


สารจากผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ในปีที่ผา่นมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มที่ พอเพียงส าหรับ
ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรอื่น ๆ มีหนังสือ สื่อการสอน เทคโนโลยีทันสมัย บรรยากาศที่
เอือ้ต่อการค้นคว้า เจา้หนา้ที่แม้จะมีจ านวนน้อยแต่ทุกคนมีความพร้อมในการพัฒนาศูนย์อย่าง
เต็มความสามารถ ท าให้เป็นห้องสมุดที่มีผู้สนใจมาดูงานเป็นจ านวนมาก เป็นภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารฯ ยังต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ขาดหายตามความคิดเห็นของบุคลากร
และผู้มาเยือนอยู่เสมอ โดยมีเข็มมุ่งให้เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดและเน้นย้ าว่า 
ห้องสมุดเป็นของชาวมหาวิทยาลัยพะเยาทุก ๆ คน การยื่นมือเข้ามาพัฒนายังคงเป็นหัวใจ
ส าคัญอยู่เสมอ

การก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ท าให้ศูนย์บรรณสารฯ มิอาจหยุดนิ่งอยู่กับความเติบโต
เดิม เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการย่างก้าวของมหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
ความสามารถ แม้จะข้อจ ากัดหลายอย่างแต่เราเช่ือมั่นว่าจะพัฒนาต่อไปจากความร่วมมือของ
ทุกคน

(รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง  จ าเริญดารารัศมี)
ผูช่้วยอธิการบดี
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สารจากผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา

ในรอบปีที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

อ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ต่างทุ่มเท
แรงกายแรงใจอย่างเต็มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย อาทิ การพัฒนาระบบการจองห้องศึกษาค้นคว้าทางออนไลน์ การน าระบบ RFID มาใช้
ในงานห้องสมุด นอกจากนีย้ังมกีารสร้างความรว่มมือกับหน่วยงานภายในภายนอก เช่น การจัด
ห้อง miniTCDC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกับศูนย์บรรณสารฯ 
เพื่อให้นสิิตได้มคีวามรูแ้ละแรงบันดาลใจด้านการออกแบบ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหลายกลุ่มหลายคณะ ได้แก่ 
คณะรองนายกรัฐมนตรี คณะผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกงสุลประเทศต่าง ๆ คณะที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะครู อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาช้ันน า 
การได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้มองเห็นช่องทางในการพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าและจะ
ก้าวไปพร้อมกับความเจรญิก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและของประเทศชาติตอ่ไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทร์แดง)
ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
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ค าน า

รายงานประจ าปี 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี ้

แสดงผลการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ประวัติ
ความเป็นมา การบริหารงาน ผลการด าเนินงาน สถิติที่น่าสนใจ และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด
ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน ตลอดจนนิสิตที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศกึษาเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบคุณบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ให้
ความรว่มมอืในการด าเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ ตลอดปีงบประมาณ 2559 และ
ขอขอบคุณผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้จนลุล่วงได้ด้วยดี หากมีข้อบกพร่อง
ในส่วนใดกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในแนวทางที่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต่อไป

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตุลาคม 2559
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บทน ำ
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกองอยู่ภายใต้ส านักงาน

อธิการบดี มีหน้าที่จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดทั้งระดับ
ภูมภิาคและระดับประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเองของชุมชน บุคลากรและนิสติ 

ศูนย์บรรณสารฯ มีแนวทางพัฒนาการให้บริการที่ชัดเจน สามารถให้บริการกับผู้ใช้จาก
ภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนขยายการให้บริการไปในระดับประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถจนเป็นผู้น าห้องสมุดได้ ศูนย์บรรณสารฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ตามเป้าหมายหลักของ
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ที่จะ 
“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อประโยชน์ตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 



ประวัติศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศกึษำ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมมีชื่อว่า “ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคาร
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เริ่มก่อตั้งและมีที่
ท าการช่ัวคราวอยู่ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้าย
ที่ท าการมาอยู่เลขที่ 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยห้องสมุดตั้งอยู่
บริเวณชัน้ 1 อาคารเรยีนรวมหลังเดิม  ใน พ.ศ. 2543 หอ้งสมุดย้ายมาอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารบริหาร 
หรืออาคารส านักงานอธิการบดีปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการให้บริการออกเป็น 2 
ห้อง มีพื้นที่ให้บริการ 648 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 185 ที่นั่ง แบ่งการบริการออกเป็น
บริการสารสนเทศทั่วไป สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสารสนเทศด้านกฎหมาย ซึ่ง
ในปัจจุบันแยกออกเป็นห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ และหอ้งสมุดคณะนิติศาสตร์

ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ท าการหอ้งสมุดมายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่
ในกลุ่มอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพื้นที่ทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร           
ปีการศึกษา 2554 เปิดบริการเฉพาะช้ันที่ 1 มีพื้นที่บริการ 3,346 ตารางเมตร พื้นที่ส าหรับการ
ท างานของบุคลากร 640 ตารางเมตร และในปีเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และได้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชบัญญัติ
มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2553 จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา    
พ.ศ. 2553 ออกเป็น 8 กอง 3 ศูนย์ และ 1 ส านักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยกฐานะห้องสมุดเป็น 
“ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” และในปี พ.ศ. 2556  ศูนย์บรรณสารฯ ได้เปิดบริการเต็ม
พื้นที่ทั้งอาคาร มีที่นั่งอา่นทั้งหมด 600 ที่นั่ง
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ตรำสัญลักษณ์ประจ ำศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ

ความหมายของตราสัญลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตราสัญลักษณ์
ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื

1. หนังสือ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อการศกึษาค้นคว้า 
2. รูปโลก เสริมสร้างความรู้และจินตนาการการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับโลก
เทคโนโลยีที่น าไปสู่ความเป็นสากล

3. หมวกรับปริญญา ความส าเร็จสูงสุดของการศกึษา
4. อักษรย่อ มพ. ย่อมาจาก “มหาวิทยาลัยพะเยา”

ควำมหมำยของสี
สีม่วง มาจากสีแดง หมายถึง ชาติ และสีน้ าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ 
สีทอง นั้นหมายถึง ศาสนา และความเจรญิรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย 
โค้ดรหัสสีมว่ง #8D38C9 I โค้ดรหัสสีทอง #C4996C

ปรัชญำ
เทคโนโลยีก้าวหน้า สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมด ารงไว้ ใส่ใจบริการ

วิสัยทัศน์
เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

สากล

เป้ำประสงค์
เป็นหน่วยงานส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตให้บรรลุ

จุดมุง่หมายที่พึงปรารถนา
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พันธกจิ
1. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ

พัฒนาสตปิัญญา อารมณ ์สังคม
2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดจิทิัล
3. ให้ความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อ

ประโยชน์ในการใชท้รัพยากรสารสนเทศรว่มกัน
4. เป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้ดว้ยตนเองของชุมชน บุคลากร และนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา

นโยบำย
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมและทั่วถึง โดยมุ่งเน้น
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร /สาขาวิชาที่ทันสมัย สามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน

2. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบริการ พัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุก              
การบริการที่สะดวกรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจให้บริการ (Service Mind) รวมถึง
เสริมสรา้งทักษะการสบืค้นสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุด พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพมาใช้ด าเนินงานทั้งในด้านบริหารจัดการและด้านการบริการ

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มีความชัดเจนและคล่องตัวสูง โดยมีระบบประกันคุณภาพในการ
รักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงด าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม

5. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคมในการให้ความรู้การจัดการห้องสมุด และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้               
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และ
ผูใ้ช้บริการ
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                  รองประธานกรรมการ
3.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                    กรรมการ
4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ             กรรมการ
5.  คณบดีคณะศลิปศาสตร์                                   กรรมการ
6.  คณบดีคณะนิตศิาสตร์                                        กรรมการ
7.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์                                    กรรมการ
8.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                                    กรรมการ
9.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
10.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
11.  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
12.  นางวลุลี โพธิรังสยิากร กรรมการ
13.  ผูช่้วยอธิการบดี รศ.ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี กรรมการและเลขานุการ
14.  ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
15.  นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
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คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศกึษำ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารฯ     ประธานกรรมการ
2. ผูแ้ทนคณาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์                                          กรรมการ
3. ผูแ้ทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    กรรมการ
4. ผูแ้ทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กรรมการ
5. นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย    หัวหนา้งานธุรการ กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหนา้งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ
7. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม หัวหนา้งานพัฒนาและวเิคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ      กรรมการ
8. นายวิชญนนท์ มณชีาติ หัวหนา้งานห้องสมุดสาขา      กรรมการ
9. นางจุไรเรอืง เมืองมา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ
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คณะกรรมกำรด ำเนินกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ

1.  ผูช่้วยอธิการบดี รศ.ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ประธานกรรมการ
2.  ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รองประธานกรรมการ
3.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะนิตศิาสตร์ กรรมการ
4.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
5.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
6.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
7.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
8.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
9.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
10. รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
11. รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ
12. รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรรมการ
13. รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ
14. รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์ กรรมการ
15. รองคณบดีฝา่ยวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร ์กรรมการ
16. รองคณบดีฝา่ยวิชาการวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ
17. รองคณบดีฝา่ยวิชาการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
18. นายวิชญนนท์ มณีชาติ กรรมการ
19. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
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โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อ านวยการ

คณะกรรมการอ านวยการ
ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา

คณะกรรมการด าเนนิการ
ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา

คณะกรรมการประจ า
ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา

งานธุรการ
งานบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ

งานห้องสมุดสาขา
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ผลกำรด ำเนินงำน
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บุคลำกรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศกึษำ

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง

งำนธุรกำร 
1. นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
2. นางจุไรเรอืง เมืองมา เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรก์ูล บรรณารักษ ์(หัวหน้างาน)
2. นายวิชญนนท์ มณีชาติ บรรณารักษ์
3. นางสาวภัทรวด ี สุรยิะ บรรณารักษ์
4. นางสาววิไล จันทรแ์ก้ว บรรณารักษ์
5. นางสาวสดุา ใจแก้ว นักวชิาการคอมพิวเตอร์
6. นายปยิะราช สุขภิญโญ นักวชิาการคอมพิวเตอร์
7. นางสุพร ทิพย์จักร์ นักเอกสารสนเทศ
8. นางสาวปรศินา ถาค าดี ลูกจา้งช่ัวคราว
9. นางสาวดรุณวรรณ วังศรี ลูกจา้งช่ัวคราว
10. นายจิรายุ เสนสุกรี ลูกจา้งช่ัวคราว

งำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
1. นางสาวฉววีรรณ บุญธรรม บรรณารักษ ์(หัวหน้างาน)
2. นายเปรมยพุล ปุรมิไพบูลย์ บรรณารักษ์
3. นางสาวอรดี นามบุตร บรรณารักษ์
4. นางสาววาณิชยา ตาชม บรรณารักษ์
5. นายปัณณธร วุฒิปรยิาธร บรรณารักษ์
6. นางสาวกชพร ดอนพิมไพร บรรณารักษ์
7. นางสุปราณี ทะนายมา บรรณารักษ์
8. นางสาวภคมณ ยะยศ บรรณารักษ์

งำนห้องสมุดสำขำ
1. นายวิชญนนท์  มณีชาติ บรรณารักษ ์(หัวหน้างาน)
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ต ำแหน่ง
พนักงำน

มหำวิทยำลัย
พนักงำน
รำชกำร

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว
รำยวัน/
รำยเดือน

รวม

1. บรรณารักษ์ 11 1 - 12
2. เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 2 - - 2
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 - - 2
4. นักเอกสารสนเทศ 1 - - 1
5. ลูกจา้งช่ัวคราว - - 3 3

รวม 16 1 3 20

จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมสถำนภำพ

60%

5%

10%

10%

15%

1.  บรรณารักษ์

2.  นักเอกสารสนเทศ

3.  นักวชิาการคอมพวิเตอร์

4.  เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป

5.  ลูกจ้างชั่วคราว

แผนภูมิแสดงสัดส่วนสถำนภำพของบุคลำกร ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
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ต ำแหน่ง คุณวุฒิ
เอก โท ตรี ต่ ากว่าตรี รวม

1. บรรณารักษ์ - 5 7 - 12
2. เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป - 1 1 - 2
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - 2 - 2
4. นักเอกสารสนเทศ - 1 - - 1
5. ลูกจา้งช่ัวคราว - - 1 2 3

รวม - 7 11 2 20

จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศกึษำ

35%

55%

10%

โท

ตรี

ต ่ำกว่ำตรี

แผนภูมิแสดงสัดส่วนตำมวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกร ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
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กำรพัฒนำบุคลำกร
การส่งเสริมบุคลากรไปฝกึอบรม สัมมนา ดูงาน และการประชุมในรอบปีที่ผา่นมา

ล ำดับ วันเดือนปี เรื่อง ชื่อสกุล

1 2-3 ต.ค. 2558 KM Workshop เพื่อ calibrate การเขียน OP และ SAR 
รองรับการประเมิน CUPT QA และประเมินผู้บริหาร

นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

2 19 ต.ค. 2558 เข้า ร่วมประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูล
ห้องสมุดสีเขียว

นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

3 21 ต.ค. 2558 อบรมการเพิ่มข้อมูล SAR Online นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

4 5-6 พ.ย. 2558 การประชุมคณะท างานวารสารและเอกสาร ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาคร้ังที่ 3/2558

นายวชิญนนท์ มณชีาติ

5 18-19 พ.ย. 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบวารสาร (ThaiJo) นางสาวสุดา ใจแก้ว 

6 18-19 พ.ย. 2558 เข้าร่วมประชุมคณะท างานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยสีารนิเทศ

นายปิยะราช สุขภิญโญ

7 19-20 พ.ย. 2558 เข้าร่วมประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ คร้ังที่ 
1/2559

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

8 20-21 พ.ย. 2558 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

9 22-25 พ.ย. 2558 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุน่ที่ 3 นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

10 19 ธ.ค. 2558 การสัมมนาการบ ริหารท รัพยากรสารสนเทศเชิ ง
สร้างสรรค์ การจัดการสมดุลระหว่างเอกสารทางคุณค่า
กับเทคโนโลยสีมัยใหม่

นางสาววาณิชยา ตาชม
นางสาวสุดา ใจแก้ว 

11 21 ธ.ค. 2558 เข้ารับการอบรม UPQA นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

12 14-15 ม.ค. 2559 เข้า ร่วมประชุมคณะท างานกลุ่มวิ เคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 1/2559

นางสาวอรดี นามบุตร

13 19-22 ม.ค. 2559 การพัฒนาห้องสมุดในยุคดิจิทัล นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์
นางสาวภัทรวดี สุริยะ

14 20-22 ม.ค. 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การด าเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาคร้ังที่ 32 
(32nd WUNCA)

นางสาวสุดา ใจแก้ว 
นายปิยะราช สุขภิญโญ

15 27-29 ม.ค. 2559 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ประจ าปีงบประมาณ 2559

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
นางสาวอรดี นามบุตร
นางสุปราณี ทะนายมา

16 16-17 ก.พ. 2559 การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังที่ 6 
เรื่อง Growing Green Library for ALL (Glowing GLA)

นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
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17 29 ก.พ.-1 
ม.ีค.2559

อบรมการใช้โปรแกรม UC Connexion client และการ
สืบค้นฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) ส าหรับ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์

18 1- 2 มี.ค. 2559 การใช้โปรแกรม UC Conxsion Client และการสืบค้น
ฐ า น ข้ อ มู ล ส ห บ ร รณา นุ ก ร ม  ส า ห รั บ ห้ อ ง ส มุ ด
สถาบันอุดมศึกษา

นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์

19 2-3 มี.ค. 2559 การประชุมสามัญประจ าปี 2559 ของข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เร่ือง การจัดท าแผน
กลยุทธ์ข่ายงานมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง
นางสุพร ทิพย์จักร์
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
นายวิชญนนท์ มณชีาติ
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
นายปิยะราช สุขภิญโญ

20 11 มี.ค. 2559 การใชฐ้านข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น นางสาวกชพร ดอนพิมไพร
นางสาวภคมณ ยะยศ

21 15 ม.ีค. 2559 อบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นางสาววิไล จันทร์แก้ว

22 21-22 มี.ค. 2559 ความท้าทายของห้องสมุดในการให้บริการสารสนเทศยุค
ดิจิทัล

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร
นายวิชญนนท์ มณชีาติ

23 22 มี.ค. 2559 การประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตาม
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

24 4 เม.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นและการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย

นางสาวสุดา ใจแก้ว 

25 4-5 เม.ย.2559 อบรมการสืบค้นสิทธิบัตร นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

26 7-8 เม.ย. 2559 เข้าร่วมอบรมการประชุมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่1/2559 ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา

นางสาวสุดา ใจแก้ว 
นายปิยะราช สุขภิญโญ

27 11 พ.ค. 2559 อบรมการใช้งาน Windows Server 2012 R2 Administrator 
Basic Level 1

นางสาวสุดา ใจแก้ว 
นายปยิะราช สุขภิญโญ

28 12-13 พ.ค. 2559 การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์
นางสุพร ทิพย์จักร์
นางสาวกชพร ดอนพิมไพร
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
นายปัณณธร วุฒิปริยาธร
นางสาวภัทรวดี สุริยะ
นายวิชญนนท์ มณชีาติ

14



29 16-17 พ.ค.2559 อบรมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
มพ. ปีที่ 6 คร้ังที่ 2

นางสาววิไล จันทร์แก้ว

30 18 พ.ค. 2559 อบรมการพัฒนาโปรแกรมด้วย (ASP.NET&PHP) นางสาวสุดา ใจแก้ว 
นายปิยะราช สุขภิญโญ

31 21-22 พ.ค. 2559 การเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซม
หนังสือ

นางสุพร ทิพย์จักร์
นายวชิญนนท์ มณชีาติ

32 23 พ.ค. 2559 เข้าร่วมประชุมคณะท างานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยสีารนิเทศ คร้ังที่ 1/2559

นายปิยะราช สุขภิญโญ

33 25-27 พ.ค. 2559 การ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะท า ง านบ ริก า รข่ า ย ง าน
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 2/2559

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

34 7 ม.ิย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

35 9 ม.ิย. 2559 อบรม ithesis นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
นางสาวสุดา ใจแก้ว 

36 9-10 ม.ิย. 2559 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (PULINET)

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

37 14-15 ม.ิย. 2559 การสื่อสารภายในองค์กร นางสาววิไล จันทร์แก้ว

38 29-30 ม.ิย. 2559 การวิจัยส าหรับบรรณารักษ์ นายปัณณธร วุฒิปริยาธร
นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์

39 7-8 ก.ค. 2559 การประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่น นางสุพร ทิพย์จักร์

40 7-8 ก.ค. 2559 การประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 4/2559

นางสาวภคมณ ยะยศ
นางสุปราณี ทะนายมา

41 11-13 ก.ค. 2559 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงาน
ห้องสมุด

นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

42 12 ก.ค. 2559 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

43 22 ก.ค. 2559 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์
ห้องสมุด คร้ังที่ 40

นางจุไรเรือง เมืองมา

44 23-24 ก.ค. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ รุ่นที่ 1 นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

45 3-5 ส.ค. 2559 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารงานบุคคล นางจุไรเรือง เมืองมา

46 5 ส.ค. 2559 อบรมการพัฒนางานธุรการ นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

47 10-11 ส.ค. 2559 ประชุมคณะท างานบริการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 3/2559

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

48 11 ส.ค. 2559 เข้าร่วมประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
ห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษา คร้ังที่ 2/2559

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
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49 19 ส.ค. 2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติบน Web-based Application

นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์
นายปยิะราช สุขภิญโญ
นางสาวภัทรวดี สุรยิะ
นางสาวสุดา ใจแก้ว

50 24 ส.ค. 2559 การประชุมงานจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้
เคลื่อนที่ มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile

นายวชิญนนท์ มณชีาติ

51 14 ก.ย. 2559 อบรมวิชาการ แนวทางการเขียนคู่มือและวิจัยในงาน
ห้องสมุด

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง
นางสาวกชพร ดอนพิมไพร
นางสุพร ทิพย์จักร์
นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
นายวชิญนนท์ มณชีาติ
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
นางสาวสุดา ใจแก้ว 
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หมวดรำยจ่ำย งบประมำณรำยได้มหำวิทยำลยั

ที่ได้รับจัดสรร ปรับเพิ่ม ปรับลด เบิกจ่ำยจริง

1. ค่าจ้างบุคลากร 278,400 52,000 109,333 220,217

2. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,168,600 803,550 146,190 1,733,630

