
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

การด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ด าเนินงานเกี่ยวกับบริการ ดแูลระบบและพัฒนา

เครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากร

ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ (Online) 

เพ่ือให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานและให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

1. โปรแกรมตรวจสอบสถานะนิสิต 

http://www.clm.up.ac.th/project/check_student/ 

โปรแกรมน้ีพัฒนามาเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบสถานะของนิสติ

มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเช็คการต่ออายุของสมาชิกในระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST  

 

 

2. โปรแกรมจัดการข่าวสาร ศูนย์บรรณสารฯ 

http://www.clm.up.ac.th/project/news_clm/ 

โปรแกรมน้ีพัฒนามาเพ่ือใช้ส าหรับแก้ไขข้อมูลข่าวสารท่ีจะประชาสัมพันธ์

หน้าเว็บศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 



 
 

 

 

3. การค้นคว้าอิสระ  http://www.clm.up.ac.th/termpaper/  

โปรแกรมน้ีพัฒนามาเพ่ือใช้ส าหรับเป็นคลังความรู้ข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิต

ระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับสนับสนุนการศึกษาคน้คว้าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของ

นิสิตระดับปริญญาตรี 

 

4. โปรแกรมแนะน าการจดัซ้ือหนังสือ 

http://www.clm.up.ac.th/project/reqbook/ 



 
 

โปรแกรมน้ีพัฒนามาเพ่ือใช้ส าหรับการเสนอรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ

เพ่ือจัดซ้ือของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ

อาจารย์ท่ีมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรยีนการสอน 

 

 

5. โปรแกรมจัดการตารางงาน 

http://www.clm.up.ac.th/project/todolist/ 

โปรแกรมน้ีพัฒนามาส าหรับใช้เป็นปฏิทินงานของบุคลากรภายในศูนย์

บรรณาสารฯ เพ่ือใช้มอบหมายงานท่ีต้องท าให้แต่ละคนได้ปฏิบัตติามและมีความ

คืบหน้าและความส าคญัของงานท่ีท าเช่น  ปกติ  |  ส าคัญ  |  ส าคัญมาก  |  

เร่งด่วน  |  ด่วนท่ีสุด 

 



 
 

6. โปรแกรมเดินทางไปอบรมออนไลน์ 

http://www.clm.up.ac.th/project/hr/ 

โปรแกรมน้ีพัฒนามาเพ่ือใช้ส าหรับกรอกข้อมูลรายงานการเดินทางไป

ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในแต่

ละปีงบประมาณ 

 

 

7. โปรแกรม Chat fuel  กับงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา m.me/up.clm  

โปรแกรมน้ีใช้ส าหรับเพ่ือสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริการต่าง ๆ 

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการ และเพ่ิมช่องทางการ

สื่อสารแบบ 24 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประตูอัตโนมัติ (RFID) เข้าห้องสมุด 

ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษาได้ใช้ประต ูRFID แทนเจ้าหน้าท่ีน่ังตรวจ

เข้า-ออก และให้บริการคืนหนังสือนอกเวลาเปิดบริการด้วย book return 

 



 
 

 

 

บริการ ช าระเงินค่าปรบัผ่าน QR Code 

ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษาได้น าบรกิารช าระเงินค่าปรับผ่าน QR 

Code มาใชเ้พ่ือลดการปัญหาไม่มีเงินทอนขณะเดียวกันได้สร้างภาพลักษณ์ท่ี

ทันสมัยให้กับศูนย์บรรณสารฯ 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

สอนการรู้สารสนเทศนิสิตระดับปริญญาโท               

ประจ าปกีารศึกษา 2561 

 

   วันท่ี 20 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

หัวหน้างานทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและข้อมูลพิเศษ นางสุปราณี ทะ

นายมา บรรณารักษ์งานทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจยัและข้อมูลพิเศษ และ

นางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สอนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 

และการใช้โปรแกรม EndNote ให้กับคณาจารย์ น าโดย ดร.ดารนิทร อินทับทิม 

อาจารย์ผูส้อนรายวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้น และนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ก ใน

หลักสูตรการจดัการการท่องเท่ียวและโรงแรม จ านวน 3 ท่าน หลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต แผน ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 16 

คน เพ่ือให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม 

EndNote และน าไปใช้งานได้ด้วยตนเอง 



 
 

คณาจารย์และนิสิต ชั้นปีท่ี 1 สาขาการจัดการส่ือสาร  

คณะวิทยาการจัดการเรียนรู้การใช้บริการสารสนเทศ 

 

 

 วันท่ี 18 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ได้มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

และนางสุปราณี ทะนายมา ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต ช้ันปี ท่ี 1 สาขาการ

จัดการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดย นางสุปราณี   

ทะนายมา บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและข้อมูลพิเศษ ได้

แนะน าการเข้าใช้บริการและสอนการเรียนรู้สารสนเทศเพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังได้ทดลองใช้บริการสืบค้น

สารสนเทศภายในศูนย์บรรณสารฯ 

 



 
 

พบกับแลนด์มาร์กใหม่ของคนชอบอ่าน ได้ท่ีชั้น 4 มุมนักวิจัย 

Researcher Area 

 

 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมพ้ืนท่ีให้บริการ

ส าหรับผู้ใช้บริการ โดยปรับปรุงอาคารศูนย์บรรณสารฯ ช้ันท่ี 4 ให้เป็นมุมนักวิจัย 

Researcher Area เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใช้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับ

กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีต้องการพ้ืนท่ีอ่าน และท าวิจัยแบบส่วนตัว และเพ่ิมห้องค้นคว้า

กลุ่มเพ่ือรองรับการเข้าใช้บริการท่ีมีจ านวนมากเพ่ิมข้ึนทุกวัน โดยเฉพาะช่วงสอบ 

ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย เช่น 

ห้องน ้าส าหรับหญิง ชาย แอร์ภายในห้องและลานโถง โต๊ะเก้าอ้ี กระดานไวบอร์ด 

โทรศัพท์ส าหรับติดต่อเจ้าหน้าท่ี และกล้องวงจรปิด 

 มุมนักวิจัย รองรับการใช้บริการท้ังบุคลากรและนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เปิดบริการตามช่วงเวลา ดังน้ี 

 วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.00 – 20.00 น. 

 วันเสาร์ – อาทิตย์ เปดิบริการเวลา 09.00 – 16.30 น. 

 ศึกษารายละเอียดการใช้บริการและจองห้องออนไลน์ช้ัน 4 ได้ท่ี 

http://www.clm.up.ac.th/project/studyroom_dr/ 

 

 



 
 

ประกาศการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและผู้ใช้บริการ ศูนย์

บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 

  

  ตามท่ีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 และศูนย์บรรณสารฯ ได้ผ่าน

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอก าหนด

ข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือการประหยัดพลังงาน ตามประกาศบันทึกข้อความท่ี ศธ.

0590.11/0612 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2561 เรื่องประกาศการใช้สาธารณูปโภค

ของบุคลากรและผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอความร่วมมือ

บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติตามประกาศ เพ่ือตระหนักถึง

ความส าคัญและประโยชน์   ในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงานตามนโยบายและทิศทางการบริหาร

มหาวิทยาลัยสู่การเป็น GREEN UNIVERSITY และด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ

ศูนย์บรรณสารฯ ท่ีว่าด้วย การเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการ

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์พัฒนาหอ้งสมุดสี

เขียว ประจ าป ี2561 

 

 

 วันท่ี 3 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ด าเนินโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเน่ือง ตามนโยบายและทิศ

ทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น GREEN 

UNIVERSITY และด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของศูนย์บรรณสารฯ ท่ีว่าด้วย การ

เ ป็น ห้องสมุดสถา บันอุดมศึกษา ท่ี มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาสากล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย รอง

