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นายปยะราช  สุขภิญโญ

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ

นางสาวกชพร ดอนพิมไพร

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
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ปรัชญา: เทคโนโลยีกาวหนา สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมดำรงไว ใสใจบริการ 

content
              โครงการเครือขายความรวมมือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จ. พะเยา - เชียงราย และโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดคณะ

ตารางการฉายภาพยนตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 – 1 เมษายน 2558 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการ เครือขายความรวมมือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

จ. พะเยา - เชียงราย และโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดคณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หองประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

โดยมีตัวแทนจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการ ดังนี้ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย, 

สวนงานหองสมุด วิทยาลัยเชียงราย, หองสมุดคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา,หองสมุดคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา, หองสมุดคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา, หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา, หองสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา,หองสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

พะเยาและเชียงรายรวมกัน รวมถึงหองสมุดคณะ มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการพัฒนาบุคลากรของหองสมุด เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการจัดการหองสมุด 

และศึกษาปญหาการใหบริการของแตละหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพะเยา เชียงราย และหองสมุดคณะ มหาวิทยาลัยพะเยารวมกัน ตลอดจน

สรางแนวทางในการแกไขรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

          

              โครงการเครือขายความรวมมือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จ. พะเยา - เชียงราย 

                                และโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดคณะ

ศึกษาดูงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ทดลองใชฐานขอมูลฝกภาษา Access English 

    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา นำโดย  ดร.พรพรรณ 

จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ

พรอมคณะ รวมนำแจกันดอกไมและสิ่งของ 

ไปทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว พรอมลงนามถวายพระพรใหมี

พระพลานามัยสมบูรณแข็งแรงดวยสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ ที่ศาลาศิริราชรอยป 

โรงพยาบาลศิริราช 





                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

www.clm.up.ac.th  http://www.facebook.com/up.clm  โทร. 054-466-666 ตอ 3530 สายตรง 054-466-705

          ขอเชิญชวนทดลองใชฐานขอมูลฝกภาษา Access English ของสำนักพิมพ Knowledge Transmission

(ใชไดถึงวันที่ 31 ส.ค 2558)

--> http://accessenglishnow.com/platform  วิธีสมัคร Access English (ติดตอขอ username /password ไดที่ โทร 3531)

--> http://goo.gl/l4RoGs

ทดลองใชฐานขอมูลฝกภาษา Access English 

ตารางการฉายภาพยนตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ลำดับ วัน-เดือน-ป ภาพยนตร เวลา หมายเหตุ

1

2

3

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พ.ค. 2558

วันพุธ ที่ 20 พ.ค. 2558

วันพุธ ที่ 27 พ.ค. 2558

เรื่อง I, Frankenstein

(สงครามลางพันธุอมตะ)

เรื่อง  The Avengers  

(ดิ อเวนเจอรส)

เรื่อง The Hunger Games

(เกมลาเกม)

12.00 น.

เปนตนไป

12.00 น.

เปนตนไป

12.00 น.

เปนตนไป

วันพุธ ที่ 13 พ.ค. 58

   ศูนยบรรณสารฯ 

     ปดใหบริการ

         ณ หองฉายภาพยนต ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปดหองเวลา 111.30 น. เริ่มฉายภาพยนตรเวลา12.00 น. 

และปดหองเวลา 12.10 น. รับจำนวน 45 ที่นั่ง ติดตอสอบถามไดที่ เคานเตอรงานบริการ 054-466705

ศึกษาดูงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร / National Institute of Development Administration

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ 

ดร.พรพรรณ จันทรแดง พรอมคณะ เขาศึกษาดูงานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เพื่อไดศึกษาเรียนรูและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ กระบวนการทำงานของหองสมุดของทั้งสองสถาบัน และศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่นิดาไดพัฒนา นำมา

ปรับใชกับการทำงานของศูนยบรรณสารฯ