3.  ค่าสาธารณูปโภค 36,000 - - 26,668

4.  อุดหนุนท่ัวไป 535,000 41,740 78,047 464,197

5.  กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 480,000 1,833,431 37,000 944,080

รวม 2,498,000 2,730,721 370,570 3,388,792

งบประมำณด ำเนินงำน

ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในการ
ด าเนนิงานจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

แผนภูมิแสดงงบประมำณด ำเนินงำน ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
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ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวนรำยกำร งบประมำณจัดซื้อ
หนังสือ 3,921 6,466,844.00
ฐานขอ้มูล 4 1,367,988.00
วารสาร 145 776,636.18
โสตทัศนวัสดุ 220 66,118.50
หนังสือพมิพ์ 24 90,595.00

รวม 4,314 8,768,181.68

งบประมำณจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ

แผนภูมิแสดงงบประมำณจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ
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รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน รวม
1. หนังสอื

- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาต่างประเทศ

เล่ม
เล่ม
เล่ม

99,567
30,531
1,758

131,856

2. หนังสืออเิล็กทรอนิกส ์(e-Book) เลม่ 1,467 1,467
3. ฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ ฐาน 18 18
4. วทิยานิพนธ์อเิล็กทรอนิกส ์(TDC) เล่ม 84 84
5. วจิัยอเิล็กทรอนิกส ์(TDC) เล่ม 1 1
6. น าระเบียนบรรณานุกรม เข้าฐานขอ้มูล
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(UCTAL)

ระเบียน 6,765 6,765

7. วารสาร
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ/เล่ม
ชื่อ/เล่ม

120
25

145

8. หนังสอืพมิพ์
- ภาษาไทย
- ภาษาตา่งประเทศ

รายช่ือ
รายช่ือ

23
1

24

9. สื่อโสตทัศนวัสดุ รายการ 5,892 5,892
10. iPad/Galaxy Tap 7.0 เครื่อง 22 22
11. เครื่องคอมพิวเตอร์สบืค้นฐานข้อมูล   

ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
เครื่อง 7 7

12.  เครื่องคอมพวิเตอร์บริการ
อนิเทอร์เน็ต

เครื่อง 50 50

13.  บริการ Wi-Fi จุด 22 22
14.  มุม SET Corner เล่ม 77 77
15.  มุมหนังสอื รศ.ดร.ลอืชัย จุลาสัย เล่ม 796 796
16.  ห้องสมุดท่าน ว. วชิรเมธี เล่ม 255 255
17.  ห้องศาสนาสิกขาลัย เล่ม 4 4

ข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ
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รำยกำร หน่วยนับ ปริมำณ

1.  จ านวนผู้ใชบ้ริการ คน 421,922

2.  การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
- บริการยมื
- บริการคนื
- ยมืตอ่ดว้ยตนเอง
- ยมืตอ่ทางโทรศัพท์

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

71,942
57,774
31,501

540

3. บริการ iPad/Galaxy Tap 7.0 ครัง้ 517

4. บริการห้องศกึษาค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) ครัง้ 16,500

5.  บริการยืมระหว่างหอ้งสมุด รายการ 12

6.  บริการตอบค าถามและชว่ยค้นควา้ ครัง้ 7,300

7.  บริการสมัครบัตรสมาชิก PULINET รายการ 65

8. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) รายการ 389,273

9.  สมัครสมาชิกศูนย์บรรณสารฯ คน 5,930

10.  การประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร
- เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
- เว็บไซต์มหาวทิยาลัยพะเยา
- Facebook ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา
- Facebook มหาวทิยาลัยพะเยา
- หนังสือราชการ/หนังสือเวยีน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จดหมายขา่ว
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ฉบับ
ครัง้

73
38

480
400
48
60
12
12

11.  การสอนการรู้สารสนเทศ ครัง้ 15

12.  แนะน าการใชศู้นยบ์รรณสารฯ แก่นิสติใหม่ ครัง้ 1

13.  ตลาดนัดหนังสอื UP Book Fair ครัง้ 1

ข้อมูลกำรให้บริกำร
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ชื่อฐำนข้อมูล สำขำวิชำที่ครอบคลุม ลักษณะข้อมูล

1. Academic Search Complete สหสาขาวิชา Fulltext

2. ACM Digital Library วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext

3. ACS : American Chemical Society เคมี Fulltext

4. ABI/INFORM Complete สหสาขาวิชา Fulltext

5. Computers & Applied Sciences Complete วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext

6. Education Research Complete สหสาขาวชิา Fulltext

7. Emerald สหสาขาวิชา Fulltext

8. H.W. Wilson 12 subject สหสาขาวิชา Fulltext

9.  IEEE/IET Electronic Library วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext

10.  ProQuest Dissertation & Theses วทิยานพินธ์/ปริญญานพินธ์ Fulltext

11.  ScienceDirect (Abstract) สหสาขาวิชา Fulltext

12.  Springer Link สหสาขาวิชา Fulltext

13.  Web of Science สหสาขาวิชา Fulltext

14. Communication & Mass Media Complete สหสาขาวิชา Fulltext

ชื่อฐำนข้อมูล สำขำวิชำที่ครอบคลุม ลักษณะข้อมูล

1. Elsevier Humanities & Social Science สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา 
ประวัตศิาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Fulltext

2. UpToDate วทิยาศาสตร์สุขภาพ Fulltext

3. Access Medicine วทิยาศาสตร์สุขภาพ Fulltext

4. Access pharmacy

ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริกำรในปีงบประมำณ 2559

รายชื่อฐานขอ้มูลที่บอกรับโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)

รำยชื่อฐำนข้อมูลที่จัดซื้อโดย ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
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ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ
จ ำนวน (เล่ม)

จัดซือ้ รับบรจิาค
หนังสือภาษาไทย 5,105 1,010
หนังสือภาษาต่างประเทศ 2,924 405

รวม 8,029 1,415

ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน (รำยกำร)

หนังสือภาษาไทย 6,115
หนังสือภาษาต่างประเทศ 3,329
สื่อโสตทัศนวัสดุ 1,534

รวม 10,978

85%

15%

จัดซือ้ รับบริจาค

สถิติกำรลงทะเบยีนทรัพยำกรสำรสนเทศ

สถิติกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ

54%
34%

12%

หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ โสตทัศนวัสดุ
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กำรด ำเนินงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศหอ้งสมุด
 เว็บไซต์ห้องสมุดปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ดูง่ายและสบายตาข้ึน  รองรับกับการดูผ่านอุปกรณ์
ทุกชนดิ

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

ดูผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ (สมำร์ทโฟน)
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 โปรแกรมจัดซื้อหนังสือ (พัฒนำต่อ)

พัฒนาโปรแกรมตอ่จากโปรแกรมเดิมของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยการเพิ่มฟังก์ชันตา่งๆ เชน่ เพิ่มข้อมูลผู้เสนอซือ้ และการคน้หาชื่อผู้เขียนอัตโนมัติ

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

 โปรแกรมเลขเรียกผู้แต่ง (พัฒนำต่อ)

พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลของเลขผู้แต่งในระบบ LC เพื่อที่จะสามารถค้นหา
เลขผู้แต่งได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ ส าหรับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

URL:  http://www.clm.up.ac.th/lcnumber/
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 โปรแกรมค ำนวณค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ท ำงำนนอกเวลำท ำกำร (OT)

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

 โปรแกรมจัดตำรำงเวร

URL:  http://www.clm.up.ac.th/schedule.php
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 โปรแกรมฐำนข้อมูลครุภัณฑ์

 โปรแกรมบริกำร Document Delivery

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

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

URL:  http://www.clm.up.ac.th/e-journal
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 โปรแกรมจองห้อง Study Room



ผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกร

เปรมยุพล  ปุริมไพบูลย์. (2559). แนวทำงกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำมหำวิทยำลัยพะเยำ. พะเยา: ศูนย์บรรณสาร   
และสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา.

วิชญนนท์ มณีชาติ และ ปิยะราช สุขภญิโญ. (2559). กำรพัฒนำระบบสำรบัญวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา.

ณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย. (2559). กำรศึกษำแนวทำงจัดกำรคำร์บอนฟุตพริ้นทต์ำม
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำมหำวิทยำลัยพะเยำ. 

พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา.
สุพร ทิพย์จักร์. (2559). แนวทำงกำรจัดตั้งหอจดหมำยเหตุของศูนย์บรรณสำรและ

สื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา
มหาวิทยาลัยพะเยา.

วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล. (2558). กำรใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์ของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยพะเยำ ปีงบประมำณ 2558. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา.
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กิจกรรมประจ ำปงีบประมำณ 2559
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กิจกรรมกำรประกวดบัตรสมำชกิศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
วันที่ 3 กันยายน 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตัดสินการประกวดบัตร

สมาชิกศูนย์บรรณสารฯ จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งหมด 18 ผลงาน ผลการตัดสิน
ผูท้ี่ได้รับรางวัลได้แก่

• รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายพลากร อุดมกิจปกรณ์
• รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายภัทรนัย ไชยพรม
• รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายชัยวัฒน์ เงินฮอม
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสมอ ถำน้อย คณะกรรมกำรประเมินภำยในมหำวิทยำลัย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา น าโดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 
ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมคณะท างาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ      
ถาน้อย คณะกรรมการประเมินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2557 เข้า  
เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ พร้อมทั้งใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ 
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โครงกำรตลำดนัดหนังสือ (Book Fair คร้ังท่ี 3)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา จัดโครงการตลาดนัดหนังสือ (Book Fair ครั้งที่ 3) ขึ้น 

เมื่อวันที่ 23–27 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยาในการเลือกซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งบุคลากรใช้สิทธิ์จากงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรของคณะที่ตนเองสังกัดเลือกซื้อหนังสือเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และนิสิต
รับคูปองเลือกซื้อหนังสือที่บูธประชาสัมพันธ์ภายในงาน หนังสือที่จัดซื้อในโครงการถูกน าเข้า
ระบบโดยผ่านขั้นตอนการจัดซื้อ และขั้นตอนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก่อนออก
ให้บริการ
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ร่วมแจกของขวัญสวัสดีปีใหม ่2559 ส าหรับผู้เข้าใช้

บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาระหว่างเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559
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พลอำกำศเอก ดร.ประจนิ จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี 
เข้ำเยี่ยมชมศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 

