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สารจากผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 ศู น ย์ บ ร รณ ส าร แ ล ะ สื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีกิจกรรมมากมายในแต่ละปี 

ทุกกิจกรรมต่างมุ่งหน้าเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา

เรียนรู้ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนของ

มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ และยังเอื้อต่อการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศต่อเครือข่ายทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 ทิศทางการพัฒนาของศูนย์บรรณสารฯ มี

เป้าหมายเข้าสู่การเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ เพ่ิมการ

บริการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการทุกสาขา ส่งเสริมการใช้ 

การอ่านในกลุ่มนิสิตให้มากขึ้นเป็นล าดับ และเป็นที่น่ายินดีว่านิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าใช้

ทรัพยากรสารสนเทศในศูนย์บรรณสารฯ เพ่ิมขึน้เป็นล าดับ “การใช้ประโยชน์ย่อมส าคัญกว่าการ

มีไว้” การรู้จักใช้ศูนย์บรรณสารฯ จะเป็นกุญแจส าคัญน าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิตในโลกไร้

พรมแดนได้เป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณในความร่วมมือของบุคลากร นิสิต คณาจารย์ และเครือข่ายต่าง ๆ ทุกท่าน

ล้วนเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ และหวังว่าจะได้รับ

ความรว่มมือตอ่ไปอีก 

 

 

 

 
       (รศ.ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) 
        ผู้ช่วยอธิการบดี 
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จากใจ ..... ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

 การบริหารจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2557 ตลอด 4 ปีที่

ผ่านมา ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองที่ปรากฏ

เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด ได้แก่ การปรับปรุงโถงทางเข้าและ

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ให้ดูสวยงาม ทันสมัย ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงช้ันหนังสือให้โดดเด่น สะดุดตาและสะดวกสบายต่อ

การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมการจัด

หมวดหมู่ห นังสือระบบ NLM (National Library of Medicine Classification) ส าห รับหนังสือ

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไดจ้ัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ยุคใหม่ ซึ่งให้ความสนใจในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดซื้อจัดหา

ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและศึกษา

ข้อมูลไดทุ้กที่ ทุกเวลา นอกจากน้ียังมีการให้บรกิารแท็บเลต็ (Tablet) ส าหรับการอ่านสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตทรัพยากรสารสนเทศจะเน้นไปทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น 

 ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในทุก ๆ ด้าน ท าให้ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา โดยสามารถเห็นได้จากจ านวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เฉลี่ยวันละ

ประมาณ 1,200 คน อย่างไรก็ตามบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ยังคงมีปฏิญาณอันแน่วแน่ที่จะไม่

หยุดย้ังการพัฒนาหน่วยงานให้มคีวามเจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึน้ไป 

 

 

 

           

       (ดร.พรพรรณ จันทรแ์ดง) 

      ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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ค ำน ำ 

 
 รายงานประจ าปี 2557 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับน้ี 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่

ประวัติความเป็นมา การบริหารงาน ผลการด าเนินงาน สถิติที่น่าสนใจ และกิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 

หน่วยงานทุกหน่วยงาน ตลอดจนนิสิตที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาเป็นอย่างดีย่ิงตลอดมา ขอขอบคุณบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ให้

ความร่วมมือในการด าเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ ตลอดปีงบประมาณ 2557 และ

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้จนลุล่วงไดด้้วยดี หากมีข้อบกพร่อง

ในส่วนใดกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในแนวทางที่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการ

จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่อไป 

 

 

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

                         ตุลาคม 2557 
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สารบัญ 

           หน้า 

 

สารจากผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา      ข 

จากใจ ..... ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  ค 

ค าน า           ง 

สารบัญ           จ 

บทน า            

 ประวัตศูินย์บรรณสารและสื่อการศึกษา      2 

 ตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา    3
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 นโยบาย         4 

 แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา    5 

 คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   6 

 คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา    7 

 คณะกรรมการด าเนนิการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   8 

 โครงสร้างการบรหิารงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   9 

ผลการด าเนนิงาน 

 บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา     11 

  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ     12 

  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา    13 

  การพัฒนาบุคลากร       14 

งบประมาณในการด าเนนิงาน       15 

งบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ     16 

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี        19 

ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ       22 

ข้อมูลด้านการให้บรกิาร        23 
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สารบัญ 

           หน้า 

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในปีงบประมาณ 2557   24 

สถิติการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ     25 
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บทน ำ 
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ประวัติศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมมี ช่ือว่า “ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เร่ิมก่อต้ังมาต้ังแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคาร

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เน่ืองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เร่ิมก่อต้ังและมีที่

ท าการช่ัวคราวอยู่ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดย้้ายที่

ท าการมาอยู่เลขที่ 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยห้องสมุดต้ังอยู่บริเวณ

ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมหลังเดิม  ใน พ.ศ. 2543 ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารบริหาร หรือ

อาคารส านักงานอธิการบดีปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการให้บริการออกเป็น 2 ห้อง มี

พ้ืนที่ให้บริการ 648 ตารางวา มีที่ น่ังอ่านทั้งหมด 185 ที่น่ัง แบ่งการบริการออกเป็นบริการ

สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันแยก

ออกเป็นห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ และห้องสมุดคณะนติิศาสตร์ 

 ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ท าการห้องสมุดมายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งต้ังอยู่

ในกลุ่มอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ,213 ตารางเมตร ปี

การศึกษา 2554 เปิดบรกิารเฉพาะชั้นที่ 1 มีพ้ืนที่บริการ 3,346.42 ตารางเมตร พืน้ที่ส าหรับการ

ท างานของบุคลากร 639.58 ตารางเมตร และในปีเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดรั้บ

การยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน และได้ เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยพะเยา 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 เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและ

สอดคล้องกับภารกิจห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยกฐานะเป็น “ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา” มหาวิทยาลัยพะเยา และในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์บรรณสารฯ ได้เปิดบริการเต็มพืน้ที่

ทั้งอาคาร 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตราสัญลักษณ์

ประกอบดว้ย 4 สว่น คือ 

1.  หนังสือ เป็นแหลง่รวบรวมความรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า  

2.  รูปโลก เสริมสร้างความรู้และจินตนาการการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี

ที่น าไปสู่ความเป็นสากล 

3.  หมวกรับปรญิญา ความส าเร็จสูงสุดของการศึกษา 

4.  อักษรย่อ มพ. ย่อมาจาก “มหาวิทยาลัยพะเยา” 

ความหมายของสี 

สมี่วง น้ันมากจากสแีดง ที่หมายถึง ชาต ิ 

สน้ี าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์  

สทีอง น้ันหมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรอืงของมหาวิทยาลัย  

โค้ดรหัสสีมว่ง #8D38C9 I โค้ดรหัสสีทอง #C4996C 

 

ปรัชญา 

เทคโนโลยีกา้วหน้า สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมด ารงไว้ ใส่ใจบริการ 

 

วิสัยทัศน ์

เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล 
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เป้าประสงค์ 

เป็นหน่วยงานส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิต 

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา 

 

พันธกจิ 

 1.  จัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและพัฒนา

สติปัญญา อารมณ ์สังคม 

 2.  ให้บรกิารทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดจิิทัล 

 3.  ให้ความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพ่ือ

ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

 4.  เป็นแหลง่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

นโยบาย 

 1.  นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมและทั่วถึง โดยมุ่งเน้น

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบ

การด าเนนิงานไดทุ้กขั้นตอน 

 2.  นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบริการ พัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุก การ

บริการที่สะดวกรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจให้บ ริการ (Service Mind) รวมถึง

เสริมสร้างทักษะการสบืค้นสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุด  พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่

ทันสมัย และมีประสทิธิภาพมาใช้ด าเนินงานทั้งในดา้นบริหารจัดการและดา้นการบริการ 

 4.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร

จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มีความชัดเจนและคล่องตัวสูง โดยมีระบบประกันคุณภาพ ใน

การรักษามาตรฐานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม 

 5.  นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคมในการให้ความรู้การจัดการห้องสมุด และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 6.  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และผู้ใช้บริการ 



รายงานประจ าปี 2557 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  5 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2555-2558) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ความครอบคลุม: นโยบายและกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่

ครอบคลุมทันสมัย มีมาตรฐาน รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม 

หัวหนา้งานพัฒนาและวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบริการ 

ความครอบคลุม: ความรู้ความสามารถ และบุคลิกภาพของบุคลากร (Service 

Mind) การส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ รูปแบบการจัดบริการ การ

ประชาสัมพันธ์ สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล 

หัวหนา้งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยหี้องสมุด 

ความครอบคลุม: การวางแผนในด้านการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี

ประสิทธภิาพจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นายปิยะราช  สุขภิญโญ และนางสาวสุดา  ใจแก้ว 

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ความครอบคลุม: การบริหารงานทั่วไป การเงิน การพัสดุ งานบุคคล งาน

นโยบายและแผน ความชัดเจนในการบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ดร. พรพรรณ จันทร์แดง 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ความครอบคลุม: การวิจัย งานวิชาการ และงานบริการสังคม 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

หัวหนา้งานห้องสมุดสาขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ความครอบคลุม: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสุพร  ทิพย์จักร์ 

หัวหนา้งานธุรการ 
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คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 
1.  อธิการบดี                            ประธานกรรมการ

2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                รองประธานกรรมการ 

3.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                   กรรมการ 

4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                                      กรรมการ 

5.  คณบดคีณะศิลปศาสตร์                                        กรรมการ 

6.  คณบดคีณะนติิศาสตร์                                        กรรมการ 

7.  คณบดคีณะแพทยศาสตร์                                        กรรมการ 

8.  คณบดคีณะสหเวชศาสตร์                                        กรรมการ 

9.  คณบดคีณะวิทยาศาสตร์                                        กรรมการ 

10.  คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์                                       กรรมการ 

11.  คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                     กรรมการ 

12.  นางวลุลี  โพธิรังสิยากร                                        กรรมการ 

13.  ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี                   กรรมการและเลขานุการ 

14.  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15.  นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทรก์ูล              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา  

   
1. ดร.พรพรรณ จันทรแ์ดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ                    ประธานกรรมการ 

2. ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 

3. นางสาวปรัชญาพร ธิสาระ ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ           กรรมการ 

4. ดร.สุชัยศรี ไลออน  ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กรรมการ 

5. นางสุพร ทิพย์จักร์  หัวหน้างานธุรการ          กรรมการ 

6. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรก์ูล หัวหน้างานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ        กรรมการ 

7. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 

8. นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา         กรรมการ 

9. นางจุไรเรือง เมืองมา  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป        เลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 
1.  ผู้ช่วยอธกิารบดี รศ.ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี               ประธานกรรมการ 

2.  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา      รองประธานกรรมการ 

3.  รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะนติศิาสตร์                 กรรมการ 

4.  รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์                      กรรมการ 

5.  รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร ์                       กรรมการ 

6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์                      กรรมการ 

7.  รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์                      กรรมการ 

8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์                      กรรมการ 

9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์                      กรรมการ 

10. รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร ์                          กรรมการ 

11.  รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์            กรรมการ 

12. รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                        กรรมการ 

13. รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                   กรรมการ 

14. รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                   กรรมการ 

15. รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์                    กรรมการ 

16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา                      กรรมการ 

17. รองคณบดฝี่ายวิชาการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม                         กรรมการ 

18. นายวิชญนนท์ มณีชาติ                        กรรมการ 

19. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล               กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 
มหาวทิยาลัยพะเยา 

 
 

 

   

 

 

   

 
 

 

   

 

 

 

 

  

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

อธกิารบดี 

ผู้ช่วยอธกิารบดี 

คณะกรรมการอ านวยการ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการด าเนินการ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

คณะกรรมการประจ า   

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

หัวหน้างานบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา 



 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
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บุคลากรศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ดร. พรพรรณ  จันทรแ์ดง 
 

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

1.  นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรก์ูล หัวหน้างานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 