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมคณะ เข้ารับการ



 
 

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน จ านวน 4 ท่าน ดังน้ี 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ ม่ังคั่ง (ผู้อ านวยการศูนย์

เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

 2. ดร.อารีย์ ธัญกจิจานุกิจ (นักเอกสารสนเทศเช่ียวชาญ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

 3. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน (ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ) 

 4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

ว่าท่ีผู้ตรวจประเมิน จ านวน 6 ท่าน ดังน้ี 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2. นายสมเพชร งามธุระ ผู้อ านวยการโรงเรียนสา จังหวัดน่าน 

 3. นายทรงบัญชา บัวจันทร์ ครูโรงเรยีนสา จังหวัดน่าน 

 4. นางสาวจริยา ใจยศ ครูโรงเรียนสา จังหวัดน่าน 

 5. นางสาวกญัญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ ครโูรงเรียนสา จังหวัดน่าน 

 6. นายกมล ฟองอ่อน บรรณารกัษ์ ส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

  และผู้เข้าสังเกตการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จากศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง ดังน้ี 

 1. นายดนัทธ์ ไชยสิทธ์ิ บรรณารักษ ์

 2. นางสาวไผททิพย์ ทับทอง บรรณารักษ์  

 3. นางสาวปวีณา หม่ืนปัญญา พนักงานธุรการ  



 
 

 4. นางสาวสายกญัญา แสนโคตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

         สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์

การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้รับคะแนนผ่านตามตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รับการ

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

  

  

  วันท่ี 3 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ด าเนินโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเน่ือง ตามนโยบายและทิศ

ทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น GREEN 

UNIVERSITY  และศูนย์บรรณสารฯ รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ตั้งแต่

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน จ านวน 4 ท่าน ดังน้ี 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ ม่ังคั่ง (ผู้อ านวยการศูนย์

เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

 2. ดร.อารีย์ ธัญกจิจานุกิจ (นักเอกสารสนเทศเช่ียวชาญ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

 3. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน (ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ) 



 
 

 4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์

ปลาน ้าจืด เฉลิมพระเกยีรติและถวายเปน็พระราชกุศล เน่ืองใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 

 

  

 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณี

ชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา ลง

อ่างเก็บน ้าภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บริเวณอ่างเก็ยน ้าแห่งท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

บริจาคหนังสือร่วมสมทบโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจ าปี 

2561 และจัดกิจกรรม”สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน” ครั้งท่ี 6 

 

  

  วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบหนังสือบริจาคให้องค์การบริหารส่วนต าบล

ดอกค าใต้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจ าปี 2561 

และจัดกิจกรรม”สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน” ครั้งท่ี 6 และเม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 12 

สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์

ประเพณีก๊างข้าวแฮก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการหนังสือท่ีได้รับมอบจาก

ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาค

หนังสือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ เพ่ือสนับสนุน

การด าเนินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 

 

 

 วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้ด าเ นินโครงการบริจาคหนังสือทุกปีงบประมาณ และ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบ

หนังสือบริจาคให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจ าปี 2561 และจัดกิจกรรม”สัปดาห์ส่งเสรมิการ

อ่าน” ครั้งท่ี 6 เพ่ือส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน

เขตพ้ืนท่ีบริการ และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันท่ี 

5-12 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ 

 

 

 

 



 
 

โครงการแนะน าบริการของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

ส าหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปกีารศึกษา 2561 

 

 

 วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์

แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

หัวหน้างานห้องสมุดสาขา นางสุปราณี ทะนายมา พร้อมคณะ ร่วมโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ร่วมกับกองบริการการศึกษา เพ่ือ

แนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ แก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ แนะน าบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ และได้มี

กิจกรรมเกมส์ตอบค าถาม เพ่ือให้นิสิตมีส่วนร่วมท ากิจกรรม 

 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธี

ท าบุญประจ าป ี2561 

 

 

 ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย รอง

ศาสตราจารย์ ดร.บษุบง จ าเรญิดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาตราจารย์ 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์         

ดร.ประยงค์ จันทร์แดง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม พร้อมด้วยบุคลกร

ศูนย์บรรณสารฯ บุคลากรศูนย์บรกิารและสนับสนุนนิสิตพิการ และแม่บ้าน 

ร่วมกันท าบุญประจ าปีของศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือความเป็นสริิมงคล ในช่วงบ่ายมี

การสืบทอดประเพณถีวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา                                                                                                                                        

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา        

ถวายเทียนพรรษา  

ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

 

 

  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์

บรรณสารฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และบุคลากรศูนย์บริการและ

สนับสนุนนิสิตพิการ ร่วมกันจัดโครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เน่ืองในวัน

เข้าพรรษาซ่ึงตรงกับวันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 จึงมีการจัดกิจกรรมถวายเทียน

พรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยถวายจตุปัจจัยท่ีผู้ใช้บริการได้

ร่วมกันบริจาค ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

 

 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบ 8 ป ี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา  

“8 ปแีห่งปญัญา สร้างสรรค์และพัฒนาสู่ชุมชน” 

 

 

  วันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา น าโดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อม

บุคลากร เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย เน่ืองในวาระครบรอบ 8 ปี แห่งการ

สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช  

  ในโอกาสครบรอบ 8 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่น

มหาวิทยาลัย ซ่ึงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีผู้ท่ีได้รับรางวัลบุคลากร

ดีเด่นมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประจ าปี 2561 โดย ศาตราจารย์พิเศษ        

ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร 



 
 

ให้แก่ นางสุพร ทิพย์จักร์ ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คณะกรรมการสภาวิศวกร                                    

เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 

 

 

  วันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตัน

จันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ 

หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และนางสุปราณี ทะนายมา 

ให้การต้อนรับ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และ

คณะกรรมการสภาวิศวกร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ 

คณบดีรองศาสตราจารย์สุรี ขาวเธียร ท่ีปรึกษา ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร 

ประธานอนุกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ด ารงค์ศรี รองประธาน

อนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมราช วันทวิน อนุกรรมการ นางสาว

กนกพร ส่องศรี เลขานุการฯ พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ 



 
 

คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ีี 4            

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เข้าศึกษาการใช้บริการและเยี่ยมชม                           

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

  วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาการใช้บริการ และเยี่ยมชมศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พรพรรณ จันทร์แดง มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างาน

บริการทรัพยากรสารสนเทศ และคณะ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน น า

โดย ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี ต าแหน่งหัวหน้างานห้องสมุด นางสาวแววดาว 

วงค์เรือน นางสาวธิดาพร ใสค าน้อย ต าแหน่งบรรณารักษ์ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 จ านวน 120 คน ได้เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้บริการต่าง ๆ ของ

ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการ และสามารถเข้าใช้



 
 

บริการศูนย์บรรณสารฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การศึกษาเรียนรู้น้ีอยู่ภายใต้

โครงการ/กิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียนสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งท่ี 2/2561 

 

  วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งท่ี 2/2561 วันศุกร์ ท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 ณ  ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวลเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งน้ีว่า “การท่ีข่ายงาน

ห้ องส มุดมห า วิ ทย าลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค  ( Provincial University Library 

Network – PULINET) ซ่ึงมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วม

เป็นสมาชิกในข่ายงานจ านวน 20 แห่ง โดยได้คิดรูปแบบโครงการความร่วมมือท่ี

เหมาะสม ร่วมบริหารข่ายงานเพ่ือมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว สามารถท าให้มหาวิทยาลัย



 
 

ประหยัดงบประมาณเป็นจ านวนมาก และน างบประมาณไปบริหารในส่วนอ่ืนเพ่ือ

ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตามปณิธานของมหาวิทยาลัยต่อไป” 

