
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ 
ปีการศึกษา 2556 

 
 



ก 

 

ค ำน ำ 

 

ส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยพำยัพ  ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนห้องสมุด

สถำบันอุดมศึกษำ 2544  ปีกำรศึกษำ 2556 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุด  ข้อมูลที่

รวบรวมและรำยงำน ตั้งแต่  1 มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557 ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1  ประวัติ โครงสร้ำงและกำรบริหำร  

ตอนที่ 2  งบประมำณและกำรเงิน 

ตอนที่ 3  บุคลำกรส ำนักหอสมุด 

ตอนที่ 4  ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ตอนที่ 5  อำคำรสถำนที่ และครุภัณฑ์ 

ตอนที่ 6  กำรบริกำร 

ตอนที่ 7  ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 

ตอนที่ 8  กำรประเมินคุณภำพส ำนักหอสมุด 

 

ขอขอบคุณคณะท ำงำนทุกท่ำนที่ร่วมกันจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
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ตอนที่ 1 

ประวัติ  โครงสร้าง และการบริหาร 

 

ประวัติ 

 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยพำยัพ จัดตั้งขึ้นในปี พ .ศ.2517 พร้อมกับกำรก่อตั้งวิทยำลัยพำยัพ  

โดยรวมห้องสมุดของโรงเรียนพยำบำลอนำมัยและผดุงครรภ์แมคคอร์มิคและห้องสมุดวิทยำลัยพระคริสต

ธรรมเข้ำด้วยกันใช้ชื่อว่ำ “ห้องสมุดวิทยำลัยพำยัพ” โดยระยะแรกตั้งอยู่บนชั้น 2   ของอำคำรศรีสังวำลย์  

เขตแก้วนวรัฐ 

 ในปี   พ .ศ . 2525  มหำวิทยำลัยพำยัพได้ขยำยเขตใหม่ที่ เขตแม่คำว  และสร้ำงอำคำร 

“หอสมุดกลำง”  ขึ้น โดยเป็นอำคำรเอกเทศ 2 ชั้น มีเนื้อที่  2,664  ตำรำงเมตร  ต่อมำได้รับกำรยกฐำนะ

เป็น “ส ำนักหอสมุด”  เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2529  โดยมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  จนถึงปี พ.ศ. 2541 อำคำร

หอสมุดหลังเดิมไม่สำมำรถให้บริกำรแก่อำจำรย์ และนักศึกษำได้อย่ำงเพียงพอ  มหำวิทยำลัยพำยัพได้อนุมัติ

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดใหม่ และได้มีกำรรณรงค์หำทุน โดยมหำวิทยำลัยพำยัพได้รับเงินช่วยเหลือ

บำงส่วนจำก American School and Hospitals Abroad (ASHA)  และผู้บริจำครำยอ่ืน ๆ  ทั้งภำยใน 

และภำยนอกมหำวิทยำลัย     

           อำคำรหอสมุดหลังใหม่มีลักษณะเป็นอำคำร 4 ชั้น มีพ้ืนที่ให้บริกำร 12,500 ตำรำงเมตร เริ่มเปิด

ให้บริกำร เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2548  และได้มีพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 5  ตุลำคม  พ.ศ.2548  

โดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี  ได้เสด็จพระรำชด ำเนินมำเป็นองค์ประธำน พร้อมทั้ง

ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณ พระรำชทำนชื่ออำคำร “ศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้สิรินธร” เป็นเพ่ือเป็นสิริมงคล 

ให้แก่มหำวิทยำลัย  

ส ำหรับห้องสมุดเดิมที่ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอำคำรศรีสังวำลย์  เขตแก้วนวรัฐ ได้ใช้เป็นห้องสมุดส ำหรับ

ให้บริกำรแก่คณะและสำขำวิชำที่เปิดสอนที่เขตแก้วนวรัฐ  จนถึงปี พ .ศ. 2533  ได้ย้ำยไปยังอำคำรใหม่  

คณะศำสนศำสตร์  ชั้น 3  โดยใช้ชื่อว่ำ   “The Dewald Memorial Library”  ในปี พ.ศ. 2547-2548  

ห้องสมุดดิวอลด์  ได้รับทุนสนับสนุนในกำรพัฒนำห้องสมุดโดยขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรเป็น  840   ตำรำงเมตร   

และ มีพิธีเปิดห้องสมุด  เมื่อวันที่ 4  พฤษภำคม  2549   
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โครงสร้าง และการบริหารงาน 

 

 ส ำนักหอสมุด เขตแม่คำว  มีผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้บริหำรสูงสุด  และขึ้นตรงต่อผู้ช่วยอธิกำรบดี 

(ภำรกิจสังกัดฝ่ำยวิชำกำร)  ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดแบ่งกำรบริหำรงำนภำยในเป็น 3 แผนก  ได้แก่  แผนก

พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  แผนกบริกำรสำรสนเทศ  และแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด   

ห้องสมุดดิวอลด์ เขตแก้วนวรัฐ มีหัวหน้ำห้องสมุดเป็นผู้บริหำรสูงสุด และขึ้นตรงต่อผู้ช่วยอธิกำรบดี

(ภำรกิจสังกัดฝ่ำยวิชำกำร)   
 

แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) 

แผนกเทคโนโลยี

ห้องสมุด 

 

 

แผนกบริกำร 

สำรสนเทศ 

 

แผนกพัฒนำ 

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

ส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลยั 

ฝ่ำยวิชำกำร 

ส ำนักงำนส ำนักหอสมุด 

คณะกรรมกำรบรหิำร    

คณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผน      

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ  

คณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ                                                  

คณะกรรมกำรดูแลอำคำรสถำนท่ี 

ห้องสมุดดิวอลด ์
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แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)  

หัวหน้ำแผนก 

บริกำรสำรสนเทศ 

 

 

หัวหน้ำแผนก 

พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 

อธิกำรบด ี

ผู้ช่วยอธิกำรบด ี(ภำรกิจสังกัดฝ่ำยวิชำกำร) 

เลขำนุกำร 

 

คณะกรรมกำรบรหิำร    

คณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผน      

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ  

คณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ                                                  

คณะกรรมกำรดูแลอำคำรสถำนท่ี 

หัวหน้ำแผนก 

เทคโนโลยีห้องสมดุ 

 

หัวหน้ำห้องสมุดดิวอลด ์
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- งำนฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- งำนเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศออกให้บริกำร 

- งำนบ ำรุงรักษำสิ่งพิมพ์ 

- งำนบริจำคและแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ 

- งำนบริกำรยืม-คืน 

- งำนบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 

- งำนบริกำรสืบค้นข้อมูล 

- งำนบริกำรกำรอ่ำน            

- งำนส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ   

- งำนจัดหำวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 

- งำนฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำร 

- งำนบริกำรสำรสนเทศภำคเหนือ 

- งำนฐำนข้อมูลภำคเหนือระบบดิจิทัล 

 

แผนกบริกำร

สำรสนเทศ 

 

แผนกพัฒนำ 

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 

อธิกำรบด ี

ผู้ช่วยอธิกำรบด ี(ภำรกิจสังกัดