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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567) 

   

3.1 โครงร่างองค์กร 
 

ประวัติศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมมีชื่อว่า “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา” เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เริ่มก่อตั้งและมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 
จังหวัด พะเยา โดยห้องสมุดตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมหลังเดิม ใน พ.ศ. 2543 ห้องสมุดย้ายมา
อยู่ที่ชั้น 1 อาคารบริหาร หรืออาคารสำนักงานอธิการบดีปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการให้บริการ
ออกเป็น 2 ห้อง มีพ้ืนที่ให้บริการ 648 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 185 ที่นั่ง แบ่งการบริการออกเป็น
บริการสารสนเทศ ทั่วไป สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสารสนเทศด้านกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบัน
แยกออกเปน็ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ และห้องสมุดคณะนิติศาสตร์  

ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ทำการห้องสมุดมายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่ม
อาคาร เรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร ปีการศึกษา 2554 เปิด
บริการเฉพาะ ชั้นที่ 1 มีพ้ืนที่บริการ 3,346 ตารางเมตร พ้ืนที่สำหรับการทำงานของบุคลากร 640 ตาราง
เมตร และในปี เดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ 
ซึ ่งไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และได้เปลี ่ยนชื ่อเป็น 
“มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 127 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานบริหารของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ออกเป็น 8 กอง 3 ศูนย์ และ 1 สำนักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจห้องสมุด มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยกฐานะห้องสมุดเป็น “ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา” และในปี พ.ศ.2556 ศูนย์บรรณสารฯ ได้เปิดบริการเต็มพื้นที่ทั้งอาคาร มีที่
นั่งอ่านทั้งหมด 1,000 ที่นั่ง 

แนะนำหน่วยงาน 

ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Library Resources and Educational Media 
Center) อักษรย่อ ศบส. LEC 
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ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 

 

 
 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  
1. หนังสือ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า  
2. รูปโลก เสริมสร้างความรู้และจินตนาการการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยีที่นำไปสู่ความ 
3. หมวกรับปริญญา ความสำเร็จสูงสุดของการศึกษา  
4. อักษรย่อ มพ. ย่อมาจาก “มหาวิทยาลัยพะเยา” 
ความหมายของสี  
สีม่วง มาจากสีแดง หมายถึง ชาติ และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์  
สีทอง นั้นหมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย 
โค้ดรหัสสีม่วง #8D38C9 I โค้ดรหัสสีทอง #C4996C 

สีประจำหน่วยงาน 
สีเขียวใบไม้ หมายถึง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งเสริมสร้างความเจริญ งอกงามผลิบาน
ทางปัญญา และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
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 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

เทคโนโลยีก้าวหน้า สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมดำรงไว้ ใส่ใจบริการ 
 (2) ปณิธาน (Determination) 

“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
“Wisdom for Community Empowerment” 
 

 (3) วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล และ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 
 (4) พันธกิจ (Mission) 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากำหนดพันธกิจไว้ 4 ประการ ดังนี้  
1. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและพัฒนา 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ให้ความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพ่ือประโยชน์ในการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 
4. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน บุคลกร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
เป้าประสงค์  

เป็นหน่วยงานสำคัญท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิต ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
พึงปรารถนา 
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นโยบาย 
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการบ ริหารจัดการทรัพยากร  

สารสนเทศทุกรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมและทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากร  
สารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน  

2. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบริการ พัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุก การบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจให้บริการ (Service Mind) รวมถึงเสริมสร้างทักษะการสืบค้น
สารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุด พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี  
ประสิทธิภาพมาใช้ด าเนินงานทั้งในด้านบริหารจัดการและด้านการบริการ 

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลที่มีความชัดเจนและคล่องตัวสูง โดยมีระบบประกันคุณภาพ ในการรักษามาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงด าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม  

5. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการ
ให้ ความรู้การจัดการห้องสมุด และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

6. นโยบายด้านการทำนุบำร ุงศิลปว ัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเร ียนรู ้ ส ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ไทย โดยการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และผู้ใช้บริการ 
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ตารางท่ี 1 การแปลงยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุรหสัโครงการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

1.smart resources 
center 

1.จัดซื้อจัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
2.จัดทำฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ให้บริการ 

1.มีจำนวนทรัพยากร
สารสนเทศ เพิ่มขึ้น ปีละ 
2% ของจำนวน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

N+2% N+2% N+2% N+2% 

 
 
 
 

โครงการตลาดนัดหนังสือ 
/UP Digital collection 
โครงการ Smart 
acquisition /โครงการ
ฐานข้อมูลท้องถิ่น / 
ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ / 
mini TCDC   
 