  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน

ภูมิภาคได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง และการประชุมในครั้งน้ี อยู่ในรูปของ

คณะกรรมการอ านวยการ ซ่ึงมีผู้อ านวยการของแต่ละห้องสมุดเป็นกรรมการ 

เพ่ือร่วมกันบริหารข่ายงาน และหมุนเวียนกันเป็นประธาน มีการเก็บค่าสมาชิกเพ่ือ

ใช้ในการบริหารข่ายงาน พร้อมท้ังมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีในการ

ด าเนินงาน และมีคณะท างานตามพันธกิจ ในปัจจุบันมี  5 คณะท างานคือ 

คณะท างานบริการ คณะท างานวารสาร คณะท างานข้อมูลท้องถิ่น คณะท างาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะท างานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงาน

ห้องสมุด โดยท่ีสมาชิกของข่ายงานต้องมีส่วนร่วมในแต่ละคณะท างานด้วย 

เพ่ือให้ข่ายงานได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  

สยามบรมราชกุมารีฯ เน่ืองในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

เบ็ตต้ี ดูเมน อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

 

 

  วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา น าโดยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี พร้อมด้วย

คณะฯ ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา เพ่ือร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

กุมารีฯ เน่ืองในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ท้ังน้ี

พระองค์ฯ ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปยัง “ห้องสมุด” ของโรงเรียน เพ่ือรับฟงั

ค ากล่าวรายงานฯ และทอดพระเนตรหนังสือแต่ละหมวดหมู่ รวมถึงความ

เรียบร้อยโดยภาพรวมของห้องสมุด ซ่ึงคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนได้ร่วมกันคัดแยกหนังสือ 

จัดหมวดหมู่หนังสือ ตามมาตรฐานห้องสมุดของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบการจัดหา การท ารายการ บริการยืม-คืน และการ

สืบค้นข้อมูล โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและ

ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ

คณะดูงานจาก 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ 

 

 

  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

มอบหมายให้ นางสุปราณี  ทะนายมา และบุคลากรศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัด

แพร่ โดยมี กองบริการการศึกษาน าคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ โดย

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันได้รับฟงัการแนะน า

บริการต่างๆ และเดินเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ 

 

 



 
 

คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเยี่ยมและประเมิน

สถาบันการศึกษา  

เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

  วั น ท่ี  8  กุ มภา พัน ธ์  256 1  คณะท าง าน ผู้ทรงคุณ วุฒิ  น า โดย                 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย พลตรีหญิงสมพิศ พรหมเดช นาวา

อากาศเอกหญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเยี่ยมและ

ประเ มินสถาบันการศึกษา ได้ ใ ห้ เกียรติ เ ข้า เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์

แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมายให้ นางสุปราณี  ทะนายมา และ

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับคณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิ น าเยี่ยมชม

และแนะน าบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ 

 



 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันลงพ้ืนท่ีช่วยจัดห้องสมุด 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน อ าเภอปง   

จังหวัดพะเยา 

 

  วันท่ี 29 – 31 มกราคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพ้ืนท่ีช่วย

จัดห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา เพ่ือเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เน่ืองในโอกาสเสด็จเยี่ยม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ใน

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561 

    ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมบรรณารักษ์น้อย 

และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

เบ็ตตี้ดูเมนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินกิจกรรมห้องสมุดได้ด้วย

ตนเอง 

 



 
 

 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINETครั้งท่ี 8  

(The 8th PULINET National Conference -PULINET 

2018) 

 

 

  วันท่ี 9 - 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา  น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 8 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว 

จังหวัดนครพนม เป็นการประชุมท่ีข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

(PULINET : Provincial University Library Network) ได้ร่วมกันจัดข้ึน โดย

ก าหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things” การประชุม

วิชาการระดับชาติ PULINET  



 
 

 ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นการเปิด

โอกาสให้บุคลากรในข่ายงานได้น าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ให้แก่บุคลากร

ในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานห้องสมุด 

ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ด้านการบริการ

สารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ด้านการบริหารองค์กร การจัดการ

ความรู้ และงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาและการน าผลงาน

ไปใช้ในเชิงพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ระบบห้องสมุด คลัง

ความรู้ และระบบการเรียนรู้ไร้พรมแดนต่อไป อีกท้ังเพ่ือเป็นเวทีในแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในข่ายงานได้น าเสนอผลงานวิชาการ/

งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์    

 

ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น าเสนอผลงานทาง

วิชาการ ท้ังหมด 7 ผลงาน ดังน้ี 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา จ านวน 3 ผลงาน 

  1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา 

น าเสนอโดย นางสุพร ทิพย์จักร์ และนางสาวสุดา ใจแก้ว 

  2. การส่งเสริมการใช้บริการดว้ยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา น าเสนอโดย นางสาววันเพ็ญ ตัน

จันทร์กูล 

  3. UP LIB ทางเลือกส าหรับคนรุ่น ใหม่ น า เสนอโดย นายปิยะราช           

สุขภิญโญ นายเปรมยุพล ปรุิมไพบูลย์ และนางสาววิไล จันทร์แก้ว 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์ จ านวน 4 ผลงาน 

1. การจัดท าแผนท่ีแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา น าเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

  2. การประเมินคุณภาพห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน

ภูมิภาค (PULINET) ภาคเหนือ 



 
 

ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้านการบริหารจัดการ น าเสนอ

โดย นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 

  3. การพัฒนาระบบการให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอโดย นาย

วิชญนนท์ มณีชาติ 

  4. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา น าเสนอโดยนางสาววิไล จันทร์

แก้ว และนางสาวสุดา ใจแก้ว 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งน้ี ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัล จ านวน 

2 รางวัล ได้แก่ 

  รางวัลระดับดีเด่น จากการน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยวาจา หัวข้อ 

“การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)” เรื่อง การส่งเสริมการ

ใช้บริการด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  รางวัลระดับดี จาการน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยโปสเตอร์ หัวข้อ 

“การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม” เรื่อง การ

ประยุกต์ใช้โปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ

คณะดูงานจาก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of 

Development Administration) 

 

  วันท่ี 19 มกราคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ให้

การต้อนรับ บุคลากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National 

Institute of Development Administration) น าโดย นางภาวณา เขมะรัตน์ 

บรรณารักษ์เช่ียวชาญ กลุ่มงานบริการ และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและให้

เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงานของ

ท้ังสองสถาบันร่วมกัน ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ช้ัน 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ 

พร้อมท้ังเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ 

 



 
 

โครงการทอดผ้าปา่หนังสือ ประจ าป ี2561 

 

    วันท่ี 4 - 5 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์

บรรณสารฯ จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่น

ทุรกันดาร และส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และท ากิจกรรมร่วมกับน้องๆ โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี

บุคลากรจากศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บุคลากรศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พะเยา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์

หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหารกลางวันและจัด

กิจกรรมร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอย

ล้าน 

  ศูนย์บรรณสารฯ ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาท่ีมีส่วนร่วมบริจาคเงิน

สมทบทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และสนับสนุนในการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ 

ให้โครงการทอดผ้าส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 



 
 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ร่วมสวัสดีปใีหม่และ         

ขอพรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ และ

ตัวแทนบุคลากร ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล 

สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เน่ืองในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2561 ณ 

ห้องรับรอง ช้ัน 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 



 
 

ต้อนรับคณาจารย์โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่   

วาเซดะ 

 

  ศู นย์ บ ร รณสารแล ะสื่ อก าร ศึกษ า  ได้ รั บ เ กี ย รติ จ าก  KOTASU 

NISHIKAWA ครูใหญ่ และคุณเกษศิรินทร์  ม่ังมี ผู้จัดการส านักงาน โรงเรียน

สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ท่ีได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี  ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ให้การ

ต้อนรับ และพาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