2.  นายวิชญนนท์   มณีชาต ิ บรรณารักษ์ 

3.  นางสาววิไล   จันทรแ์ก้ว บรรณารักษ์ 

4.  นายปิยะราช   สุขภิญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5.  นางสาวสุดา   ใจแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6.  นางสาวภัทรวดี   สุริยะ  ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 
 

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.  นางสาวฉวีวรรณ   บุญธรรม หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

2.  นางณัฐดานันท์   ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

3.  นางสาวกชพร   ดอนพิมไพร บรรณารักษ์ 

4.  นางสาววาณิชยา   ตาชม  บรรณารักษ์ 

5.  นางสาวอรด ี  นามบุตร บรรณารักษ์ 

6.  นางสุปราณี   ทะนายมา บรรณารักษ์ 

7.  นางสาวภัณฑิลา   ยะยศ  บรรณารักษ์ 

8.  นายเปรมยุพล   ปุรมิไพบูลย์ บรรณารักษ์ 

9.  นายปัณณธร   วุฒปิรยิาธร บรรณารักษ์ 
 

งานห้องสมุดสาขา 

1.  นายวิชญนนท์   มณีชาต ิ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา 
 

งานธุรการ 

1.  นางสุพร    ทิพย์จักร์ หัวหน้างานธุรการ 

2.  นางจุไรเรือง   เมืองมา  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

3.  นายสุรชัย    สารบรรณ ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ 

ต าแหน่ง 
พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

รายวัน 

รวม 

1.  บรรณารักษ์ 10 1 - 11 

2.  นักเอกสารสนเทศ 1 - - 1 

3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 - - 2 

4.  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 2 - - 2 

5.  ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 1 - - 1 

6.  ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน - - 1 1 

รวม 16 1 1 18 

 

 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนสถานภาพของบุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 
 

 

90%

5% 5%

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

เอก โท ตร ี ต่ ากว่าตรี รวม 

1.  บรรณารักษ์ - 5 6 - 11 

2.  นักเอกสารสนเทศ - 1 - - 1 

3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - 2 - 2 

4.  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป - 1 1 - 2 

5.  ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร - - - 1 1 

5.  ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน - - 1 - 1 

รวม - 7 10 1 18 

 

 

 

 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนตามวุฒิการศึกษาของบุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 

 

 

39%

56%

5%

ปรญิญาโท

ปรญิญาตรี

ต่ ากว่าปรญิญาตรี
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การพัฒนาบุคลากร 

การสง่เสริมบุคลากรไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี เรื่อง สถานที ่ ชื่อ-สกุล 

1 8 พ.ย. 2556 ประชุมวิชาการ ช.บ.อ. ประจ าปี 

2556 เร่ือง “Library and Mobile 

Technology” 

ส านักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นายปิยราช สุขภญิโญ 

2 2-4 ธ.ค. 2556 สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 30 เร่ือง 

“ความท้าทายของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่” 

ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์  

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  

จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

3 2-4 ธ.ค. 2556 สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 30 

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด

เชียงใหม่ 

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

4 17 ธ.ค. 2556 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยพะเยา "กองทุนส ารอง

เลีย้งชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา" 

ห้องประชุมเมอืงพะเยา อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ 

5 19-20 ธ.ค. 2556 ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถ่ิน 

ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วน

ภูมภิาค 

ส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

6 20-24 ม.ค. 2557 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วน

ภูมภิาค (PULINET) และสัมมนา 

PULINET วิชาการ คร้ังที่ 4 

“นวัตกรรม : เคร่ืองมอืส าคัญของ

ห้องสมุดยุค Social Network” 

โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัด

พิษณุโลก 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

7 20 ม.ค. 2557 ประชุมคณะท างานฝ่ายวารสาร 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค 

มหาวิทยาลัยนเรศวร นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

8 22-24 ม.ค. 2557 สัมมนา PULINET วิชาการคร้ังที่ 4 

“นวัตกรรม : เคร่ืองมอืส าคัญของ

ห้องสมุดยุค Social Network” 

โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัด

พิษณุโลก 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

นางสาวสดุา ใจแก้ว 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ 

นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

นางสุพร ทิพย์จักร 

นางสาววันเพ็ญ ตันจนัทร์กูล 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย 

9 27-28 ม.ค. 2557 ประชุมคณะท างานงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักงานวิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย 

10 5-7 ก.พ. 2557 สัมมนาเร่ือง “การบริการสารสนเทศ

ด้วยเทคโนโลยีอุบตัิใหม่” 

ส านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

11 17-18 ก.พ. 2557 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์

เพ่ือการสืบค้น ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

ห้องฝึกอบรม งานบริการ

สารนิเทศ ชั้น 1 ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสุปราณี ทะนายมา 

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี เรื่อง สถานที ่ ชื่อ-สกุล 

12 18 ม.ีค. 2557 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์

เพ่ือการสืบค้น ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

ห้องฝึกอบรม งานบริการ

สารนิเทศ ชั้น 1 ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย 

นางสุปราณี ทะนายมา 

13 19-20 ม.ีค. 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 

และการประชุมวิชาการเร่ือง “การ

พัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า” 

ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรม

แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

นางจุไรเรือง เมอืงมา 

14 20 มี.ค. 2557 ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

ห้องประชุม 707 ชั้น 7 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

บูรพา 

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

15 24-26 มี.ค. 2557 สัมมนาการบริหารข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค (PULINET) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นางสาววันเพ็ญ ตันจนัทร์กูล 

นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

16 27-28 ม.ีค. 2557 ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถ่ิน 

ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วน

ภูมภิาค 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

17 5 เม.ย. 2557 วิทยากรบรรยายการสืบค้น

ฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษา

และวิจัย 

ห้อง C102 อาคารเรียนรวมหลังเก่า 

คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

18 21-22 เม.ย. 2557 ประชุมชีแ้จ้งโครงการพัฒนา

ระบบสหบรรณานุกรม (Union 

Catalog) ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ห้องประชุมศาสตราจารย์

ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

19 14-16 พ.ค. 2557 อบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ส าหรับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

“Asp.net Webforms with Devexpress 

Controls” 

อาคารเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

นางสาวสดุา ใจแก้ว 

20 4-5 มิ.ย. 2557 อบรมโครงการพัฒนางานประจ าสู่

งานวิจัย (Routine to Research) 

ห้องประชุม 3 อาคารส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย 

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ 

21 5-6 ม.ิย. 2557 ประชุมคณะท างานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค คร้ังที่ 

1/2557 

ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

22 25-26 ม.ิย. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Green 

library” 

ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

นางสาววณิชยา ตาชม 

นางสาวภัทรวดี สุริยะ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี เร่ือง สถานที ่ ชื่อ-สกุล 

23 26-28 ม.ิย. 2557 ประชุมสัมมนาเร่ืองความร่วมมือใน

การบอกรับฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์

เพ่ือการสืบค้น ประจ าปี 2557 

ห้องประชุม ศ. วิจิตร ศรีสอา้น 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ ตันจนัทร์กูล 

24 30 ม.ิย.-2 ก.ค. 

2557 

อบรมพัฒนาทักษะหัวหน้างานคร้ังที่ 1 โรงแรมแคนทาร่ีฮลิล์  

จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสุพร ทิพย์จักร 

นางสาววันเพ็ญ ตันจนัทร์กูล 

25 3-4 ก.ค. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การลง

รายการบรรณานุกรมในรูปแบบ 

AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งาน

โปรแกรม MARC Analyzer เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ

บรรณานุกรม” 

ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร 

SM Tower ชั้น 19 กรุงเพทฯ 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

26 3-4 ก.ค. 2557 ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถ่ิน 

ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วน

ภูมภิาค 

ห้องประชุมหน่วยประสานงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารพญาไท กรุงเทพฯ 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

27 10 ก.ค. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ

ด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร

สารสนเทศและการบ ารุงรักษาหนังสือ

เบือ้งต้นของบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียน” 

ห้อง 3408 ชั้น 4 อาคารเรียน

รวม 5 ชั้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

ล าปาง 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นางสุปราณี ทะนายมา 

นางสาวภัทรวดี สุริยะ 

28 22-24 ก.ค. 2557 สัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ (ALIST) คร้ังที่ 7 

ห้องประชุมโรงแรมจันทรารี

สอร์ท จังหวัดนครนายก 

นายปิยะราช สุขภญิโญ 

นางสาวสดุา ใจแก้ว 

นางสาวภัทรวดี สุริยะ 

นางสาวกชพร ดอนพิมไพร 

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ 

29 25 ก.ค. 2557 ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 3/2557 

ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง ส านักงาน

วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 

30 30 ก.ค. 2557 ประชุมคณะท างานฝ่ายวารสาร 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค 

ส านักหอสมุด  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ

31 18 ส.ค. 2557 อบรมโครงการพัฒนางานประจ าสู่

งานวิจัย (Routine to Research) 

ห้องประชุม 3 อาคารส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นางณัฐดานันท์ ยอดเมอืงชัย 

นางสาววันเพ็ญ ตันจนัทร์กูล 

นางสุพร ทิพย์จักร์ 

32 26 ส.ค. 2557 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้าน

การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

นางสุพร ทิพย์จักร์ 

33 9 ก.ย. 2557 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ห้องเบญจรงค์ ชั้น 3 โรงแรมเกท

เวย์ จังหวัดพะเยา 

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ 

นางสาวกชพร ดอนพิมไพร 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในการ

ด าเนนิงาน จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ที่ได้รับ ที่ปรับเพิ่ม ที่ปรับลด ที่จ่ายจรงิ 

1.  ค่าจ้างบุคลากร 79,200.00 - -10,200.00 59,043.00 

2.  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,479,100.00 297,961.25 -493,333.50 1,252,446.64 

3.  ค่าสาธารณูปโภค 36,000.00 - -17,996.00 15,454.00 

4.  อุดหนุนทั่วไป 523,700.00 12,297.00 -83,956.25 424,984.75 

5.  กองทุนสินทรัพย์ถาวร - 2,210,206.50 - 2,192,088.00 

รวม 2,1180,000.00 2,520,464.75 -605,485.75 3,944,016.39 

 

 

 

 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณเงินรายได้ในการด าเนินงาน จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

 

 

 

1.50%

31.75%

0.39%

10.78%

55.58%

ค่าจ้างบุคลากร

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

อุดหนุนทั่วไป

กองทุนสินทรัพย์ถาวร
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งบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวนรายการ งบประมาณจัดซื้อ 

หนังสือ 8,805 8,781,969 

วารสาร 133 509,594.08 

หนังสือพิมพ์ 6,935 90,345 

ฐานข้อมูล 9 1,916,069.56 

โสตทัศนวัสดุ 333 168,000 

รวม 9,280 11,465,977.64 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน 29 โครงการ ใช้งบประมาณเป็นจ านวน

เงิน 523,700 บาท โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง 375,719 บาท ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จ านวนช้ี

วัด 114 ตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ 105 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.11 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

ผลการปฏบัิติกิจกรรม/

โครงการ 

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ

กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

ยังไม ่

ได้ด า 

เนิน 

การ 

ก าลัง

ด า 

เนิน 

การ 

ด า 

เนิน 

การ 

แล้ว 

ยังไม ่

ได้เบิก 

จ่าย 

เบิก 

จ่ายจริง 

จ านวน 

ตัวชี้วัด 

จ านวน

ตัวชี้วัดท่ี

บรรลุผล 

สัมฤทธิ์ 

            1 จัดท ารายงานประจ า 10,000 น.ส.วาณิชยา ตาชม ต.ค.56 –มี.ค.57      9,900 4 4 

2 ขอรับบริจาคหนังสือ 60,000 นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ต.ค.56 –ส.ค.57      48,033 4 4 

3 จัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดจังหวัดพะเยา 10,000 นางสุปราณี ทะนายมา พ.ย.56 -ก.ย.57      6,930 4 4 

4 พัฒนาบุคลากร 58,700 นางจุไรเรือง เมืองมา ม.ค.57 -ส.ค.57      58,700 4 4 

5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระบรกิาร 30,000 น.ส.วิไล จันทรแ์ก้ว ต.ค.56 -ก.ย.57      28,222 4 4 

6 ตลาดนดัหนังสือ 30,000 น.ส.ฉวีวรรณ บุญธรรม ต.ค.56 -พ.ย.57      19,615 4 4 

7 เปิดประตูศนูย์บรรณสารฯ สู่อาเซียน 10,000 น.ส.อรดี นามบุตร พ.ย.56 -มี.ค.57      2,688 4 4 

8 แนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารฯ 25,000 นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ เม.ย.57-ก.ค.57      16,800 4 4 

9 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะ

ต่าง ๆ และศูนย์บรรณสารฯ 

20,000 นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ ต.ค.56-ก.ย.57      3,734 4 3 

10 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 15,000 นางสุพร ทิพย์จักร์ ต.ค.56-ก.ย.57      10,411 4 4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

ผลการปฏบัิติกิจกรรม/

โครงการ 

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ

กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

ยังไม ่

ได้ด า 

เนิน 

การ 

ก าลัง

ด า 

เนิน 

การ 

ด า 

เนิน 

การ 

แล้ว 

ยังไม ่

ได้เบิก 

จ่าย 

เบิก 

จ่ายจริง 

จ านวน 

ตัวชี้วัด 

จ านวน

ตัวชี้วัดท่ี

บรรลุผล 

สัมฤทธิ์ 

            11 Road Show 10,000 น.ส.วนัเพ็ญ ตนัจันทรก์ลู ต.ค.56-ก.ย.57      10,000 4 4 

12 สอนการรู้สารสนเทศ 10,000 น.ส.วนัเพ็ญ ตนัจันทรก์ลู พ.ย.56-ก.ย.57      - 3 3 

13 ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 5,000 น.ส.กชพร ดอนพิมไพร พ.ย.56-ก.ย.57      1,500 4 3 

14 สภาห้องสมุด 10,000 น.ส.กชพร ดอนพิมไพร พ.ย.56-ก.ย.57      5,000 4 4 

15 ประกวดการออกแบบโลโก้ศูนย์บรรณ

สารฯ 

20,000 น.ส.วิไล จันทรแ์ก้ว ต.ค.56-ก.ย.57      8,000 4 3 

16 บรกิารศาสนาสกิขาลัย 5,000 น.ส.ภัทรวดี สุริยะ ต.ค.56-ก.ย.57      4,920 4 4 

17 น าทรัพยากรสารสนเทศของคณะต่างๆ 

ในมหาวิทยาลัยเข้าระบบ 

10,000 น.ส.ฉวีวรรณ บุญธรรม ต.ค.56-เม.ย.57      10,000 4 4 

18 โครงการทบทวนแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏบิัติการศูนย์บรรณสารฯ 

50,000 ดร.พรพรรณ จันทรแ์ดง ต.ค.56-มี.ค.57      39,628 4 4 

19 ประกันคุณภาพ 30,000 นายปัณณธร วุฒิปริยาธร พ.ย.56-มี.ค.57      17,258 4 4 

20 สัปดาห์ PULINET 20,000 น.ส.สดุา ใจแก้ว พ.ย.56-ก.ย.57      4,185 4 3 

21 สัมมนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์ 15,000 นางสาวสุดา ใจแกว้ ต.ค.56-ส.ค.57      7,566 4 4 

22 สัมมนา PULINET วิชาการ 20,000 นายปิยะราช สุขภิญโญ ต.ค.56-มี.ค.57      20,980 4 4 

23 ส่งเสริมการใช้สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส ์

5,000 นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย์ ต.ค.56-ก.ย.57      - 3 3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

ผลการปฏบัิติกิจกรรม/

โครงการ 

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ

กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

ยังไม ่

ได้ด า 

เนิน 

การ 

ก าลัง

ด า 

เนิน 

การ 

ด า 

เนิน 

การ 

แล้ว 

ยังไม ่

ได้เบิก 

จ่าย 

เบิก 

จ่ายจริง 

จ านวน 

ตัวชี้วัด 

จ านวน

ตัวชี้วัดท่ี

บรรลุผล 

สัมฤทธิ์ 

24 ทอดผ้าป่าหนังสือ 30,000 น.ส.ภัณฑิลา ยะยศ ต.ค.56-ก.พ.57      25,831.75 4 4 

25 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 10,000 นางสุพร ทิพย์จักร์ ต.ค.56-ก.ย.57      4,500 4 4 

26 STOP TEEN MOM 5,000 นางสุปราณี ทะนายมา ต.ค.56-เม.ย.57      5,000 4 4 

27 ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก 5,000 นางสุปราณี ทะนายมา ต.ค.56-เม.ย.57      5,000 4 4 

28 บรกิารดีด ี 5,000 นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ ต.ค.56-มี.ค.57      1,317 4 3 

29 1 แต้ม แลก 1 เล่ม - นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ต.ค.56-ก.ย.57     - 4 0 
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ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
รายการ หน่วยนับ จ านวน รวม 

1.  หนังสือ 

     -  ภาษาไทย 

     -  ภาษาอังกฤษ 

     -  ภาษาต่างประเทศ 

     -  ทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ 

 

เล่ม 

เล่ม 

เล่ม 

เล่ม 

 

82,855 

27,051 

985 

58 

 

 

 

110,949 

2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เล่ม 126,334 126,334 

3.  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน 23 23 

4.  วทิยานิพนธอิ์เล็กทรอนิกส์ (TDC) เล่ม 434 434 

5.  วจิัยอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) เล่ม 11 11 

6.  บทความวจิัยอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) ชื่อ 4 4 

7.  น าระเบียนบรรณานุกรม เข้าฐานข้อมูล

สหบรรณานุกรมหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา

ไทย (UCTAL) 

ระเบียน 6,133 6,133 

8.  วารสาร 

     -  ภาษาไทย 

     -  ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อ/เล่ม 

ชื่อ/เล่ม 

 

111/729 

22/510 

 

133/1,239 

9.  หนังสือพิมพ์ 

     -  ภาษาไทย 

     -  ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อ 

ชื่อ 

 

17 

2 

 

19 

10.  สื่อโสตทัศน์ รายการ 8,131 8,131 

11.  iPad/Galaxy Tap 7.0 เครื่อง 17/5 22 

12.  เครื่องคอมพิวเตอร์สบืค้นฐานข้อมูล    

     ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

เครื่อง 7 7 

13.  เครื่องคอมพิวเตอร์บริการ 

     อินเทอร์เน็ต 

เครื่อง 50 50 

14.  บริการ Wi-Fi จุด 8 8 

15.  มุม SET Corner เล่ม 150 150 

16.  มุมหนังสือ รศ.ดร.ลือชัย จุลาสัย เล่ม 640 640 

17.  หอ้งราชวงศ์ เล่ม 30 30 

18.  หอ้งสมุดท่าน ว. วชิรเมธี เล่ม 250 250 

19.  หอ้งศาสนาสิกขาลัย เล่ม 80 80 
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ข้อมูลด้านการให้บริการ 

รายการ หน่วยนับ ปรมิาณ 

1.  จ านวนผู้ใช้บริการ คน 371,070 

2.  การบรกิารยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

     -  บรกิารยืม 

     -  บรกิารคืน 

     -  ยืมต่อด้วยตนเอง 

     -  ยืมต่อทางโทรศัพท์ 

 

รายการ 

รายการ 

รายการ 

รายการ 

 

47,008 

44,202 

20,956 

155 

3.  บรกิาร iPad/Galaxy Tap 7.0 ครัง้ 2,177 

4.  บรกิารห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) ครัง้ 1,743 

5.  บรกิารสง่เอกสาร (Document Delivery Service: DD) รายการ 3 

6.  บรกิารยืมระหว่างห้องสมุด รายการ 11 

7.  บรกิารตอบค าถามและช่วยค้นคว้า ครัง้ 1,184 

8.  บรกิารสมัครบัตรสมาชิก PULINET รายการ 154 

9.  บรกิารดาวน์โหลดบทความจากฐานข้อมูล ครัง้ 3,981 

10.  บรกิารสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) รายการ 217,351 

11.  สมัครสมาชิกศูนย์บรรณสารฯ คน 5,763 

12.  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร 

     -  เวบ็ไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

     -  เวบ็ไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา 

     -  Facebook ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

     -  Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา 

     -  ป้ายไวนิล 

     -  หนังสือราชการ/หนังสือเวียน 

     -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

     -  จดหมายข่าว 

     -  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

ครัง้ 

 

60 

60 

150 

150 

20 

60 

100 

12 

60 

13.  การสอนการรู้สารสนเทศ ครัง้ 10 

14.  แนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารฯ แก่นิสิตใหม่ ครัง้ 2 

15.  ตลาดนัดหนังสือ UP Book Fair ครัง้ 1 
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริการในปีงบประมาณ 2557 

 

รายช่ือฐานข้อมูลที่บอกรับโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ช่ือฐานข้อมูล สาขาวิชาที่ครอบคลุม 
ลักษณะ

ข้อมูล 

1.  Academic Search Complete สหสาขาวิชา Fulltext 

2.  Academic Search Premier สหสาขาวิชา Fulltext 

3.  ACM Digital Library วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext 

4.  ACS : American Chemical Society เคมี Fulltext 

5.  ABI/INFORM Complete บรหิารธุรกิจ Fulltext 

6.  Computers & Applied Sciences Complete วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext 

7.  Education Research Complete สหสาขาวิชา Fulltext 

8.  Emerald สหสาขาวิชา Fulltext 

9.  H.W. Wilson 12 subject สหสาขาวิชา Fulltext 

10.  IEEE/IET Electronic Library วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext 

11.  ProQuest Dissertation & Theses วิทยานิพนธ์/ปรญิญานิพนธ์ Fulltext 

12.  ScienceDirect (Abstract) สหสาขาวิชา Fulltext 

13.  Springer Link สหสาขาวิชา Fulltext 

14.  Web of Science สหสาขาวิชา Fulltext 

 

 

รายช่ือฐานข้อมูลที่จัดซือ้โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ช่ือฐานข้อมูล สาขาวิชาที่ครอบคลุม ลักษณะ

ข้อมูล 

1.  Access Medicine วิทยาศาสตร์สขุภาพ Fulltext 

2.  Access Engineering วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fulltext 

3.  Britannica Online Subscription, Academic Edition สารานุกรมออนไลน ์ Fulltext 

4.  Britannica Online Subscription, School Edition สารานุกรมออนไลน ์ Fulltext 

5.  CINAHL plus with Full Text วิทยาศาสตร์สขุภาพ Fulltext 

6. eBook Academic Collection สหสาขาวิชา Fulltext 

7.  Matichon e-Library ข่าวในประเทศ/ต่างประเทศ Fulltext 

8.  MEDLINE Complete วิทยาศาสตร์สขุภาพ Fulltext 

9.  UpToDate วิทยาศาสตร์สขุภาพ Fulltext 
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สถิติการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
จ านวน (เล่ม) 

จัดซื้อ รับบรจิาค 

หนังสือภาษาไทย 6,766 1,975 

หนังสือภาษาตา่งประเทศ 2,165 1,935 

รวม 8,931 3,910 

 

สถิติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน (รายการ) 

หนังสือภาษาไทย 10,642 

หนังสือภาษาตา่งประเทศ 4,837 

โสตทัศนวัสดุ 1,014 

รวม 16,493 

 

 
 

แผนภูมิแสดงสถิติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
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หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาตา่งประเทศ โสตทัศนวัสดุ
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การด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 

การปรับปรุง Homepage 

Homepage เก่า 

 
Homepage ใหม่ 
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พัฒนาโปรแกรม 1 แต้ม แลก 1 เล่ม 

 
 

 

พัฒนาโปรแกรมจัดตารางเวร 
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พัฒนาโปรแกรมค านวณค่าปฏิบัตงิานนอกเวลาของบุคลากร 

 
 

 

 

พัฒนาแอพพลิเคชั่นน าเสนอบนจอทัชสกรีน 
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ผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

 

ฉวีวรรณ  บุญธรรม. (2557). การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในงานวิเคราะห์ทรัพยากร 

สารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ณัฐดานันท์  ยอดเมืองชัย. (2557). แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ 

สนับสนุนการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. 

