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บทสรุปผูบรหิาร 

 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนยบรรณ

สารฯ ไดบริหารงานอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยาไดรับการยกฐานะให

เปนมหาวทิยาลัยเอกเทศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เปนตนมา 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามฐีานะเทยีบเทากองในสํานักงานอธกิารบด ีมีการบริหารงาน

โดยคณะกรรมการอํานวยการศูนยบรรณสารฯ ซึ่งมีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน มีคณบดี

จาก 6 คณะและบรรณารักษเช่ียวชาญพิเศษจากหนวยงานภายนอก 1 ทานเปนคณะกรรมการ 

ตลอดจนมีผูอํานวยการศูนยบรรณสารฯ ทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอํานวยการ

ศูนยบรรณสารฯ มีหนาที่ในเชิงการกํากับนโยบายการบริหารงานและใหคําปรึกษาแนะนําในดานตาง ๆ 

นอกจากนี้ยังมยีังมคีณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งมีผูอํานวยการศูนยบรรณ

สารฯ ทําหนาที่ประธานกรรมการ ผูแทนคณาจารยจากกลุมสาขาวิชาตาง ๆ สาขาละ 1 คน หัวหนางาน

ในศูนยบรรณสารฯ จํานวน 4 คน เปนคณะกรรมการ และมีนางจุไรเรือง เมืองมา เจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไปเปนเลขานุการ คณะกรรมการประจําศูนยมีหนาที่กําหนดยุทธศาสตรการทํางานของศูนยบรรณ

สารฯ การจัดทําแผนงานและงบประมาณ รวมถงึการดูแลการปฏบิัตงิานใหสําเร็จลุลวงตามแผน 

การบริหารงานภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดแบงภารกิจออกเปน 4 งานไดแก 

งานธุรการ มหีนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารหนังสอืเขาออก การบรหิารงานทั่วไป การบริหารงาน

บุคคล และการงบประมาณ งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดหาหนังสือและสื่อการศึกษา การลงทะเบียน การวิเคราะหเลขหมูรวมถึงการทํารายการทรัพยากร

สารสนเทศลงในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ และการจัดเตรียมหนังสือขึ้นช้ัน งานบริการถือวา

เปนหัวใจหลักของศูนยบรรณสารฯ เพราะเปนงานอํานวยความสะดวกสบายแกผูใชบริการ มีหนาที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรกิารสารสนเทศทุกรูปแบบเชน การบริการยืมคืน การบริการสืบคนฐานขอมูล

ออนไลน การบริการยืมระหวางหองสมุด การบริการตอบคําถามและชวยการคนควา การบริการ

วารสารและหนังสือพิมพ การบริการการอาน และงานหองสมุดสาขา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ประสานงานระหวางหองสมุดคณะกับศูนยบรรณสารฯ ตลอดจนถึงการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน

อยางเหมาะสม 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการภายในศูนยบรรณสารฯ ประกอบดวยทรัพยากรสารสนเทศ

ตพีมิพ (Printed Material) ไดแก หนังสอื วารสาร หนังสอืพมิพ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษา

คนควาอิสระ สิ่งพิมพรัฐบาล และทรัพยากรสารสนเทศไมตีพิมพ (Non-Printed Material) ไดแก แผน
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ซีดีรอม แผนดีวีดีรอม ฐานขอมูลออนไลน สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส เชนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

วารสารอเิล็กทรอนกิส (E-journal) กฤตภาคออนไลน (Online Clipping) ศูนยบรรณสารฯ มีนโยบายที่จะ

ขยายการใหบรกิารทางดานสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายแกผูใชบริการในดานการใช

สื่อการศึกษาประเภทตาง ๆ เชน การดูรายการโทรทัศนชองภาษาตางประเทศ การดูภาพยนตร

ตางประเทศประเภทเสยีงในฟลม (Sound Track) เพื่อฝกทักษะทางดานการฟงและการพูด ตลอดจนการ

ใชสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน ในปงบประมาณ 2555 ศูนยบรรณสารฯ ไดเสนอโครงการ

ขยายการเปดใหบริการบริเวณช้ัน 2 จากเดิมเปดใหบริการเฉพาะบริเวณช้ัน 1 เปนเปดใหบริการรวม 2 

ช้ัน แตทางมหาวทิยาลัยใหชะลอโครงการไวกอน เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตการณน้ําทวม 

ทําใหรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการฟนฟูสภาพเศรษฐกิจซึ่งสงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับ

งบประมาณในจํานวนจํากัดเชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นในปงบประมาณ 

2556 ศูนยบรรณสารจึงไดเสนอโครงการตอมหาวิทยาลัยพะเยาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอสนับสนุน

งบประมาณในการขยายการบริการเพิ่มในช้ัน 2 และในปตอ ๆ ไปจะพยายามเปดใหบริการครบทั้ง 3 

ช้ันเพื่อการใชประโยชนจากอาคารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหเต็มประสทิธภิาพ 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดใชวิธีการจัด

หมวดหมูหนังสือดวยระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC: Library of Congress Classification) สวน

หนังสอืทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่ใหบริการในหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร ไดจัดระบบหมวดหมู

ดวยระบบแพทยแหงชาติอเมริกัน (NLM: National Library of Medicine Classification) รายช่ือทรัพยากร

สารสนเทศทั้งหมดของศูนยบรรณสารฯ ไดจัดเก็บไวในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST 

(Automated Library System for Thai Higher Education Institutes) ที่พัฒนาโดยทีมงานศูนย

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภายใตการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ในปแรกกอนการเริ่มใชงานศูนยบรรณสารฯ ไดถายโอนขอมูลและแปลงขอมูล

รายการทรัพยากรสารสนเทศ (Transfer and convert) จากระบบหองสมุดอัตโนมัติ Innovative ซึ่งเคยใช

ฐานขอมูลรวมกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรมาลงสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST ระบบใหม 

และไดทดลองใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST ในวันที่ 13 มกราคม 2554 และเริ่มใชงานจริงใน

วันที่ 1 มนีาคม 2554 การใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST ศูนยบรรณสารฯไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการออกคาใชจายในการจัดซื้อโปรแกรม คาใชจายทุกอยาง

ของวิทยากรในการเดินทางมาอบรมการใชงานระบบ และคาบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) ในปแรก 

รวมเปนจํานวนเงิน 300,000 บาท สวนคาใชจายที่ศูนยบรรณสารฯ ตองรับผิดชอบไดแก คาวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร เซิฟเวอร เครื่องอานบารโคด และคาบํารุงรักษาระบบปละ 100,000 

บาท 
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ดานความรวมมือกับหองสมุดอื่น ๆ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดเขาเปนสมาชิก

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค (PULINET) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางหองสมุด

มหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคจํานวน 20 แหง ในการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน โดยผานทางงาน

บริการตาง ๆ เชนการยืมระหวางหองสมุด การสํารวจความซ้ําซอนของการบอกรับวารสาร

ภาษาตางประเทศและฐานขอมูลรวมกัน กิจกรรมการฝกอบรมและสัมมนา นอกจากนี้ศูนยบรรณสารฯ 

ยังเปนสมาชิกเครือขายความรวมมือพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) แหงที่ 78 ซึ่งเปนราย

ลาสุดในขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเช่ือมโยงเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและ

สถาบันที่เปนสมาชิกผานเครอืขาย UniNet โดยมโีครงการภายใตเครอืขาย 5 โครงการ คอื  

1. พัฒนาฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดมหาวทิยาลัย/สถาบัน ( Union Catalog)  

2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอเิล็กทรอนกิส ( Digital Collection)  

3. ดําเนนิการบอกรับฐานขอมูลอเิล็กทรอนกิสเพื่อการสบืคน (Reference Database)  

4. จัดหาหนังสอือเิล็กทรอนกิส eBooks  

5. พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัตสิําหรับสถาบันอุดมศกึษาไทย (Automatic Library)  

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีบุคลากรจํานวน 13 คน ประกอบดวยบุคลากรที่มีวิชาชีพ

ดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและบุคลากรวิชาชีพอื่น ๆ มีหนาที่ใบริการสารสนเทศแก

นิสิตจํานวนมากกวา 10,000 คน และอาจารยเจาหนาที่รวม 2,000 คน ถึงแมวาการปฏิบัติงานดาน

ตางๆ จะมีขอจํากัดทางดานงบประมาณ แตบุคลากรของศูนยบรรณสารฯ ทุกคนตางมุงม่ันทํางาน

เพื่อใหศูนยบรรณสารฯ ไดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนที่พึ่งพิงทางวิชาการตอคณาจารยและนิสิต

ของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ยังใหบริการแกบุคคลภายนอกโดยไมคิดคาบริการในการเขามาใช

ทรัพยากรสารสนเทศ ดวยตระหนักดีวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน ก็เปนอีกหนึ่งภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใหคนในชุมชนไดมีความรู ไดมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหสอดคลองกับ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วา ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)  

 

 

(ดร.พรพรรณ จันทรแดง) 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 
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คํานํา 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนยบรรณ

สารฯ ไดบริหารงานอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยาไดรับการยกฐานะให

เปนมหาวทิยาลัยเอกเทศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เปนตนมา 

รายงานประจําป 2554 ฉบับปฐมฤกษนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานการดําเนินงานในรอบปที่

ผานมา เพื่อใชประโยชนในการบริหารงาน การศึกษาคนควา และการอางอิงในโอกาสตางๆ เนื้อหา

ภายในประกอบดวยเรื่องราวของมหาวิทยาลัยพะเยาอยางสังเขป แนะนําศูนยบรรณสารฯ เพื่อใหผูอาน

ไดรูจักหนวยงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น การดําเนินงานของงานตาง ๆ 4 งานไดแก งานธุรการ งานพัฒนาและ

วเิคราะหสารสนเทศ งานบรกิาร และงานหองสมุดสาขา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่เดน ๆ ของป 2554 

รวมถงึประกาศและคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานของศูนยบรรณสารฯ 

ขอขอบคุณบุคลากรของศูนยบรรณสารฯ ทุกทานที่ไดรวมมือ รวมใจกันปฏิบัติงานดวยความ

เอาใจใส จนงานบรรลุผลสําเร็จดวยดี และขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกคนที่ชวยกันจัดทําและ

รวบรวมขอมูลจนรายงานฉบับนี้สําเร็จออกมาเปนรูปเลมที่สวยงามและสามารถนํามาใชประชาสัมพันธ

เผยแพรสูสาธารณชนไดทราบ ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนผูที่สนใจตอไป 

 

 

 

 

(ดร.พรพรรณ จันทรแดง) 

ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 
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เกี่ยวกับมหาวทิยาลัยพะเยา 

 มหาวทิยาลัยพะเยากําหนดปณธิานใหทุกหนวยงานในมหาวทิยาลัยใชรวมกันอยางเปนเอกภาพ

รวมทัง้มคีวามชัดเจนในความเปนมหาวทิยาลัยเพื่อชุมชน 

ปณิธาน 

“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 

ตราสัญลักษณประจํามหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                          

ตราสัญลักษณประจํามหาวทิยาลัยพะเยา  

มลีักษณะเปนรูปสัตภัณฑสีขาว บนพื้นหลังรูปศลิาจารึกยอดกลบีบัวสมีวง เหนอือักษรยอ  

“มพ” สมีวง ซึ่งเปนตัวอักษรฝกขามลานนา ดานลางของอักษรยอ มช่ืีอมหาวทิยาลัยพะเยาสมีวง และ

ช่ือ ภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สขีาว บนพื้นแถบโคงสทีอง 

วัตถุประสงค 

          ใชวัตถุประสงค (จุดเนน) รวมกันทัง้มหาวทิยาลัย (Core Purposes) 5 ประการ คอื 

               1.  เพื่อจัดการเรยีนการสอนที่เนนใหนสิติอยูและเรยีน (Live and Learn) อยางมคีวามสุข 

จบไปมงีานทําและเปนคนดีของสังคม  

               2.  เพื่อทําการวจัิยที่เนนการสรางปญญารวมหมู (Collective Intelligence) เคยีงคูชุมชน 

(สนับสนุนแนวคดิ OUOP – One University One Province)  

               3.  เพื่อบรกิารวชิาการโดยเนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)  

http://www.up.ac.th/organization.php?id=determination
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               4.  เพื่อทํานุบํารุงภูมปิญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น (Local Wisdom) 

สูสากล  

               5.  เพื่อบรหิารจัดการอยางมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และยดึม่ันในธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

คานิยมรวม  

 ใชคานยิมรวมกันทัง้มหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยดึหลักคดิ 7 ประการเพื่อใหเกดิ

วัฒนธรรมองคกรที่มคีวามไวเนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกดิเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

(Learning Organization) และทําใหเกดิความเปนสากล (Internationalization) ซึ่งจะสอดรับ สงเสรมิ และ

เปนปจจัยแหงความสําเร็จของปณธิาน และวัตถุประสงค (ในขอ 1 และ 2) ประกอบดวย 

                1. Competence - หลักความรูความสามารถ (ใหความสําคัญกับผูที่มคีวามสามารถสูง

เปนอันดับแรกกอนเสมอ) (จึงเปนหนาที่ของทุกคนในองคกรที่จะตองชวยกันยกระดับความรู

ความสามารถของตนเองใหดยีิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อสงเสรมิ สนับสนุนใหเกดิ Competitiveness และ 

Leadership) 

               2. Freedom - หลักเสรภีาพ (มเีสรภีาพที่จะคดิที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค) (เพื่อ

สงเสรมิสนับสนุนใหเกดิ Excellence) (ทําใหเกดิความเปนเลศิที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรอื

เช่ียวชาญ) 

               3. Justice – หลักความถูกตองยุตธิรรม (มคีวามถูกตองและยุตธิรรมอยูในหัวใจ

ตลอดเวลา) (มคีุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ทําใหเกดิความเคารพนับถอืและความไวเนื้อเช่ือใจซึ่งกัน

และกัน) 

               4. Generosity - หลักความมีน้ําใจ (มนี้ําใจชวยเหลอืเกื้อกูลกัน โดยใหถอืเปน“สทิธ”ิ ของ

ผูที่ออนแอกวาที่จะไดรับความชวยเหลือ และเปน “หนาที่” ของผูที่เขมแข็งกวาที่จะตองใหการ

ชวยเหลอื) (ทําใหเกดิวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข) 

               5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและทํางานเปนทมี (เนน

การเรยีนรูจากการทํางานและการดําเนนิชีวติ) (ทําใหเกดิปญญารวมหมู) 

               6. Shared Vision - หลักการมเีปาหมายรวมกัน (มเีปาหมายในการทํางานรวมกัน) (ทําให

เกดิพลังสามัคค)ี (ทําใหเกดิเปนองคกรแหงการเรยีนรู) 

               7. Local and Global Spirit - หลักความเช่ือมโยงระหวางชุมชนและสากล (ยดึคติ “องค

ความรูที่ผลิตและที่ใชเปนระดับสากล สวนจิตวญิญาณอยูที่การรับใชชุมชนและสังคมไทย” ทําใหเกดิ

ความเปนสากล หรอื Internationalization 
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เกี่ยวกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา เปนหนวยงานระดับกองอยูภายใตสํานักงานอธิการบด ีทํา

หนาที่จัดซื้อจัดหา จัดเตรยีม และบรกิารทรัพยากรสารสนเทศใหกับสมาชิกของมหาวทิยาลัยรวมถึง

บุคคลภายนอก นอกเหนอืจากการมปีณธิาน วัตถุประสงคและคานยิมรวม เปนเนื้อเดยีวกันกับ

มหาวทิยาลัยแลว ศูนยบรรณสารฯ ยังไดกําหนดปรัชญา วสิัยทัศน เปาประสงค และพันธกจิซึ่ง

สอดคลองกับภาระหนาทีห่ลักของหนวยงานเอาไวดวย 

 

ปรัชญา 

เทคโนโลยกีาวหนา   สารสนเทศทันสมัย 

      วัฒนธรรมดํารงไว        ใสใจบรกิาร 

วสิัยทัศน 

 

เปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาไทย 

 

เปาประสงค 

 

เปนหนวยงานสําคัญที่สนับสนุนการเรยีนการสอนของคณาจารยและนสิติใหบรรลุ 

จุดมุงหมายที่พงึปรารถนา 

 

พันธกจิ ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษากําหนดพันธกจิไว 4 ประการ คอื 

 

1. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอนและพัฒนา

สตปิญญา อารมณ สังคม 

2. ใหบรกิารทรัพยากรสารสนเทศทัง้รูปแบบวัสดุตพีมิพ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดจิิทัล 

3. ใหความรวมมอืกับภาคีหองสมุดตางๆ ทัง้ระดับภูมภิาคและระดับประเทศเพื่อประโยชน

ในการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 

4. เปนแหลงศึกษาเรยีนรูดวยตนเองของชุมชน บุคลากรและนสิติ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ตราสัญลักษณประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

