
1. ดร.พฐา สุวรรณรัตน            ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ ม.แมฟาหลวง

2. รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา      ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ม.นเรศวร

3. นายเรวัติ อ่ำทอง                ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร  

                                         วิทยาเขตศรีราชา

4. ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี          ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน    

5. รศ.ดร.วนิดา แกนอากาศ      ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ  ม.ขอนแกน

6. นางวาสนา ปองพาล            ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ม.แมโจ

7. นางวรนุช สุนทรวินิต            ผูอำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

8. ดร.สุริทอง ศรีสะอาด      ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม      

9. ดร.สุริทอง ศรีสะอาด          ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม

8. นายเจษฎา โมกขกุล                ผูอำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง

                                              อรรถกระวีสุนทร ม.วิทยาเขตหาดใหญ

9. ดร.พรพรรณ จันทรแดง            ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ ม.พะเยา

10. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพชร        รองผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร                        

11. ผศ.แกว อุดมศิริชาคร             รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธาน ี 

12. ผศ.ชริดา ปุกหุต     รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี

13. ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ                 รองผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ

14. นางสาวอาภรณ ไชยสุวรรณ     หัวหนาฝายหองสมุดศูนยบรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ
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วิสัยทัศน : เปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล

ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี 

ดร.พรพรรณ จันทรแดง

บรรณาธิการ

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกูล

กองบรรณาธิการ

นางสุพร ทิพยจักร

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม

นายวิชญนนท มณีชาติ

นางสุปราณี ทะนายมา

นางสาวอรดี นามบุตร

นางณัฐดานันท ยอดเมืองชัย

นางสาววาณิชยา ตาชม

นางจุไรเรือง เมืองมา

นางสาวภัทรวดี สุริยะ

นายปณณธร วุฒิปริยาธร

นางสาววิไล จันทรแกว

นางสาวสุดา ใจแกว

C O N T E N T S

TCDC เชียงใหม
        ศูนยบรรณสารฯ เขารวมพิธีเปด ศูนยกลางความรูดาน

การออกแบบและบมเพาะความคิดสรางสรรคครบวงจรแหงแรก

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และ TCDC เชียงใหม ขอเชิญทุกทาน

เขาใชบริการหองสมุดเฉพาะดานการออกแบบ 

TCDC Resource Center หองสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ และชม 

Material ConneXion Chiang Mai ฟรี! ตลอดเดือนเมษายนนี้ พรอมชมนิทรรศการ 

“เลาเรื่อง เมืองใหม” มองเชียงใหมในมุมตางเพื่อเผยศักยภาพใหมๆ โดยไมเสียคา

ใชจาย ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556
*** สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่เคานเตอรประชาสัมพันธ TCDC โทร. 052 080 500 ตอ 1 

Chiang Mai

      ขอเชิญชวนทุกทาน ทดลองใช 

จอ Touch Screen ซึ่งเปนสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการเขาใชบริการ

ศูนยบรรณสารฯ และใชในการ

ประชาสัมพันธขาวสารสาระบริการ

ทดลองใชไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ตอนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
       วันที่ 2 เมษายน 2556 ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯพรอมคณะ ตอนรับคณะดู

งานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ นำทีมโดย ผศ.ดร.เรืองชัย วงศหลา อธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัย

ที่ไดใหเกียรติเยี่ยมชมศูนยบรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายปยะราช  สุขภิญโญ

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ

นางสาวกชพร ดอนพิมไพร

TCDC เชียงใหม

ตอนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการนำทรัพยากรสารสนเทศของคณะในมหาวิทยาลัยเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เขารวมโครงการนำทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบอัตโนมัติ ALIST

แจงผูใชบริการ
     ศูนยบรรณสารฯไดยายวิทยานิพนธใหบริการ

ชั้นที่ 3 ผูใชสามารถแจงความประสงคขอใชบริการได

ที่เคานเตอรบริการยืม - คืน 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

ผลงานของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา รุนแรก ป 2555

 ศูนยบรรณสารฯรวมพิธีสวดอภิธรรมคุณแมปราณี นภารัตน

 มารดาของ รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี 

        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย

สวนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา มีคณะ

กรรมการเขารวมประชุม 15 ทาน ดังนี้



        จดหมายขาว ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

          ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

                         www.clm.up.ac.th  http://www.facebook.com/up.clm  โทร. 054-466666 ตอ 3530, 3531

   ขาวสาร clm
ประจำเดือนเมษายน

ผลงานของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา รุนแรก ป 2555

      มหาวิทยาลัยพะเยา มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อป 2553 และเปนสถานศึกษา

ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้น

สูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน 

และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยาไดผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสรางสรรคผลงานใหกับตนเองและสถาบัน 

นิสิตระดับปริญญาโทรุนแรกของมหาวิทยาลัยพะเยาไดมีการทำวิจัยและวิทยานิพนธเพื่อเผยแพรให

เกิดประโยชนแกบุคคลอื่น และเปนประโยชนแกองคกรในการใหบริการสารสนเทศ ศูนยบรรณสารฯ

จึงขอเชิญชวนผูใชทุกทานคนควางานวิจัยและวิทยานิพนธซึ่งเปนผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท

รุนแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา ไดที่ชั้น 3 อาคารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

          ศูนยบรรณสารฯเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ 

คุณแมปราณี นภารัตน มารดาของ รศ.ดร.บุษบง จำเริศดารารัศมี ซึ่งไดถึงแกกรรมดวย อายุ 86 ป  

ดร.พรพรรณ จันทรแดง พรอมคณะ รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมในคืนวันที่ 11 เมษายน 2556

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดโครงการนำทรัพยากรสารสนเทศของคณะในมหาวิทยาลัยเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST

       โครงการนำทรัพยากรสารสนเทศของคณะในมหาวิทยาลัยเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST เปนนโยบายหนึ่งของศูนยบรรณสารฯ เพื่อสรางความ

รวมมือระหวางศูนยบรรณสารฯและคณะตางๆในมหาวิทยาลัย ใหไดทำงานรวมกัน โดยศูนยบรรณสารฯเชิญชวนตัวแทนของคณะเขารวมอบรม

ขั้นตอนการนำทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบ  ณ ศูนยบรรณสารฯ เพื่อชี้แจงใหทุกคนเขาใจรวมกันในการนำทรัพยากรของคณะที่มีอยูเขาสูระบบ

อัตโนมัติ ALIST เพื่อนำออกใหบริการแกนิสิต และเพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรใหเปนไปตามมาตรฐานของหองสมุดระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เขารวมโครงการนำทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบอัตโนมัติ ALIST

       วันที่  2 - 5 เมษายน 2556 เจาหนาที่ศูนยบรรณสารฯไดเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตเชียงราย  การนำทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบ

อัตโนมัติ ALIST เพืื่อความสะดวกตอผูใชบริการและสะดวกตอการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อนำทรัพยากรเขาสูระบบ

เรียบรอยแลว ผูใชหรือนิสิต/บุคลากร สามารถเขาใชบริการไดที่ clm.up.ac.th/opac/

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เขารวมโครงการนำทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบอัตโนมัติ ALIST

       โครงการนำทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบอัตโนมัติ ALIST คณะเภสัชศาสตรไดเริ่มปฏิบัติการตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2556 จนถึงปจจุบัน

โดยความรวมมือกันระหวางศูนยบรรณสารฯและคณะเภสัชศาสตร เมื่อนำทรัพยากรเขาสูระบบเรียบรอยแลว ผูใชหรือนิสิตบุคลากร 

สามารถเขาใชบริการไดที่ clm.up.ac.th/opac/

        เตรียมตอนรับนองนิสิตป 1 

โครงการแนะนำการใชศูนยบรรณสารฯ

     สำหรับนิสิตใหม ประจำป 2556

       โครงการแนะนำการใชศูนยบรรณสารฯสำหรับ

นิสิตใหมของมหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นทุกป สำหรับ

ปนี้ทางศูนยบรรณสารฯเตรียมของที่ระลึกเพื่อตอน

รับนองๆที่จะเขามาเปนสวนหนึ่งของลูกหลานชาว

จังหวัดพะเยา 