เปรมยุพล  ปุรมิไพบูลย์. (2557). สภาพและปัญหาการแสวงหาสารสนเทศในกระบวนการ 

ส ารวจวรรณกรรมเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ภัณฑิลา  ยะยศ. (2557). การรับรู้สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบรรณารักษ์วิเคราะห ์

ทรพัยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา. 

พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วิชญนนท์  มณีชาต.ิ (2557). ความต้องการสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองของพนักงานขับรถ 

โดยสารรับส่งนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

 
          นายปิยะราช  สุขภิญโญ และนางสาวสุดา  ใจแก้ว ได้รับรางวัลดีเดน่ การน าเสนอผลงาน

วิชาการโดยโปสเตอร์ ในการสัมมนา PULINET วิชาการคร้ังที่ 4 “นวัตกรรม : เคร่ืองมือส าคัญ

ของห้องสมุดยุค Social Network” เมื่อวันที่ 21 – 24  มกราคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน 

จังหวัดพิษณุโลก  

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2557 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  31 

 

 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 

2557 ดังน้ี 

 

สวัสดีปใีหม่ 2557 

 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ผู้อ านวยการ และบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ร่วมเดินสายสวัสดี

ปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ 
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รดน้ าด าหวัปีใหม่เมือง 

 วันที่ 10 เมษายน 2557 บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรดน้ าด าหัวเพ่ือขอพรและขอขมา 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี และนายแพทย์วีรชัย  จ าเริญ

ดารารัศมี เน่ืองในวันสงกรานต์ประจ าปี 2557 

 
ถวายเทียนพรรษา 

 วันที่  4 กรกฎาคม 2557 ผู้อ านวยการและบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ บุคลากร

ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ 

วัดแม่ใส ต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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เหตุการณ์ส าคัญในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

การศึกษาดูงานห้องสมุด 

          วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ผู้อ านวยการและบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

จ านวน 18 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

 
 

 

          วันที่ 24 มกราคม 2557 ผู้อ านวยการและบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

จ านวน 9 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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ตลาดนัดหนังสือ UP Book Fair 

         วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดโครงการตลาด

นัดหนังสือ UP Book Fair โดยให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ มีส่วนร่วมในการเลอืกซื้อหนังสือ

เข้าศูนย์บรรณสารฯ ดว้ยการแจกคูปองฟรี ในการนี ้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริม

ศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเลอืกซื้อหนังสือดว้ย 
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การสัมมนาวิชาการ 

          วันที่ 21 – 24  มกราคม 2557 ผู้อ านวยการบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

จ านวน 9 คน เข้าร่วมสัมมนา PULINET วิชาการคร้ังที่ 4 “นวัตกรรม : เคร่ืองมือส าคัญของ

ห้องสมุดยุค Social Network” ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้นายปิยะราช  

สุขภิญโญ และนางสาวสุดา  ใจแก้ว ได้น าเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์โปรแกรมค านวณค่า

ปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับโล่

รางวัลดีเดน่ 
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การบรกิารวิชาการ 

          วันที ่9 – 10 มกราคม 2557 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสอื และรว่ม

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตปิระจ าปี 2557 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยาน

แห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน

โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 บ้านนาโต่ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้า

หลวง จังหวัดเชียงราย 

 
 

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเร่ือง “นวัตกรรมเคร่ืองมือของ

บรรณารักษ์ยุค Social Network” ให้กับบรรณารักษ์เครือข่ายห้องสมุดจังหวัดพะเยา ณ ห้อง

ประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายปิยะราช  

สุขภิญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย 
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การจัดนิทรรศการ 

นทิรรศการ Stop Teen Mom 

 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บรหิารมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ Stop 

Teen Mom ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 3 ศูนย์บรรณสารฯ ระยะเวลาในการแสดงต้ังแต่

เดอืนธันวาคม 2556 – เดอืนกุมภาพันธ์ 2557 
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นทิรรศการปากและฟัน 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดนิทรรศการปากและฟัน ณ ศูนย์

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 3 ศูนย์บรรณสารฯ ระยะเวลาในการแสดงต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 

เดอืนพฤษภาคม 2557 

 
 

 

นทิรรศการสัปดาห์พุทธศาสนา 

 วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2557 ศูนย์บรรณสารฯ จัดนิทรรศการสัปดาห์พุทธ

ศาสนา ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 3 ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทาง

พุทธศาสนา 
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นทิรรศการให้ความรู้ไข้เลือดออก 

 วันที่ 16 กันยายน 2557 ศูนย์บรรณสารฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ไข้เลือดออก ณ ศูนย์

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 3 ศูนย์บรรณสารฯ ระยะเวลาในการแสดงต้ังแต่เดอืนกันยายน – เดอืน

พฤศจิกายน 2557 
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บุคคล/หน่วยงานภายนอกเข้าเย่ียมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต 

และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์   

เหลา่ศรีสิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ 

 
          วันที่  15 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  สันติประชา เข้าเย่ียมชมศูนย์บรรณ

สารฯ 

 
          วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ เข้าเย่ียมชม

ศูนย์บรรณสารฯ 

 



รายงานประจ าปี 2557 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  41 

 

 

          วันที่  13 มกราคม 2557 บุคลากรงานวิทยบ ริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ 

 
          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสภาการพยาบาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ 

 
          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม ต าบลบ้านถ้ า 

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ 
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          วันที่  25 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ 

 
          วันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีการศึกษา 2556 น าโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ านาจ  อยู่สุข เข้าเย่ียม

ชมศูนย์บรรณสารฯ 
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การประชุม/สัมมนา/อบรมภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

          วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ผู้อ านวยการและบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และตัวแทนจากคณะ

ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโครงการบริการดีดี (Document Delivery Service: DD) เพ่ือหาแนวทางใน

การจัดบริการแก่ผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ 

 
          วันที่  6 พฤศจิกายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ ช่วย

อธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะท างานโครงการ Stop Teen Mom ณ ห้อง

ประชุมศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือเตรียมการจัดนิทรรศการ 

 
          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทนจ าหน่ายฐานข้อมูล UpToDate ได้น าเสนอฐานข้อมูล

และการใช้งานเบื้องต้นแก่ผู้อ านวยการและบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ 
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         วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วย

อธิการบด ีนายแพทย์วีรชัย จ าเริญดารารัศมี ผู้อ านวยการและบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วม

สัมมนาโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม ดูดอยสวยรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

 
          วันที่ 2 – 3 มกราคม 2557 ผู้อ านวยการและบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมโครงการ

อบรมประกันคุณภาพ โดยมี อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

 
          วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์บรรณสารฯ จัดประชุมเร่ือง SAR online และวันที่  11 

กุมภาพันธ์ 2557 จัดอบรมการใช้งาน SAR online แก่บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ 
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         วันที่ 4 มีนาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโลโก้ประจ าศูนย์บรรณ

สารฯ ในการน้ีได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกผู่้เข้าร่วมประกวดด้วย 

  
          วันที่ 8 สิงหาคม 2557 บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมประชุมท าแผนยุทธศาสตร์

ประจ าปี 2556 - 2561 

 
          วันที่ 13 สงิหาคม 2557 ศูนย์บรรณสารฯ จัดประชุมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะ 

เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมดว้ยโปรแกรม MARC Analyzer และการลงรายการ

ทางบรรณานุกรมที่ถูกต้อง 
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          วันที่  27 สิงหาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ครัง้ที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ 

 
 

 
กจิกรรมลุ้นรับของรางวัลปีใหม่ 2557 

          วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลปีใหม่ เน่ืองใน

โอ ก าสส่ งท้ ายปี เก่ า ต้ อ น รับ ปี ให ม่  บ รรยาก าศ เต็ ม ไป ด้ วย รอ ย ยิ้ ม แล ะค วามสุ ข
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กจิกรรม Big Cleaning Day 

          วันที่ 4 มีนาคม 2557 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาด

บรเิวณโดยรอบอาคาร 

 
 

 

กจิกรรมปฐมนิเทศนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ 

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมมือกับศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศ แนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารฯ แก่นิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 
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การสอนการรู้สารสนเทศ 

          ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้มีโครงการการสอนการรู้สารสนเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจใน

ความต้องการสารสนเทศ การค้นหา การประเมิน การใช้สารสนเทศ และการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งทักษะตา่ง ๆ 

 
 

กจิกรรมแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ 

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมแนะน าการใช้ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ส าหรับ นิสิตใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมพญาง าเมือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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สอนการใช้งานฐานข้อมูล 

          วันที่  8 กันยายน 2557 นิสิตปริญญาตรี ช้ันปีที่  1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังบรรยายการใช้งานฐานข้อมูล ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ช้ัน 2 

 
 

บรรยากาศเปิดเทอมภาคเรยีนที่ 1/2557 
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กจิกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ่

        วันที่ 13 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี

การศึกษา 2554 - 2555 ในการน้ี ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดซุ้มถ่ายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิต

รุ่นแรก 

 
 

 

มุมหนังสือ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย  จุลาสัย 

          วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ศูนย์บรรณสารฯ ได้เปิดให้บริการมุมหนังสือ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ลือชัย  จุลาสัย ซึ่งได้รับมรดกจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลอืชัย  จุลาสัย อดีตรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 

          วันที่  1 กันยายน 2557 ศูนย์บรรณสารฯ ได้เปิดให้บริการมุมความรู้ตลาดทุน (SET 

Corner) อย่างเป็นทางการ ซึ่งไดรั้บการสนับสนุนหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 

 

กจิกรรมตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ 

          วันที่  31 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกันตรวจสอบ

ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือตรวจสอบจ านวน และตรวจสอบสภาพของของทรัพยากรสารสนเทศ 
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กจิกรรมจิบน้ าชา 

          ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมจิบน้ าชา เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคณะตา่ง ๆ โดยแจ้ง

ผลการด าเนนิงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะต่าง ๆ เพ่ือน าไปพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป 

 
 

 

 

กจิกรรมเปิดประตูศูนย์บรรณสารฯ สู่อาเซียน 

          วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมเปิดประตูศูนย์บรรณสารฯ สู่

อาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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การปรับภูมิทัศน ์

          ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณ

ทางเข้า-ออก จุดตรวจสัมภาระ เคานเ์ตอร์บริการยืม-คืน ช้ันแสดงหนังสือใหม่ และห้องพักผ่อน

ของนิสิต 

 

ก่อนปรับปรุง 

 
 

หลังปรับปรุง 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2557 

ที่ปรึกษา 

1. รศ.ดร. บุษบง  จ าเริญดารารัศมี   ผู้ช่วยอธิการบดี 

2. ดร. พรพรรณ  จันทรแ์ดง                           ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3. คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 
 

คณะกรรมการ 

1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรก์ลู   

     2. นางสุพร ทิพย์จักร์           

3. นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม   

4. นายวิชญนนท์  มณีชาต ิ            

     5. นางสุปราณี  ทะนายมา                             

6. นางสาวอรด ี นามบุตร                            

     7. นางสาวภัณฑิลา  ยะยศ                            

8. นายปัณณธร  วุฒปิรยิาธร                      

     9. นายเปรมยุพล  ปุรมิไพบูลย์                     

     10. นางสาวกชพร  ดอนพิมไพร                   

     11. นางสาววิไล  จันทรแ์ก้ว                         

12. นางจุไรเรือง  เมืองมา                        

     13. นางณฐัดานันท์  ยอดเมืองชัย                

     14. นางสาววาณิชยา  ตาชม                  

  15. นางสาวสุดา  ใจแก้ว                          

     16. นายปิยะราช  สุขภิญโญ                 

17. นางสาวภัทรวดี  สุริยะ       
 

ผู้จัดท า  

นายเปรมยุพล    ปุรมิไพบูลย์ 
 

ออกแบบปก 

นางสาวสุดา    ใจแก้ว 

 