งานพัฒนาและ
วิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

2.smart services 
 

1.นำเทคโนโลยีมา
ให้บริการ  
2.บุคลากรมีความพร้อม
ในการให้บริการ 
 

1.พัฒนาระบบหรือ
ปรับปรุงระบบเพ่ิมข้ึนปี
ละ 1 ระบบ/บริการ 
 N+1 

ระบบ/
บริการ 

N+1 
ระบบ/
บริการ 

N+1 
ระบบ/
บริการ 

N+1 
ระบบ/
บริการ 

 
 
 
 
N+1 
ระบบ/
บริการ 

โครงการ application 
books request / smart 
ILL / smart members / 
UP lib / โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ / 
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ / 
สอนการเรียนรู้สารสนเทศ / 
โครงการแนะนำการใช้
ห้องสมุด / กิจกรรมประเมิน

งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุรหสัโครงการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ความพึงพอใจ / โครงการ
สภาพัฒนาห้องสมุด 
 

3.smart office 
 

1.นำเทคโนโลยีมา
บริหารจัดการงาน
ธุรการ งานการเงิน งาน
พัสดุ งานบุคคล และ
งานแผนงาน 

1.ลดขั้นตอนในการ
ให้บริการหรือลดการใช้
ทรัพยากร 
2.มีระบบติดตามและ
ตรวจสอบได้ 

 
 
 
ลด
ขั้นตอน
การ
ทำงาน 
1 
ขั้นตอน 

 
 
 
ลด
ขั้นตอน
การ
ทำงาน 
2
ขั้นตอน 

 
 
 
ลด
ขั้นตอน
การ
ทำงาน 
3
ขั้นตอน 

 
 
 
ลด
ขั้นตอน
การ
ทำงาน 
4
ขั้นตอน 

 
 
 
ลด
ขั้นตอน
การ
ทำงาน 
4
ขั้นตอน 

Green office / ลาออนไลน์ 
/ อบรมออนไลน์ / ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ / โครงการ
พัฒนาบุคลากร / ฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ / โปรแกรมคำนวณ
วันที่ / โปรแกรมคำนวณ
ค่าตอบแทนการทำงาน
ล่วงเวลา / โครงการความ
ปลอดภัยในการทำงาน / 
โครงการสำรวจทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

งานธุรการ 
 

4.smart cattalog 
 

1. ระบบแบ่งปันข้อมูล
การลงรายการ 
2.พัฒนาระบบ
ตรวจสอบการลง
รายการ                                   

1. พัฒนาหรือปรับปรุง
ข้อมูลการลงรายการ
หนังสือให้มีความถูกต้อง
และแบ่งปันข้อมูล         
2.พัฒนาหรือตรวจสอบ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลหัวเรื่อง / 
ฐานข้อมูลเลขเรียก 
ผู้แต่งภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ / 
 คลังข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุ /  

งานพัฒนาและ
วิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุรหสัโครงการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

3. พัฒนา Digitat 
Content          
4.พัฒนาเครือข่ายการ
ลงรายการ 
 

ปรับรุงการลงรายการ
ข้อมูล 
3. จำนวน Digitat 
Content ที่เพ่ิมข้ึน        
4.ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การอบรม/สัมมนา ที่
นำมาพัฒนางานได้ 
 

1 ครั้ง 
/ ปี 

 

1 ครั้ง 
/ ปี 

 

1 ครั้ง 
/ ปี 

 

1 ครั้ง 
/ ปี 

 

1 ครั้ง / 
ปี 

 

ระบบติดตามและตรวจสอบ
ทรัพยากร 
สารสนเทศบริจาค/จัดซื้อ /  
การลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ 
แบบเบ็ดเสร็จ /โปรแกรม 
MARC Analyzer/UP 
Digital Collection 
 

5.smart IT 
 

1.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ / 
เจ้าหน้าที ่ 
2.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านไอทีก้าวทัน
เทคโนโลยี 
 

จำนวนระบบที่พัฒนา / 
บุคลาการมีความรู้
ความสามารถในการใช้ 
ไอที 
 

 
 
 
3/ มี
ความรู้
ด้านไอ
ที 60% 
 

 
 
 
4 / มี
ความรู้
ด้านไอ
ที 70% 
 

 
 
 
5 / มี
ความรู้
ด้านไอ
ที 80% 
 

 
 
 
6 / มี
ความรู้
ด้านไอ
ที 90% 
 

 
 