ตราสัญลักษณของศูนยบรรณสารฯ ใชตราสัญลักษณและความหมายเชนเดยีวกับตรา 

สัญลักษณของมหาวทิยาลัยโดยมช่ืีอศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาตัวอักษรสีทองปรากฏอยูในกรอบ

ลางสุดของตราสัญลักษณของมหาวทิยาลัย 

 
 

 

อาคารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
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ประวัติศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษามหาวทิยาลัยพะเยา เดมิใชช่ือวาหองสมุดมหาวทิยาลัยนเรศวร 

พะเยา เริ่มกอตัง้มาตัง้แต พ.ศ. 2538 โดยเปดใหบรกิาร ณ อาคารวทิยาศาสตร โรงเรยีนพะเยาพทิยา

คม เนื่องจากมหาวทิยาลัยนเรศวรพะเยา เริ่มกอตัง้และมทีี่ทําการช่ัวคราวอยูที่โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 

พ.ศ. 2542 มหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา ไดยายที่ทําการมาอยูเลขที่ 19 ม. 2 ต. แมกา อ. เมอืงพะเยา 

จ. พะเยา โดยหองสมุดตัง้อยูบรเิวณช้ัน 1 อาคารเรยีนรวมหลังเดมิ พ.ศ. 2543 หองสมุดยายมาตัง้อยูที่

ช้ันที่ 1 อาคารบรหิาร หรอื อาคารสํานักงานอธกิารบดปีจจุบัน โดยในป พ.ศ. 2544 ขยายการใหบรกิาร

ออกเปน 2 หอง มพีื้นที่ใหบรกิาร 648 ตารางวา มทีี่นั่งอานทัง้หมด 165 ที่น่ัง แบงการบรกิารออกเปน

บรกิารสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศดานวทิยาศาสตรสุขภาพและดานกฎหมายปจจุบันแยกออกเปน

หองสมุดคณะพยาบาลศาสตรและหองสมุดคณะนติศิาสตร 

เดอืนมนีาคม ปพ.ศ. 2553 ไดยายที่ทําการหองสมุด มายังอาคารหลังปจจุบันซึ่งตัง้อยูในกลุม

อาคารเรยีนรวมหลังใหม เปนอาคาร 3 ช้ัน มพีื้นที่ทัง้หมด 11,213 ตารางเมตร ปงบประมาณ 2554 เปด

บรกิารเฉพาะช้ันที่ 1 มพีื้นที่ใหบรกิาร 3346.42 ตารางเมตร  พื้นที่สําหรับการทํางานของเจาหนาที่ 

639.58 ตารางเมตร หองสมุดมหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา ไดยกฐานะเปนศูนยบรรณสารและ

สื่อการศกึษา ตัง้แตวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ตามพระราชกฤษฎกีา  

 ในสวนของการปฏบิัติงาน ในปงบประมาณ 2554 ศูนยบรรณสารฯ เปลี่ยนระบบหองสมุด

อัตโนมัตจิากระบบ INNOPAC ซึ่งใชรวมกับสํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยนเรศวร มาเปนระบบหองสมุด

อัตโนมัต ิ ALIST ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร วทิยาเขตหาดใหญ 

โดยจัดอบรมการใชงานระบบใหบุคลากรของศูนยบรรณสารฯ และบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อาท ิ บรรณารักษจากหองสมุดคณะนติศิาสตร บรรณารักษคณะพยาบาลศาสตร เจาหนาที่ระบบ

คอมพวิเตอรจากศูนยบรกิารเทคโนโลยแีละการสื่อสาร และเจาหนาที่จากบรษิัทลานนาคอม  ตัง้แต

วันที่ 10-12 มกราคม 2554 และเริ่มทดลองใชงานบริการยมื-คนื ตัง้แตวันที่ 13 มกราคม 2554 ควบคู

กับระบบหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC และนําระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ ALIST ทัง้ระบบมาใชในการ

ทํางานของศูนยบรรณสารฯ ทัง้ระบบในทุกงานที่เกี่ยวของตัง้แตเดอืนมนีาคม 2554 เปนตนมา 
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คณะกรรมการอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 คณะกรรมการอํานวยการศูนยบรรณสารการศึกษา ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบรหิารงาน 

และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของศูนยบรรณสารฯ วเิคราะหและจัดตั้งคําของบประมาณ 

พรอมทัง้ตรวจสอบ ตดิตามการใชจายงบประมาณ ใหคําปรกึษา แนะนํา ประสาน สงเสรมิ สนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพงานบรกิาร และ กํากับ ควบคุม ดูแล การดําเนนิงานของศูนยบรรณสารฯ ใหเปนไป

ดวยความเรยีบรอย โดยมคีําสั่งแตงตัง้จากอธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา คําสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา ที่

991/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 คณะกรรมการชุดดังกลาว ประกอบดวย 

 

คณะกรรมการอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ประกอบดวย 

1. อธกิารบดี      ที่ปรกึษา 

2. รองอธกิารบดฝีายวางแผนและพัฒนา   ที่ปรกึษา 

3. รองอธกิารบดฝีายวจัิยและประกันคุณภาพ  ที่ปรกึษา 

4. รองอธกิารบดฝีายวชิาการ    ประธานกรรมการ 

5. คณบดคีณะศลิปะศาสตร      กรรมการ 

6. คณบดคีณะนติิศาสตร     กรรมการ 

7. คณบดคีณะแพทยศาสตร    กรรมการ 

8. คณบดคีณะสหเวชศาสตร    กรรมการ 

9. คณบดคีณะวทิยาศาสตร    กรรมการ 

10. คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร   กรรมการ 

11. นางวลุลี โพธรัิงสยิากร    กรรมการ 

12. ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกูล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ทัง้นี้คณะกรรมการอํานวยการ ศูนยบรรณสารฯ ไดประชุมรวมกันครัง้ที่ 1 /2554 เมื่อวันที่  

20 ธันวาคม 2554 ณ หองประชุมรองอธกิารบดี มหาวทิยาลัยพะเยา 
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คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา มคีําสั่ง

มหาวทิยาลัยพะเยาที่ 992/2554 เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวย ผูอํานวยการ

ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา ตัวแทนจากคณาจารย 3 กลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวทิยาลัย คอื 

สาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และหัวหนางาน มหีนาที่ กําหนดยุทธศาสตรการทํางาน กํากับดูแลการจัดทําแผนงานและงบประมาณ

ประจําป และ กํากับดูแลการปฏบิัตงิานใหสําเร็จลุลวงตามแผนที่กําหนดไวของศูนยบรรณสารฯ  

รายช่ือคณะกรรมการ ป พ.ศ. 2554 ประกอบดวย 

1.  ดร. พรพรรณ  จันทรแดง ผูอํานวยการ    ประธานกรรมการ 

2.  ดร. อรรถสทิธิ์  เมอืงอินทร ผูแทนคณาจารยกลุมมนุษยศาสตร กรรมการ 

และสังคมศาสตร 

3. นางสาวปรัชญาพร  ธสิาระ ผูแทนคณาจารยกลุมวทิยาศาสตร กรรมการ 

สุขภาพ   

4. ดร. สุชัยศร ีไลออน  ผูแทนคณาจารยกลุมวทิยาศาสตร กรรมการ 

และเทคโนโลยี 

5. นางสุพร ทพิยจักร  หัวหนางานธุรการ   กรรมการ 

6. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกูล หัวหนางานบรกิารสารสนเทศ  กรรมการ 

7. นางสาวฉววีรรณ บุญธรรม หัวหนางานพัฒนาและ   กรรมการ 

วเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

8. นายวชิญนนท มณีชาติ  หัวหนางานหองสมุดสาขา  กรรมการ 

9. นางจุไรเรือง เมืองมา  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  เลขานุการ 

 

คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารฯ จะจัดประชุมกอนหรอืหลังคณะกรรมการอํานวยการเพื่อ

รายงานผลการทํางานและนําขอเสนอของคณะกรรมการอํานวยการ มาปรับใชกับกจิกรรมตางๆ ของ

ศูนยบรรณสารฯ 
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โครงสรางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา เปนหนวยงานระดับกองในสํานักงานอธกิารบด ีภายใตการ

บรหิารงานของอธกิารบดฝีายวชิาการ นอกเหนอืจากนี้ศูนยบรรณสารฯ ยังมคีณะกรรมการอํานวยการ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา ซึ่งแตงตัง้จากผูมคีุณวุฒทิัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย กํากับ

ดูแลดานนโยบาย และคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารฯ เปนตัวแทนของกลุมสาขาวิชา 3 กลุม