วันที่ 15 มกราคม 2559 พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อม
คณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยม
ชมศูนย์บรรณสารฯ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ ดร.ส าราญ ทองแพง 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วย
อธิการบดี ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและคณะ ให้
การต้อนรับพร้อมรายงานผลการด าเนินของศูนย์บรรณสารฯ และ พลอากาศเอก ดร.ประจิน 
จั่นตอง กล่าวแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และเหมาะสม   
ตอ่การเข้ามาใชป้ระโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และขอใหส้รา้งนิสติที่มคีุณภาพตลอดไป
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โครงกำรบริจำคหนังสือ ประจ ำปี 2559
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย บริษัท    

พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จ ากัด ตัวแทนจากศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตัวแทนจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมกันบริจาคข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ขนม รวมถึงอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ต าบลปอ อ าเภอ   
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการอ านวยความสะดวกจากศูนย์การเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน บ้านหว้ยกุ๊ก ที่ให้การตอ้นรับและรว่มกิจกรรมในวันที่ 7-8 มกราคม 2559 
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พิธีบรรจุพระบรมสำรรีกิธำตุในพระเกตุ
และทรงเบิกพระเนตรพระพุทธรูปนำคปรก ส.ธ. พระพุทธรูปประจ ำมหำวิทยำลัย

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
เสด็จพระราชด าเนินไปยังพลับพลาพิธี เพื่อทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุ และทรง
เบิกพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวทิยาลัย 

ในปี 2558 มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเฉลิม       
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก มีความสูง 
18.30 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ที่ขนาดด้านหน้าประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. ซึ่งปัจจุบัน 
ก่อสร้างเสร็จแล้ว และเชิญไปประดิษฐานบริเวณเนินเขาด้านหลังหอประชุมพญาง าเมือง เพื่อ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจน
ประชาชน
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โครงกำรสอนกำรรู้สำรสนเทศ ประจ ำปี 2559
บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ออกพื้นที่ให้บริการสอนการรู้สารสนเทศ 

ประจ าปี 2559 ตามคณะต่าง ๆ ที่แจ้งความประสงค์ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้น
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การใช้ e-book โดยใช้
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนวิธีการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูล
เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และผลิตผลงานทางวิชาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน 
ศูนย์บรรณสารฯ ให้คุ้มค่าที่สุด แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่ 
มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิกและสารสนเทศออนไลน์อื่น ๆ และสนับสนุนการเรียนการสอน
และการค้นคว้าวิจัยของสมาชิกในมหาวิทยาลัย
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โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม โดยมีนักศกึษำจำก Sungkyul University 
เข้ำเยี่ยมชมศูนย์บรรณสำรฯ
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ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษา
จาก Sungkyul University เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ ในโครงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมไทย–เกาหลี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม–10 กุมภาพันธ์ 2559 



วิทยำลัยกำรจัดกำร กรุงเทพมหำนคร มหำวิทยำลัยพะเยำ เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการ 

ทรัพยากรสารสนเทศและคณะท างาน ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตวิทยาลัยการจัดการ 
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย ดร. ศิริพร แพรศรี คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต คณะนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
รวม 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และรับฟังการแนะน าการให้บริการต่าง ๆ จาก   
ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการเรยีน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
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ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่เข้ำศึกษำดูงำน
วันที่ 25 มีนาคม 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา น าโดย ดร .พรพรรณ    

จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ 
ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดจากการรวมตัวของบรรณารักษ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทางชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ได้จัดโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อให้สมาชิกของชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ได้ศึกษาแนวทาง 
และได้เพิ่มความรูป้ระสบการณใ์นการด าเนินงานสถาบันบริการสารนิเทศและแหล่งเรียนรู ้
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กำรประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา น าโดย ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการ     

ศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 
ครั้งที่ 1/2559 จัดขึน้ระหว่างวันที่ 7–8 เมษายน 2559 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และก้าวทันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านห้องสมุดและสารสนเทศได้อย่างหลากหลาย การประชุมครั้งนี้ มีการ
จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Using Wireless System in The Media Production 
และ Creating a Collaboration Hub และ Virtual Studio For Media Production เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ผลิตและบริการสื่อทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมและบริการสื่อการศึกษาในห้องเรียนที่
ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา เข้าศึกษาดูงานห้องเรียน i-classroom มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยมีนายเพ็ชร พงษ์เฉย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและคณะท างานให้การต้อนรับ 
พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานห้องเรียน i-classroom มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของแต่ละสถาบัน
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โครงกำรซ้อมรับอุบัติภัย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

เข้าร่วมโครงการซ้อมแผนรับอุบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน ประจ าปี 2559 กับทางมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งด าเนินการซ้อมบริเวณลานจอดรถอาคารเรียนรวม CE และบริเวณอาคาร         
ศูนย์บรรณสารฯ 
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โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ เข้ำเยี่ยมชมศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา น าโดยนางสาววันเพ็ญ 

ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศและคณะท างาน ให้การต้อนรับคณาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล และการค้นคว้าด้วยตนเอง ในรายวิชาการสืบค้น
ห้องสมุด ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย 
บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้ความรู้และพาเยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ละเข้าใช้ศูนย์บรรณสารฯ ได้อย่างถูกวิธี
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โครงกำรพัฒนำกำรท ำงำนของห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา น าโดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พรพรรณ        

จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ และบุคลากร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ        
การให้บริการงานห้องสมุด ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม
ฮอลิเดย์ การเ์ดนท์ แอนด ์รสีอร์ท จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ
ปฏิบัติงาน และได้รว่มท ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยมีการจัดอบรม 
ดังนี้ 

- อบรม การจัดการความรู้ (KM) โดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล บรรณารักษ์
หัวหนา้งานบริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา

- อบรม การพัฒนาทักษะชีวติและการท างาน โดย นางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้า
กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- อบรม การใช้กระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจตนเอง และ การสร้าง
ทีมงานและความผูกพันในองค์กร โดย อาจารย์ ดร .ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ภาควิชา
จติวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กิจกรรมท ำบุญศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายคือ สามารถด าเนินงานสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ ร่วมกันรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและประเพณีพื้นบ้านสืบ
ต่อไป
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ถวำยเทยีนพรรษำ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ 

ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พรพรรณ จันทร์แดง 
ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารฯ และ ดร.อทิติ วลัญช์เพียร ผู้อ านวยการศูนย์บริการและสนับสนุน
นิสิตพิการ บุคลากร และนิสิต ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเป็นการสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
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โครงกำรกระจำยโอกำสสร้ำงแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรออกแบบสู่ภูมิภำค miniTCDC
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

เครือข่ายสร้างสรรค์ miniTCDC CENTER ได้รับมอบโครงการ miniTCDC CENTER ในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2559 น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง และคณะท างาน       
รับมอบจากตัวแทน TCDC โดยมีคุณวัชชพล หรั่งแพ ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณพิพัฒน์พงษ์ 
จิตพยัค เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเป็นตัวแทนมอบ TCDC ได้ขยายโอกาสของการเข้าถึงความรู้
ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาคผ่านโครงการ
กระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรอื “miniTCDC CENTER” 
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โครงกำรแนะน ำกำรใช้ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯและคณะท างาน ร่วมกับกองบริการ
การศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่มี
ทักษะการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ และมีทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่
ถูกต้อง สามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาได้อย่างถูกต้องและตรง
ความตอ้งการ
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โครงกำรเครอืข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ จังหวัดพะเยำ – เชียงรำย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเครือข่าย       

ความรว่มมอืหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพะเยา - เชียงราย โดยมีสมาชิกจ านวน 5 แห่ง 
ได้แก่  มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท างาน ร่างข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ ร่วมกัน และจัดท า
รูปแบบการให้บริการ ครั้ง ที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม   
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองรำชย์
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุด
สาขาและคณะท างาน ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างฝายกั้นน้ า ณ บ้านแม่กา หมู่ที่ 2 ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ า 
เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ตามแนว
พระราชด าริ โดยการสร้างฝายกั้นน้ า เพื่อท าหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ าให้ช้าลง
ในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ าในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่แหล่งน้ าช้ันล่าง ช่วย
เพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับดินของป่าต้นน้ าบริเวณป่าชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งเพื่อสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยาในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าร่วมกัน
อีกทางหนึ่งด้วย 
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คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ เข้ำศึกษำดูงำนศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นางสาววาณิชยา ตาชม และคณะต้อนรับ
คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน 20 คน ในการเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ระบบการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ และวิธีการน าสารสนเทศไปใช้
ประกอบการท าวิจัย
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สอนกำรรู้สำรสนเทศและกำรใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์
ส ำหรับนสิิตระดับปริญญำโท และปริญญำเอก คณะศิลปศำสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการ    
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นางสาววิไล จันทร์แก้ว และนางสาวสุดา ใจแก้ว 
สอนกา ร ใ ช้ ง า นฐ าน ข้ อ มู ล ออน ไ ลน์ ใ ห้ กั บ นิ สิ ต ใ หม่ ข อ งคณะศิ ล ปศาสต ร์  ดั ง นี้

สาขาภาษาไทย : ระดับปริญญาโท   จ านวน 5 คน
: ระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน

สาขาภาษาอังกฤษ   : ระดับปริญญาโท   จ านวน 9 คน
: ระดับปริญญาเอก  จ านวน 4 คน

เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศและการใช้งาน
ฐานข้อมูลออนไลน์ และสามารถค้นคว้าประกอบการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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นิทรรศกำร เรำภูมิใจนิสิต ม.พะเยำ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดนิทรรศการ เราภูมิใจนิสิต ม .พะเยา เพื่อเป็น

เกียรติประวัติของนิสิตที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตรุ่นน้อง ส่งเสริมให้นิสิตมี
ความคดิสรา้งสรรค ์และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า 
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิต และมุ่งมั่นจะให้โอกาสทางการ
ศึกษากับเยาวชนของชาติให้เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการตามศักยภาพ และความพร้อม
ของแต่ละบุคคล เพื่อน าความรูก้ลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองใหม้คีวามเจริญก้าวหน้า
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ ภายใต้
ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”(Wisdom for Community 
Empowerment) จัดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2559 ณ ห้องจัด
นิทรรศการหอจดหมายเหตุ ช้ัน 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
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ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์จังหวัดล ำปำง          
วันที่  29-30 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พรพรรณ จันทร์แดง 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ปูมละกอน หอศิลป์ล าปาง บ้านบริบูรณ์ และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา 
เหมอืงแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
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