 
6 / มี
ความรู้
ด้านไอ
ที 90% 
 

โครงการ สอนการเรียนรู้
สารสนเทศ/สัมมนา 
PULINET วิชากร /KM/ 
ความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดคณะต่างๆ / 
ตลาดนัดหนังสือ/สภาพัฒนา
ห้องสมุด/ห้องสมุดสีเขียว/
ข้อมูลท้องถิ่น/หอจดหมาย
เหตุ/แนะนำการใช้บริการ
ศูนย์บรรณสารฯ / 
ประชาสัมพันธ์ UP LIB / 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุรหสัโครงการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

สำรวจทรัพยากรสารสนเทศ/
อบรมบุคลากรด้านไอท ี 
 

6.smart HR 
 

1.มีการพัฒนาบุคลากร 
2.บุคลากรปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.บุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม 
 

1.บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 
ครั้งต่อปี 
2.ผลการประเมินความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 
80% 
 

 
1 ครั้ง/
คน / 
80%  
 

 
1 ครั้ง/
คน / 
80%  
 

 
1 ครั้ง/
คน / 
80%  
 

 
1 ครั้ง/
คน / 
80%  
 

 
1 ครั้ง/
คน / 
80%  
 

โครงพัฒนาบุคลากร / 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน / Green office 
/ โครงการความปลอดภัยใน
การทำงาน / โครงการ KM / 
โครงการ PULINET / 
โครงการแข่งกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ 
 

งานธุรการ 
 

7.smart library 
network 
 

1.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ทั้งภายในและภายนอก 
 

1.บรรณารักษ์หรือ
ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่าย
ความร่วมมือได้รับการ
อบรม สัมมนา อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้กับชุมชน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 
 
1 ครั้ง/
ปี 1 
แหล่ง/
ปี 
 

 
 
2 ครั้ง/
ปี 2 
แหล่ง/
ปี 
 

 
 
3 ครั้ง/
ปี 3 
แหล่ง/
ปี 
 

 
 
4 ครั้ง/
ปี 4 
แหล่ง/
ปี 
 

 
 
4 ครั้ง/
ปี 4 
แหล่ง/
ปี 
 

โครงการความร่วมมือ
ระหว่างคณะต่างๆ / 
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ / 
โครงการตลาดนัดหนังสือ 
 

งานห้องสมุด
สาขา 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

แนวปฏิบัติ 
(มาตรการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามกลยุทธ ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุรหสัโครงการ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

 
8.smart culture 
 

1. ส่งเสริมการทำงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.รวบรวบ ปรับปรุง 
และให้บริการ
สารสนเทศข้อมูล
ท้องถิ่น และข้อมูล
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
2.จำนวนสารสนเทศ
ข้อมูลท้องถิ่นและข้อมูล
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ิมข้ึนปีละ 5 %  
3.จำนวนผู้ใช้บริการ
เพ่ิมข้ึนปีละ 5 %  
 

 
 
1 ครั้ง/
ปี5%/ปี   
5%/ปี 
 

 
 
1 ครั้งปี 
10%/ปี   
10%/ปี 
 

 
 
1 ครั้งปี 
15%/ปี   
15%/ปี 
 

 
 
1 ครั้ง/
ปี20%/
ปี  
20%/ปี 
 

 
 
1 ครั้ง/
ปี20%/
ปี  
20%/ปี 
 

โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม / โครงการ
ข้อมูลท้องถิ่น / โครงการหอ
จดหมายเหตุ 
 

งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือ
การวิจัยและ
ข้อมูลพิเศษ 
 

ภาคผนวก 1 
บัญชีรายช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

รหัสโครงการ/
ปีงบประมาณ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปีงบประมาณ 2563   
1 สอนการรูส้ารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2 สัมมนา PULINET วิชาการ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
3 KM งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
4  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะต่าง ๆ และศูนย์บรรณสารฯ งานห้องสมุดสาขา 
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รหัสโครงการ/
ปีงบประมาณ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5 ตลาดนดัหนังสือ งานธุรการ 
6 ทอดผ้าป่าหนังสือ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
7 พัฒนาบุคลากร งานธุรการ 
8 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานห้องสมุด งานธุรการ 
9 สภาพัฒนาห้องสมุด งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
10 ห้องสมุดสีเขียว งานธุรการ 
11 แข่งกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
12 ข้อมูลท้องถิ่น งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
13 หอจดหมายเหต ุ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
14 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
15 แนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
16 ประชาสมัพันธ์ UP LIB งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
17 พัฒนาบุคลากรด้าน  IT งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18 โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
19 โครงการ Smart acquisition  งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
20 โครงการความปลอดภัยในการทำงาน งานธุรการ 
21 โครงการ application books request งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
   
   

ปีงบประมาณ 2564   
1 สอนการรูส้ารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2 สัมมนา PULINET วิชาการ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
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รหัสโครงการ/
ปีงบประมาณ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3 KM งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
4  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะต่าง ๆ และศูนย์บรรณสารฯ งานห้องสมุดสาขา 
5 ตลาดนดัหนังสือ งานธุรการ 
6 ทอดผ้าป่าหนังสือ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
7 พัฒนาบุคลากร งานธุรการ 
8 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานห้องสมุด งานธุรการ 
9 สภาพัฒนาห้องสมุด งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
10 ห้องสมุดสีเขียว งานธุรการ 
11 แข่งกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
12 ข้อมูลท้องถิ่น งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
13 หอจดหมายเหต ุ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
14 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
15 แนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
16 ประชาสมัพันธ์ UP LIB งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
17 พัฒนาบุคลากรด้าน  IT งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18 โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
19 โครงการ Smart acquisition  งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
20 โครงการความปลอดภัยในการทำงาน งานธุรการ 
21 โครงการ application books request งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
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รหัสโครงการ/
ปีงบประมาณ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ปีงบประมาณ 2565   

1 สอนการรูส้ารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2 สัมมนา PULINET วิชาการ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
3 KM งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
4  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะต่าง ๆ และศูนย์บรรณสารฯ งานห้องสมุดสาขา 
5 ตลาดนดัหนังสือ งานธุรการ 
6 ทอดผ้าป่าหนังสือ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
7 พัฒนาบุคลากร งานธุรการ 
8 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานห้องสมุด งานธุรการ 
9 สภาพัฒนาห้องสมุด งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
10 ห้องสมุดสีเขียว งานธุรการ 
11 แข่งกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
12 ข้อมูลท้องถิ่น งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
13 หอจดหมายเหต ุ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
14 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
15 แนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
16 ประชาสมัพันธ์ UP LIB งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
17 พัฒนาบุคลากรด้าน  IT งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18 โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
19 โครงการ Smart acquisition  งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
20 โครงการความปลอดภัยในการทำงาน งานธุรการ 
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รหัสโครงการ/
ปีงบประมาณ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

21 โครงการ application books request งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
   
   
   
   

ปีงบประมาณ 2566   
1 สอนการรูส้ารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2 สัมมนา PULINET วิชาการ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
3 KM งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
4  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะต่าง ๆ และศูนย์บรรณสารฯ งานห้องสมุดสาขา 
5 ตลาดนดัหนังสือ งานธุรการ 
6 ทอดผ้าป่าหนังสือ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
7 พัฒนาบุคลากร งานธุรการ 
8 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานห้องสมุด งานธุรการ 
9 สภาพัฒนาห้องสมุด งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
10 ห้องสมุดสีเขียว งานธุรการ 
11 แข่งกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
12 ข้อมูลท้องถิ่น งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
13 หอจดหมายเหต ุ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
14 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
15 แนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
16 ประชาสมัพันธ์ UP LIB งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
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รหัสโครงการ/
ปีงบประมาณ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

17 พัฒนาบุคลากรด้าน  IT งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18 โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
19 โครงการ Smart acquisition  งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
20 โครงการความปลอดภัยในการทำงาน งานธุรการ 
21 โครงการ application books request งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

รหัสโครงการ/
ปีงบประมาณ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปีงบประมาณ 2567   
1 สอนการรูส้ารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2 สัมมนา PULINET วิชาการ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
3 KM งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
4  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะต่าง ๆ และศูนย์บรรณสารฯ งานห้องสมุดสาขา 
5 ตลาดนดัหนังสือ งานธุรการ 
6 ทอดผ้าป่าหนังสือ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
7 พัฒนาบุคลากร งานธุรการ 
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รหัสโครงการ/
ปีงบประมาณ  

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานห้องสมุด งานธุรการ 
9 สภาพัฒนาห้องสมุด งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
10 ห้องสมุดสีเขียว งานธุรการ 
11 แข่งกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
12 ข้อมูลท้องถิ่น งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
13 หอจดหมายเหต ุ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
14 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
15 แนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
16 ประชาสมัพันธ์ UP LIB งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
17 พัฒนาบุคลากรด้าน  IT งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18 โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
19 โครงการ Smart acquisition  งานพัฒนาและวิเคราะห์ ฯ 
20 โครงการความปลอดภัยในการทำงาน งานธุรการ 
21 โครงการ application books request งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
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