สาขาวิชาและหัวหนางานตางๆ  ศูนยบรรณสารฯ แบงโครงสรางการทํางานออกเปน 4 งานหลักๆ คอื 

งานธุรการ งานพัฒนาและวเิคราะหสนเทศ งานบรกิาร และงานหองสมุดสาขา  

 

 

 

 

 
 



 รายงานประจําป 2554 
 

ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 16 
 

งานธุรการ 

 งานธุรการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ ดูแล และอํานวยความสะดวกในการปฏบิัตงิานเกี่ยวกับ

การบรหิารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน มหีนาที่ใน

การพจิารณา ศึกษา เสนอแนะ และหาขอมูลสรุปเหตุผล ใหคําแนะนําปรกึษา ปรับปรุงแกไขงานที่ไดรับ

มอบหมายตดิตามงานและรายงานผลการปฏบิัตใิหเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

ตามหลักเกณฑของระเบยีบการบรหิารงานของมหาวทิยาลัย โดยมรีายละเอยีดของงานดังนี้ 

   1.  งานนโยบายและแผน 

     1.1   ศกึษาวเิคราะหวจัิยนโยบายและแผนประสานแผนประมวลแผนพจิารณาเสนอแนะ 

                     เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายแผนและโครงการของศูนยบรรณสารฯ 

    1.2  วเิคราะหและจัดทําเอกสารงบประมาณเงินรายไดประจําปและงบประมาณเงินรายได 

          ของศูนยบรรณสารฯ  

    1.3  รายงานผลการปฏิบัตงิานและตดิตามผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิารประจําป 

    1.4   ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนนิงาน 

    1.5 สรุปโครงการของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษาป 2554 มจํีานวน ทัง้สิ้น 

          3 โครงการ 

- โครงการอบรมการใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST งบประมาณ    

                26,986  บาท 

- โครงการแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนสิติใหม 2554  งบประมาณ 

             5,000  บาท 

- โครงการพัฒนาอุปกรณดานโสตวัสดุงบประมาณ           39,500  บาท 

รวมงบประมาณโครงการ ท้ังสิ้น                 71,486  บาท 
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2. งานสารบรรณ 

1.1  รางโตตอบหนังสือราชการทัง้ภายในและภายนอก 

1.2  รับ- สง หนังสอืราชการทัง้ภายในและภายนอก 

1.3  จัดเก็บเอกสาร ตรวจเช็คเอกสาร ลงทะเบยีนคุมจัดเก็บเขาแฟมเอกสาร 

1.4  ดูแลเอกสารที่ตองการสบืคนหาสําเนา 

1.5 สรุปจํานวนหนังสอืรับเขา หนังสอืสงออก หนังสอืภายนอก หนังสอืภายใน 

 

จํานวนหนังสอืเขาออก มกราคม-ธันวาคม 2554  

 

ลําดับท่ี รายการ เลขทะเบยีนท่ี จํานวน/เรื่อง 

1 หนังสอืรับเขาภายใน 001-635 635 

2 หนังสอืรับเขาภายนอก 001-465 465 

3 หนังสอืสงออกภายใน 001-479 479 

4 หนังสอืสงออกภายนอก 001-257 257 

รวมทัง้สิ้น            1,836 
 

 

                        

 

635 ฉบับ 

479  ฉบับ 

465 ฉบับ 

257  ฉบัย 

สถติิหนังสือรับเขา-สงออก ป 2554 

หนังสอืรับเขาภายใน 

หนังสอืสงออกภายใน 

หนังสอืรับเขาภายนอก 

หนังสอืสงออกภายนอก 
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3. งานบุคคล 

3.1  ดําเนนิการเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรของศูนยบรรณสารฯ การคัดเลอืก การปรับ 

วุฒกิารศกึษา การลาศกึษาตอ การฝกอบรม การศกึษาดูงาน การแตงตัง้ คณะ 

กรรมการตาง ๆ  การขออนุมัตแิละแจงช่ือบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนา ฝกอบรม 

     3.2 ดําเนนิการจัดทําแฟมประวัตบิุคลากรศูนยบรรณสารฯ บันทกึทะเบยีนประวัต ิ 

                     ปรับขอมูล เก็บรักษาแฟมทะเบยีนประวัต ิตรวจสอบและรายงานวันลาของบุคลากร 

     3.3 สรุปจํานวนบุคลากรของศูนยบรรณสารฯ จํานวนทัง้สิ้น 13 คน 
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บุคลากรศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 

 

ดร.พรพรรณ จันทรแดง 

ผูอํานวยการ 

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

งานธุรการ 

 

สุพร  ทพิยจักร   รักษาการหัวหนางานธุรการ   

โทร. 3532 E-mai : Suporn.ti@up.ac.th 

จุไรเรอืง  เมอืงมา    เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

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

 

งานหองสมุดสาขา 

วชิญนนท มณีชาติ  รักษาการหัวหนางานหองสมุดสาขา     

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

 

mailto:Phornphan.ja@up.ac.th
mailto:Jurairuang.mu@up.ac.th
mailto:Vitchayanon.na@up.ac.th
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งานพัฒนาและวเิคราะหสนเทศ 

 

ฉววีรรณ บุญธรรม    รักษาการหัวหนางานงานพัฒนาและวเิคราะหสนเทศ 

โทร. 3533 E-mail : Chaweewan@up.ac.th 

สุปราณ ีทะนายมา    บรรณารักษ       

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

ณัฐดานันท ยอดเมืองชัย     เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

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

อรด ีนามบุตร   บรรณารักษ     

โทร. 3521 E-mail : Oradee.na@up.ac.th       

ปณณธร จันทรมี  บรรณารักษ  

โทร. 3521 E-mail : panaton.ja@up.a.th 

 

งานบรกิาร 

 

วันเพ็ญ ตันจันทรกูล  รักษาการหัวหนางานบรกิาร 

โทร. 3531 E-mail : wanpan.ta@up.ac.th    
วชิญนนท มณชีาติ   บรรณารักษ 

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

วไิล จันทรแกว   บรรณารักษ 

โทร. 3531   E-mail : wilai.ja@up.ac.th 

วาณชิยา ตาชม   นักวชิาการเงินและบัญชี  

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

ปดนิันท ปรังเขยีว  นักวชิาการคอมพวิเตอร 

โทร. 3531   E-mail : padinun.pr@up.ac.th 

ภัทรวด ีแซจาว   ผูปฏบิัตงิานบรหิาร 

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

mailto:Chaweewan@up.ac.th
mailto:Supranee.ta@up.ac.th
mailto:nattadanun.yo@up.ac.th
mailto:Oradee.na@up.ac.th
mailto:panaton.ja@up.a.th
mailto:wanpan.ta@up.ac.th
mailto:Vitchayanon.na@up.ac.th
mailto:wilai.ja@up.ac.th
mailto:Wanitchaya.ta@up.ac.th
mailto:padinun.pr@up.ac.th
mailto:Pattharawadee.sa@up.ac.th
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4. งานการเงินและพัสดุ 

     4.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบกิเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

     4.2  เบกิจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

     4.3  ดําเนนิงานเกี่ยวกับเงินทดรองจาย 

     4.4  ตดิตอและช้ีแจงเกี่ยวกับขอทักทวงของหนวยตรวจสอบภายใน 

     4.5  ทะเบยีนคุมเงินงบประมาณ 

     4.6  ควบคุมดูแลการเบิกจายเงินของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 

     4.7  จัดทํารายงานสงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.8  ดําเนนิการเกี่ยวกับการเบกิจายเงินงบประมาณคาทํางานนอกเวลาทําการ ของ  

      บุคลากรของพนักงานขับรถและคาจางนสิติชวยงาน 

    4.9  จัดซื้อ จัดหาและจัดจาง วัสดุครุภัณฑ และสิ่งกอสรางที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

          รายได 

    4.10  ตดิตอรานคาเพื่อสอบถามราคาและคุณสมบัตขิองวัสดุครุภัณฑเพื่อประกอบ 

           การจัดซื้อจัดจาง 

    4.11 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสนิใจในการจัดซื้อจัดจาง 

    4.12 ตรวจรางสัญญาซื้อขายสัญญาจาง 

    4.13 รับผิดชอบในการควบคุมเก็บรักษาเบกิจายและการยมืพัสดุ 

    4.14 ตรวจสอบการรับจายพัสดุประจําปรวมทัง้การจําหนายครุภัณฑชํารุดเสื่อมสภาพ 

    4.15 ดําเนนิการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงรายการหรอืโอนเงินงบประมาณ 

    4.16 ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานพัสดุแกหนวยตรวจสอบภายใน บุคลากร 

           และผูบังคับบัญชา 

    4.17 จํานวนเงินงบประมาณ ป 2554 ที่ใชไปทัง้สิ้น  409, 231 บาท 

    4.18 สรุปรวมเงินงบประมาณ ป 2554 ทัง้สิ้น 409, 231 บาท รวมกับเงินโครงการที่ใชเงิน 

           งบประมาณจากสวนกลางมหาวทิยาลัย 71,486  บาทรวมท้ังสิ้น  480,717 บาท 
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ประเภทรายจาย จํานวนเงินงบประมาณ 

 กองทุน เพื่อการศึกษา 

แผนงาน จัดการศกึษาอุดมศกึษา 

งบประมาณรายได 

หมวด อุดหนุน 

 

 

 
1. เดนิทางไปราชการ 58,135 

2. คาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่ศูนยฯ 117,345 

3. คาตอบแทนนสิติชวยงานศูนยฯ 86,430 

4. คาตอบแทน พนักงานขับรถ. 8,800 

5. คาวัสดุคอมพวิเตอร 29,690 

6. คาวัสดุสํานักงาน 52,128 

7. คาเลี้ยงรับรอง 450 

8. คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 22,360 

9. คาจัดสงหนังสอืบรจิาค 2,700 

10. คาจัดจางทําตรายาง 4,880 

11. คาจัดจางทําตัวหนังสอืซิ้งพนสนี้ําเงิน 20,000 

12. คาจัดซื้อเครื่องนับสถติ ิ 6,313 

รวมเงินงบประมาณ 409,231 
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งานพัฒนาและวเิคราะหสารสนเทศ 

 งานพัฒนาและวเิคราะหสารสนเทศ รวมงาน 2 งานไวดวยกัน คอื งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ และงานวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศไวดวยกันซึ่งแตละงานมลีักษณะการทํางานที่

แตกตางกันไป   

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทําหนาที่จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 

เพื่อใหบรกิารผูใชบรกิาร ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากรจะจัดทําโดยการขอความรวมมือจากคณะตางๆ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการเสนอรายช่ือ หนังสอื รายการวารสาร และฐานขอมูล เพื่อจัดหาใหตรงกับ

ความตองการใชทรัพยากรของสมาชิกในมหาวทิยาลัยมากที่สุด ทัง้นี้การจัดซื้อจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวทิยาลัยในแตละปงบประมาณ และการ

จัดสรรตามความตองการของคณะ  

 

1. การจัดซื้อจัดหา เปนงานที่ตองประสานงานกับคณะและ หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน  

    มหาวทิยาลยัสํานักพมิพ รานหนังสอืเพื่อดําเนนิงานตามขัน้ตอนตางๆ ตอไปนี้  

1.1   ตรวจเช็คงบประมาณหนังสอื 

1.2   จัดสรรงบประมาณ 

1.3   แจงงบประมาณใหคณะทราบ 

1.4   รวบรวมรายช่ือหนังสอืทุกคณะ 

1.5   บันทกึขอมูลรายช่ือหนังสือลงในระบบพรอมสงขอมูลใหรานหนังสอื 

1.6   รานหนังสอืทําเอกสารเสนอราคา 

1.7   สงเอกสารเสนอราคาใหทุกคณะยนืยันรายช่ือและราคาหนังสือ 

1.8   รับการยนืยันขอมูลหนังสือจากคณะทําการสงขอมูลใหรานคาเตรยีมหนังสอืที่สั่ง 

1.9   ทําบันทกึขอความขออนุมัตจัิดซื้อจัดจาง 

1.10 แตงตัง้คณะกรรมการคัดเลือกหนังสอื 

1.11     แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสอื 

1.12 ประสานงานกับรานหนังสอืเพื่อทําการจัดซื้อจัดจาง 

1.13 ประสานงานกับการเงินและพัสดุในการจัดซื้อจัดจาง 

1.14     ดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง 
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1.15 ทําการตรวจรับหนังสือ 

1.16 จัดทําเอกสารเบกิจายหนังสือ 

2.  การลงทะเบยีนหนังสอื เปนขัน้ตอนการทํางานหลังจากไดรับทรัพยากรสารสนเทศประเภท   

    ตางๆ แลวงานพัฒนาจะดําเนนิการลงทะเบยีนทรัพยากรเหลานั้น โดยทําตามลําดับขัน้ตอน  

    ดังนี้  

2.1  แยกทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.2  ลงทะเบยีนขอมูลหนังสอืในฐานขอมูล 

2.3  ประทับตราของศูนยบรรณสารตรงสันหนังสอื หนาปกใน หนา 25 และ   

 หนาปกหลัง 

2.4  ประทับตราเลขทะเบยีนหนังสอืและวันที่ลงทะเบยีน 

2.5  ตดิบัตรกําหนดสงดานหลังหนังสอื 

งานวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  งานวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนนิการ

วเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวยวัสดุตพีมิพ (Printed Materials) และสื่อโสตทัศนวัสดุ 

(Non Printed Materials) โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศเปนเครื่องมอืในการดําเนินการวเิคราะห

เปรยีบเทยีบ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบรกิารในการเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง ตลอดจนปรับปรุงการปฏบิัตงิานใหเปนแบบแผนเดยีวกับกฎเกณฑ

มาตรฐานสากล 

1.  วางแผนการปฏบิัติงานและพัฒนางานพัฒนาและวเิคราะหสารสนเทศ 

1.1  ดําเนินการวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

1.2  แยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

1.3  วเิคราะหหมวดหมูและหัวเรื่องหนังสอืภาษาไทย หนังสอืภาษาตางประเทศและ 

            สื่อโสตทัศนวัสดุ 

1.4  นําขอมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ เขาระบบหองสมุด 

อัตโนมัต ิALIST 

1.5  สแกนภาพปกหนังสอื 
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    2.  ดําเนินการจัดเตรยีมทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1  ตรวจสอบความเรยีบรอยของตัวเลมและรายการลงทะเบยีน 

2.2  ตดิบารโคดและตดิเทปใส  

2.3  ตดิใบกําหนดสง 

2.4  ตดิสติ๊กเกอรช่ือผูแตงและช่ือหนังสอื 

2.5  เขยีนเลขเรยีกหนังสือ 

2.6  เขยีนเลข bib, เลข Item, เลมที่, ฉบับที ่

2.7  ตดิสติ๊กเกอรเลขเรยีกหนังสอืและตดิเทปใส 

2.8  ตดิสติ๊กเกอรแถบสกีํากับหมวดหมูและตดิเทปใส 

2.9  ตดิสติ๊กเกอรรายการหนังสอือางองิภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

2.10  ประทับตรายางรายการหนังสอือางองิภาษาไทย 

2.11  บรกิารใหยมืสารสนเทศใหมซึ่งอยูระหวางดําเนนิการ (in process) 

2.12  นําสารสนเทศใหมออกใหบรกิารและประสานงานกับฝายบรกิารทรัพยากร 

       สารสนเทศ                   
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งานบรกิารสารสนเทศ 

 งานบรกิารของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนงานที่ทําหนาที่ดูแลผูใชบรกิารทัง้หมดของ

ศูนยบรรณสารฯ แบงการทํางานออกเปนงานตางๆ ดังตอไปนี้  

1. บรกิารพื้นที่อาน อาคารศูนยบรรณสารฯ มทีัง้หมด 3 ช้ัน ในเบื้องตนเปดใหบรกิารเฉพาะ

บรเิวณช้ันที่ 1 โดยมพีื้นที่ใหบรกิาร 3346.42 ตารางเมตร  

เปดภาคการศกึษา 

วันจันทร - ศุกร  เวลา    08.30 - 20.30 น. 

วันเสาร – อาทติย เวลา 09.00 - 17.00 น 

กอนสอบกลางภาคและปลายภาค 1 อาทติยขยายเวลาเปดบรกิารถงึ 24.00 น. 

ปดภาคการศกึษา 

วันจันทร – ศุกร  เวลา  08.30 – 16.30 น. 

เสาร – อาทติย  เวลา 09.00 - 17.00 น. 

หยุดบรกิารวันหยุดราชการที่ตรงกับวันจันทร-ศุกร 

2. บรกิารยมื-คนื     ปงบประมาณ 2554 เปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัตจิากระบบ INNOPAC  

ซึ่งใชรวมกับสํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยนเรศวร มาเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST โดยจัดอบรมการ

ใชงานระบบใหบุคลากรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อาท ิบรรณารักษจากหองสมุดคณะนติิศาสตร บรรณารักษคณะพยาบาลศาสตร เจาหนาที่ระบบ

คอมพวิเตอรจากศูนยบรกิารเทคโนโลยแีละการสื่อสาร และเจาหนาที่จากบรษิัทลานนาคอม  ตั้งแต

วันที่ 10-14 มกราคม 2554 โดยอบรมรวมกันในวันที่ 10-12 และแยกอบรมโมดูลตางๆ ในวันที่ 13-14 

มกราคม 2554 โดยไดเริ่มทดลองใชงานระบบยมื-คนืตัง้แตวันที่ 13 มกราคม 2554 ควบคูกับระบบ

หองสมุดอัตโนมัต ิINNOPAC และใหบรกิารระบบหองสมุดอัตโนมัต ิALIST ทัง้ระบบตัง้แต วันที่ 1 

มนีาคม 2554 เปนตนมา โดยผูใชบรกิารสามารถใชบริการบรกิารยมื-คนื บรกิารจอง บรกิารยมืตอ ทั้ง

จากเคานเตอรใหบรกิารและทางโทรศัพท หมายเลขภายใน 3530-3531 นอกจากนี้ยังสามารถใช

บรกิารยมืตอผานหนา web OPAC ไดทาง clm.up.ac.th/opac ทัง้นี้ตองสมัครโดยใชที่อยูจดหมาย

อเิล็กทรอนกิสของมหาวทิยาลัยเทานัน้  
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3. บรกิารวารสารและหนังสอืพมิพ แบงออกเปนกลุมงานตางๆ ดังนี้   

3.1  การจัดซื้อจัดหา   จัดซื้อ จัดหาวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาตางประเทศ  

 จัดหาแหลง และรายช่ือวารสารที่นาสนใจในแตละสาขาวชิา ดําเนนิการขออนุมัติ   

 สมัครสมาชิก วารสาร  ตดิตอประสานงานเพื่อจัดซื้อจัดหากับบรษิัทตัวแทน    

 จําหนาย หรอืสํานักพมิพ  ตดิตอประสานงานกับงานพัสดุเพื่อดําเนนิการตาม  

 ขัน้ตอนงานพัสดุ 

3.2  ใหบรกิารวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาตางประเทศ ฉบับปจจุบัน 

      จัดใหบรกิารวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาตางประเทศ ฉบับปจจุบัน 

                บนช้ันบรกิาร ใหบรกิารวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาตางประเทศ  

                ฉบับลวงเวลา จัดใหบรกิารวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาตางประเทศ  

                ฉบับลวงเวลา โดยจําแนกไวตามรายช่ือวารสาร เพื่อใหงายตอการสบืคน 

3.3  บันทกึขอมูล และลงรายการวารสาร บันทกึขอมูลรายการรับวารสาร 

                เพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจรับ บันทกึขอมูลลงในระบบ ALIST 

3.4. บรกิารหนังสือพมิพ จัดหาหนังสอืพมิพ ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  

                ตรวจรับหนังสือพมิพกอนนําขึ้นช้ันใหบรกิาร ใหบรกิารหนังสอืพมิพฉบับ     

                ลวงเวลา 
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ขอมูลงบประมาณการจัดซื้อวารสาร ปงบประมาณ 2554 

    

รายการ 
จํานวน

รายการ 
งบประมาณท่ีจัดซื้อ หมายเหตุ 

1. วารสารภาษาไทย 125 87,359.00 จัดซื้อเอง 

2. วารสารภาษาตางประเทศ 45 899,041.80 บอกรับผาน Agency 

3. หนังสอืพมิพ 19 73,170.00 รานคา 

รวม 170 986,400.80   
 

 

 

 

 

 

 

8% 

85% 

7% 

งบประมาณจดัซ้ือวารสารและหนังสอืพิมพ ์ประจาํปีงบประมาณ 2554 

1. วารสารภาษาไทย 2. วารสารภาษาตางประเทศ 3. หนังสอืพมิพ 
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4.  บรกิารแนะนําการใชหองสมุดและการสบืคนสารสนเทศ  

 4.1  สอนการสบืคนสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา  

      4.2  ฐานขอมูลออนไลน  ใชรวมกับสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยนเรศวร ตัง้แต 1  

           ตุลาคม 2553 ถงึ 31 พฤษภาคม 2554 หลังจากนัน้สามารถสบืคนไดเฉพาะ  

      ฐานขอมูลของบรษิัท Ebsco Host และฐานขอมูลที่ใหบรกิารแบบไมคดิคาบรกิาร 

           เทานัน้ เนื่องจากปงบประมาณ 2554 ไมมงีบประมาณสําหรับจัดหาฐานขอมูล 

           ออนไลน  

5. บรกิารนําหนังสอืขึ้นช้ันและจัดช้ันหนังสอื 

จัดใหบรกิารนําหนังสอืขึ้นช้ัน และดูแลความเรยีบรอยของหนังสือใหเปนระเบยีบ 

 พรอมใหบรกิาร รวมทัง้การจัดโตะ เกาอี้ ใหเปนระเบยีบกอนการเปดใหบรกิาร มเีจาหนาที่ 

รับผิดชอบ 1 คน และจัดใหมนีสิติชวยงาน วันละ 3 คน 

6. บรกิารอนิเตอรเน็ต  

คอมพวิเตอรเชาจากบรษิัทเอกชน จํานวน 50 เครื่อง โดยกําหนดใหนสิติลงช่ือกอน 

 เขาใชบรกิารเพื่อจัดเก็บสถติและจัดการใหบรกิารอยางทั่วถงึ 

 

7. บรกิาร Wireless LAN  

เครื่องคอมพวิเตอรพกพามากขึ้น มหาวทิยาลัยจึงจัดใหมบีรกิาร Wireless LAN  

 ตามจุดตางๆ โดยศูนยบรรณสารฯ มใีหบรกิารช้ันที่ 1 ทัง้หมด 6  จุด สัญญาณครอบคลุมทั่ว 

          ทัง้อาคาร 

 

8. บรกิารฝกอบรมการบรหิารงานหองสมุด 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษาไดจัดใหมกีารอบรมการบรหิารงานหองสมุดแก 

 บุคลากรผูรับผิดชอบหองอานหนังสอืจากคณะตางๆ ในป พ.ศ. 2554 ไดจัดอบรมใหกับ 

 บุคลากรจากคณะสถาปตยกรรมและศลิปกรรมศาสตร และคณะแพทยศาสตร  รวมทัง้การจัด 

 อบรมการใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัต ิALIST เบื้องตน 
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9. บรกิารยมืระหวางหองสมุด 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มคีวามรวมมอืกับหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาอื่นๆ 

เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศของสมาชิกของมหาวทิยาลัยเนื่องจากศูนยบรรณสารฯ  

ไมสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาใหบรกิารไดเพยีงพอกับความตองการของผูใชบรกิาร 

จึงอาศัยความรวมมอืระหวางหองสมุดในการจัดหาทรัพยากร โดยผานบรกิารยมืระหวาง 

หองสมุด โดยผูใชบรกิารสามารถขอใชบรกิารไดที่เคานเตอรบรกิารยมื-คนื โดยผูใชบรกิารเปน 

ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกดิขึ้นทัง้หมด  

 

10. ความรวมมอืระหวางหองสมุด 

  10.1   เครอืขาย ThaiLIS ศูนยบรรณสารฯ เปนสมาชิกของคณะทํางานกลุมตางๆ ของ 

หองสมุดสถาบันอุดมศกึษา เชน คณะทํางานบรกิารสารนเิทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คณะทํางานพัฒนาทรัพยากรสารนเิทศหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา  คณะทํางานวเิคราะห

ทรัพยากรสารนเิทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

10.2  ขายงานหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาสวนภูมภิาค (PULINET) ขายงานหองสมุด

มหาวทิยาลัยสวนภูมิภาค มีบรกิารที่สําคัญ คอื บรกิาร PULINET Card ซึ่งผูสมัครสมาชิกจะ

ไดรับสทิธพิเิศษในการเขารับบรกิารยมืหนังสอืจากหองสมุดมหาวทิยาลัยสมาชิกเครอืขาย

มหาวทิยาลัยสวนภูมิภาค 20 สถาบันเสมือนเปนสมาชิกของมหาวทิยาลัยนัน้ๆ โดยสามารถยมื

ไดครัง้ละ 3 เลม โดยตองแสดงบัตรประจําตัวนสิิต (นักศึกษา) ควบคูกับบัตร PULINET Card 

ทุกครัง้ที่เขาใชบรกิาร  

สมาชิกหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมภิาค กระจายตามภาคตางๆ ของประเทศ ดังนี้ 

ภาคเหนอื 

1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง 

2. ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

3. สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยแมโจ 

4. สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

5. สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

6. สํานักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลัยนครพนม 

7. สํานักวทิยบรกิารและทรัพยากรการเรยีนรู มหาวทิยาลัยขอนแกน 

8. สํานักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

9. สํานักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

10. ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
 

ภาคตะวันออก 

11. สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 

12. สํานักหอสมุดกําแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

13. ฝายหองสมุด สํานักวทิยบริการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรรีาชา 
 

ภาคกลาง 

14. สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

15. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศลิปากรนครปฐม 
 

ภาคใต 

16. ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

17. สํานักทรัพยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร  

วทิยาเขตหาดใหญ 

18. สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยทักษณิ 

19. หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตานี 

20.  หองสมุด มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร 

ภาพตัวอยางบัตรสมาชิก PULINET 
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11. สถติติางๆ  

 

11.1   สถติิผูเขาใชบรกิาร การจัดเก็บสถติผูิใชบรกิาร ศูนยบรรณสารใชระบบการนับสถติิ  

        การเขาใชบรกิารอยางเปนระบบ ตัง้แตเดอืนมถิุนายน 2554 เปนตนมา  

  

 

      

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15,951 

28,523 

23,911 32,113 

7,914 
16,635 

13,264 

สถติผูิใ้ชบ้รกิาร 

มถินุายน  กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม 

เดอืน ผูใชบรกิาร 

มถิุนายน 15,951 

กรกฎาคม 28,523 

สงิหาคม 23,911 

กันยายน 32,113 

ตุลาคม 7,914 

พฤศจิกายน 16,635 

ธันวาคม 13,264 

รวม 138,311 
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11.2   สถติกิารยืมหนังสอืของสมาชิกประเภทตางๆ  

ทรัพยากร นสิติ 

ป. เอก 

อาจารย

พเิศษ 

นสิติ 

ป. ตรี 

นสิติ 

ป. โท 

จ/พ.

บรกิาร 

พ.

วชิาการ 

รวม 

 

หนังสอื (Eng) 2 12 2,529 79 96 996 3,714 

ซดีรีอม  - - 79 6 13 68 166 

ดวีดี ี - - 1 - - 2 3 

Fiction  - - 34 - - 4 38 

Ref. - - 16 - 1 2 19 

Serial - - 1 - - - 1 

Tape Cassettes - - 12 - - 1 13 

Video CD - - 1 - - 2 3 

นวนยิาย               - 2 3,033 65 188 133 3,421 

เยาวชน  - - 6 - - 2 8 

เรื่องสัน้  - - 5 - - - 5 

วทิยานพินธ 10 - 2,404 479 99 45 3,037 

สิ่งพมิพรัฐบาล      - - 14 4 - 1 29 

หนังสอืภาษาไทย   29 8 19,351 584 696 1,928 22,596 

หนังสอือางอิง - - 89 7 5 20 121 

รวม 41 22 27,568 1,227 1,102 3,204 33,164 

 

       จํานวนการยมืทรัพยากรป 2554 (ตัง้แตวันที่ 13 มกราคม 2554- 31 ธันวาคม 2554) รวมทุก

ประเภทสมาชิกและทุกประเภททรัพยากร ทัง้สิ้น 33,164 รายการ นสิิตระดับปรญิญาตรีมสีถติกิารใช

ทรัพยากรมากที่สุด จํานวน 27,568 รายการ รองลงไปเปนพนักงานมหาวทิยาลัยสายวชิาการ จํานวน 

3,204 รายการ นสิิตระดับปรญิญาโทใชทรัพยากรจํานวน 1,227 รายการ และพนักงานมหาวทิยาลัย

สายบรกิารใชบรกิารทรัพยากรทัง้สิ้น 1,102 รายการ 
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แผนภูมแิสดงการใชทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของสมาชิกกลุมตางๆ ในมหาวทิยาลัย ป พ.ศ. 

2554 
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ซดี-ีรอม 

ดวีดี ี
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Tape Cassettes

วดิโีอ ซดี ี

นวนิยายไทย 

เยาวชน 

เรื่องส ัน้ 

วทิยานิพนธ ์

สิง่พมิพร์ฐับาล 

หนงัสอืภาษาไทย 

หนงัสอือา้งองิ 

นิสติปริญญาเอก 

อาจารยพ์เิศษ 

นิสติปริญญาตรี 

นิสติปริญญาโท 

พนกังานสายบริการ 

พนกังานสายวชิาการ 
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11.3  สถติกิารลงทะเบยีนทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2554 

ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน/เลม 

หนังสอืภาษาไทย 1,692  

หนังสอืภาษาอังกฤษ 360  

หนังสอืบรจิาคภาษาไทย 574  

หนังสอืบรจิาคภาษาอังกฤษ 2  

วทิยานพินธ 233 

โสตทัศนวัสดุ 196 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,692 

360 

574 

2 233 196 

สถติิการลงทะเบยีนทรัพยากรสารสนเทศ ป พ.ศ. 2554/เลม 

หนังสอืภาษาไทย 

หนังสอืภาษาอังกฤษ 

หนังสอืบริจาคภาษาไทย 

หนังสอืบริจาคภาษาอังกฤษ 

วทิยานิพนธ 
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11.4  สถติกิารวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2554 

 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
วเิคราะหและนําออกใหบรกิาร 

ช่ือเรื่อง จํานวนเลม/ช้ิน 

หนังสอืภาษาไทย 954 999 

หนังสอืภาษาตางประเทศ 320 368 

สื่อโสตทัศนวัสดุ 146 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

954  ชื่อเรื่อง 

999 เลม 

320  ชื่อเรื่อง  

368 เลม 

146 ชื่อเรื่อง  

182 เลม 

วิเคราะหและนําออกใหบรกิาร ชื่อเรื่อง 

หนังสอืภาษาไทย 

หนังสอืภาษาตางประเทศ 

สื่อโสตทัศนวัสดุ 
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งานหองสมุดสาขา 

 งานหองสมุดสาขา ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มีหนาทีประสานงานใหการทํางานระหวาง

หองสมุดคณะและศูนยบรรณสารฯ เพื่อใหการดําเนนิงานและการใหบรกิารเปนไปดวยความเรยีบรอย

และมปีระสทิธภิาพสูงสุด ปจจุบันงานหองสมุดสาขาดูแลหองสมุดคณะ ตางๆ ไดแก  หองสมุดคณะ

นติศิาสตร หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร และ หองสมุดวทิยาเขตเชียงราย ในอนาคตคาดวาจะมหีอง

อานหนังสอืคณะตางๆ เพิ่มมากขึ้นตามความตองการของผูใชบรกิาร นอกเหนอืจากนี้ยังมหีองอาน

หนังสอืคณะสถาปตยกรรมและศลิปกรรมศาสตร หองอานหนังสอืคณะแพทยศาสตร และหองอาน

หนังสอืคณะวทิยาศาสตรการแพทย  

หองสมุดคณะนติิศาสตร  

ที่ตัง้   :   อาคารคณะนิตศิาสตร ช้ัน 3 เลขที่ 19 หมู 2 ต.แมกา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

   โทร. 1365  

พื้นที่ใหบรกิาร  :  หองพัดลมขนาดพื้นที่ 100.15 ตารางเมตร  

จํานวนที่นั่ง  :   มทีี่นั่งใหบรกิารจํานวน 80 ที่นั่ง  

ทรัพยากร  :  มจํีานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้สิ้น 2,184 รายการ  

ผูดูแล   :     บรรณารักษวชิาชีพ 1 ตําแหนง  

       นายฉัตรณรงค  ไชยมงคล  

ปรญิญาตร ี(ศศบ.) บรรณารักษศาสตรและสารนเิทศศาสตร  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

เปดบรกิาร  :  วันจันทรถงึวันศุกร  เวลา 08.30 -16.30 น.  

