -  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ฉบับ 
ครั้ง 

 
34 
24 
730 
530 
24 
180 
12 
88 

11.  การสอนการรู้สารสนเทศ ครั้ง 15 
12.  แนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารฯ แก่นิสิตใหม่ ครั้ง 3 
13.  ตลาดนัดหนังสือ UP Book Fair ครั้ง 1 
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริการในปีงบประมาณ 2558 

 
รายชื่อฐานข้อมูลที่บอกรับโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ชื่อฐานข้อมูล สาขาวิชาที่ครอบคลุม ลักษณะ
ข้อมูล 

1.  Academic Search Complete สหสาขาวิชา Fulltext 
2.  ACM Digital Library วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext 
3.  ACS : American Chemical Society เคมี Fulltext 
4.  ABI/INFORM Complete สหสาขาวิชา Fulltext 
5.  Computers & Applied Sciences Complete วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext 
6.  Education Research Complete สหสาขาวิชา Fulltext 
7.  Emerald สหสาขาวิชา Fulltext 
8.  H.W. Wilson 12 subject สหสาขาวิชา Fulltext 
9.  IEEE/IET Electronic Library วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext 
10.  ProQuest Dissertation & Theses วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ Fulltext 
11.  ScienceDirect (Abstract) สหสาขาวิชา Fulltext 

12.  Springer Link สหสาขาวิชา Fulltext 
13.  Web of Science สหสาขาวิชา Fulltext 

 
 
รายชื่อฐานข้อมูลที่จัดซ้ือโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ชื่อฐานข้อมูล สาขาวิชาที่ครอบคลุม ลักษณะ
ข้อมูล 

1.  Access Medicine วิทยาศาสตร์สุขภาพ Fulltext 
2.  CINAHL plus with Full Text การพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการ 

สาธารณสุข 
Fulltext 

3.  eBook Academic Collection สหสาขาวิชา Fulltext 
4.  MEDLINE Complete วิทยาศาสตร์สุขภาพ Fulltext 
5.  UpToDate วิทยาศาสตร์สุขภาพ Full text 
6.  Dentistry & Oral Scienc Source  ทันตแพทยศาสตร์ Full text 
7.  Elsevier Humanities & Social Science titles  สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร์ 
Full text 

8.  STEM eBook collections วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ ฟิสิกส์ และ
คณิตศาสตร์ 

Full text 

9.  Matichon e-Library ข่าวในประเทศ/ต่างประเทศ Fulltext 
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สถิติการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
จ านวน (เล่ม) 

จัดซ้ือ รับบริจาค 
หนังสือภาษาไทย 4,144 1,579 
หนังสือภาษาต่างประเทศ 2,942 703 

รวม 7,086 2,282 
 
สถิติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน (รายการ) 
หนังสือภาษาไทย 5,723 
หนังสือภาษาต่างประเทศ 3,645 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 1,323 

รวม 10,691 
 

 
 

แผนภูมิแสดงสถิติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 
 

54%

34%

12%

หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ โสตทัศนวัสดุ
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การด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 
 เว็บไซต์ห้องสมุดปรับปรุงใหม่ 

  ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพ่ือให้ดูง่ายและสบายตาขึ้น  รองรับกับการดูผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
URL : http://www.clm.up.ac.th/ 
 
 

 โปรแกรมค านวณวันที่  

  เป็นโปรแกรมช่วยค านวณวันที่ ช่วยนับสามารถก าหนดวันที่ต้องการนับได้ เพ่ือสะดวกและ
ถูกต้องในการนับวันที่ ส าหรับงานธุรการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URL :  http://www.clm.up.ac.th/date_diff.php 



รายงานประจ าปี 2558 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   32 
 
 

 
 โปรแกรมจัดซ้ือหนังสือ (พัฒนาต่อ) 

  พัฒนาโปรแกรมต่อจากโปรแกรมเดิมของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยการเพ่ิม
ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น เพ่ิมข้อมูลผู้เสนอซ้ือ และการค้นหาชื่อผู้เขียนอัตโนมัติ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
URL :  http://www.clm.up.ac.th/buybook/ 
 

 โปรแกรมเลขเรียกผู้แต่ง 

   พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของเลขผู้แต่งในระบบ LC เพ่ือที่จะสามารถค้นหาเลขผู้แต่งได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น ส าหรับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URL :  http://www.clm.up.ac.th/lcnumber/ 
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 โปรแกรมติดตามเอกสาร 

  พัฒนาขึ้นเพ่ือติดตามเอกสารการจัดซ้ือของร้านค้าต่างๆ ที่จัดซ้ือหนังสือแล้วแต่ยังส่งเอกสารไม่
ครบโปรแกรมจะท าการติดตามทวงและส่งอีเมล์ไปยังร้านต่างๆ เพ่ือติดตามเอกสารอัตโนมัติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  URL: http://www.clm.up.ac.th/followDC/ 
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ผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
 
ฉวีวรรณ บุญธรรม และปิยะราช สุขภิญโญ. (2558). การพัฒนาโปรแกรมแจ้งเตือนการส่งเอกสาร 
  งานจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา.  
  พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. 
ณัฐดานันท์  ยอดเมืองชัย. (2558). แนวทางการพัฒนาการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน  
  การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   
  มหาวิทยาลัยพะเยา. 
เปรมยุพล  ปุริมไพบูลย์. (2558). สภาพและปัญหาหนังสือค้างรอการวิเคราะห์หมวดหมู่ของ 
  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและ 
  สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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