ปดบรกิารวันเสาร อาทติยและวันหยุดราชการ 

บรกิาร  :  บรกิารยมื-คนื 

   บรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา 

   บรกิารเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับการคนควา  1 เครื่อง 

   บรกิารสบืคนขอมูล 

   บรกิารวทิยานพินธ 
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หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 

ที่ตัง้  : อาคารคณะพยาบาล ช้ัน 4 เลขที่ 19 หมู 2 ต.แมกา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000  

  โทร. 3239 

พื้นที่ใหบรกิาร  :  หองแอร ขนาดพื้นที่ 189 ตารางเมตร 

จํานวนที่นั่ง  :   มทีี่นั่งใหบรกิารจํานวน 50 ที่นั่ง  

ทรัพยากร  :  มจํีานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้สิ้น 7,468 รายการ  

ผูดูแล   :     บรรณารักษวชิาชีพ 1 ตําแหนง  

       นายธรรมศาสตร  เยาวธานี  

ปรญิญาตร ี(ศศบ.) สารสนเทศศาสตร  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

เปดบรกิาร  :  วันจันทรถงึวันศุกร  เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ปดบรกิารวันเสาร อาทติยและวันหยุดราชการ 

บรกิาร  :  บรกิารยมื-คนื 

   บรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา 

   บรกิารเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับการคนควา  10 เครื่อง 

   บรกิารสบืคนขอมูล 

   บรกิารวทิยานพินธ 

     

หองสมุดศูนยเชียงราย 

ที่ตัง้  : หองสมุดวทิยาเขตเชียงราย มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย 

                              เลขที่ 333 หมู 4 ศูนยราชการจังหวัดเชียงราย บานฝงหมิ่น  

                               ตําบลรมิกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

โทรศัพท  0-5315-2152  โทรสาร  0-5315-2151 

ทรัพยากร  :  มจํีานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้สิ้น 711 รายการ  

ผูดูแล   :     เจาหนาที่ศูนยเชียงราย   

เปดบรกิาร  :  ทุกวันไมเวนวันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. 

บรกิาร  :  บรกิารยมื-คนื 

   บรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา 

   บรกิารเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับการคนควา  10 เครื่อง 

   บรกิารสบืคนขอมูล  บรกิารวทิยานพินธ 

 



 รายงานประจําป 2554 
 

ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 39 
 

กจิกรรมป 2554  

 

1.  การจัดอบรมการใชหองสมุดนสิติช้ันปที่ 1 ปการศกึษา 2554  

 

               
 
 

           
  

2.  อธกิารบดพีบบุคลากรศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา และศูนยบรกิารและสนับสนุนนสิติ 

พกิาร 

 

          
 

 

 



 รายงานประจําป 2554 
 

ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 40 
 

3. นายกสภามหาวทิยาลัยเยี่ยมชมศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 

         
 

4. ภาพการประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา ณ หองประชุมรอง

อธกิารบด ีอาคารสํานักงานอธกิารบด ีวันที่ 20 ธันวาคม 2554 

        

5. การประชุมประจําเดอืน สมาชิกศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 
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1. คําสั่งมหาวทิยาลัยพะเยาเกี่ยวกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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1.  
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2. ประกาศศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา
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แบบฟอรม 

 4.  แบบฟอรมบรกิารยมืระหวางหองสมุด 

ILL No………………..  แบบกรอกคาํขอยมืระหวา่งหอ้งสมดุ / ILL Request Form   วนัที ่/ Date........................... 

หอ้งสมดุผูย้มื /Borrowing 
Library    
…………………………………………………..  

วนักาํหนดส่ง / Date due  
............................................................. 

หอ้งสมดุผูใ้หย้มื / Lending 
Library 
.......................................................... 

 
ชื่อผูแ้ต่ง /Author……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อหนงัสอื/บทความ /Title………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
รายละเอยีดอืน่ๆ / Other details…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
ผูต้อ้งการ 

/Requester.................................................................... 
          นิสติ            อาจารย ์          บคุลากร              อืน่ๆ 
ภาควชิา /Department................................................................. 
คณะ/ Faculty................................................................................ 
โทร/ Tel  …………………………………………………………………..……………. 

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

 
สาํหรบัเจา้หนา้ที ่

เจา้หนา้ทีผู่ร้บัเรื่อง …………………………………………………. 
มดัจาํ....................................................................บาท 
วนันดัรบัเอกสาร........................................................... 
วนัทีส่่งคาํขอ…………………………………………………………. 

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

หมายเหต ุ/ Remarks  
...........................................................................................................................................................................................................

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

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

5. ตัวอยางบัตรประจําตัวสมาชิกศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 
 

 

 

 

 

       6.  ภาพบัตรสมาชิกหองสมุด 

 

                          บัตรสมาชกิ 

           ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 The Center for Library Resources and Educational Medias 

วันเพ็ญ ตันจันทรกูล 

บรรณารักษ                        ภาพเจาของบัตร 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งท่ีใชบรกิาร 

 

เจาของบัตรเทาน้ันเปนผูมีสิทธิ์ และรับผดิชอบการใชบรกิาร 

ตามระเบียบศูนยบรรณสารและส่ือการศกึษา  

หากบัตรชํารุด สูญหายโปรดติดตอ 

ศูนยบรรณสารและส่ือการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

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

รหัสบารโคด 

2-0001-00000031-9 
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6. แบบฟอรมสมัครสมาชิก PULINET Card 

ใบสมัครสมาชกิ  PULINET CARD 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

ขาพเจา (นาย นาง นางสาว)...............................................นามสกุล.............................................................. 

ประเภท         พนักงานสายวชิาการ         พนักงานสายบริการ          นิสติระดับบัณฑติศึกษา          

สังกัด สํานัก/สาขาวชิา......................................................................................รหัสนิสติ................................. 

โทรศัพทบาน............................โทรศัพทมอืถอื.......................................E-mail (UP)………………………………………. 

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี.......................ซอย.............................................ถนน.................................................. 

แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.................................... 

รหัสไปรษณยี................................ 

หลักฐานท่ีนํามาสมัคร 

 บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี.......................................................วันหมดอายุ.................................... 

บัตรประจําตัวบุคลากร  เลขท่ี ......................................................วันหมดอายุ.................................... 

สําเนาทะเบียนบาน          รูปถายหนาตรงไมใสหมวกไมใสแวนตาดํา 2 รูป 

ขาพเจาไดอานและเขาใจในสทิธิและระเบียบการสมัครเปนสมาชิกขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมภิาค 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยาดแีลว และยินดปีฏบัิติตามทุกประการ 

ลงช่ือ..............................................................ผูสมัคร 

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

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

สทิธกิารยมื    1.  สามารถยมืสิ่งพมิพจากหองสมุดสมาชิกขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมภิาคไดไมเกนิ 3 เลม  

                        ระยะเวลา 1 สัปดาห 

          2.  ใชบริการในหองสมุดสมาชิกขายงานหองสมุดมหาวทิยาลัยสวนภูมภิาคตามระเบียบ ขอบังคับ  

                         หรือประกาศของหองสมุดแตละแหง 

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

สําหรับเจาหนาที ่

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

ผูรับเรื่อง..............................................................................วัน/เดอืน/ป................................................. 

ผูบันทกึลงฐานขอมูลสมาชกิ...................................................วัน/เดอืน/ป................................................

ผูจัดทาํบัตรสมาชกิ................................................................วัน/เดอืน/ป................................................. 

ใบเสร็จรับเงนิเลมที่..........................เลขที่.............................วัน/เดอืน/ป................................................. 
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คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป 2554 

ที่ปรกึษา 

1. รศ.ดร. สุภกร    พงศบางโพธิ์   รองอธกิารบดฝีายวชิาการ  

2. ดร. พรพรรณ   จันทรแดง   ผูอํานวยการ  

3. คณะกรรมการอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

4. คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา   

กองบรรณาธกิาร 

1. นางสาววันเพ็ญ   ตันจันทรกูล   หัวหนางานบรกิาร 

2. นางสุพร   ทพิยจักร   หัวหนางานธุรการ  

3. นางสาวฉววีรรณ  บุณธรรม   หัวหนางานพัฒนาและวเิคราะห 

                                                                         ทรัพยากรสารสนเทศ 

4. นายวชิญนนท  มณชีาติ    หัวหนางานหองสมุดสาขา 

5. นางสุปราณี  ทะนายมา   บรรณารักษ 

6. นางสาวอรดี  นามบุตร   บรรณารักษ 

7. นายปณณธร   จันทรมี    บรรณารักษ 

8. นางสาววไิล  จันทรแกว   บรรณารักษ 

9. นางจุไรเรือง  เมอืงมา    เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

10. นางณัฐดานันท  เมอืงชัย    เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

11. นางสาววาณิชยา  ตาชม    นักวชิาการเงินและบัญชี 

12. นายปดนิันท  ปรังเขยีว   นักวชิาการคอมพวิเตอร 

13. นางสาวภัทรวดี  แซจาว    ผูปฏบิัตงิานบรหิาร 
 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา  

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

โทร.  054 466666- 3530-3533   

E-Mail  :  clm@up.ac.th    Home page : www.clm.up.ac.th 

mailto:clm@up.ac.th
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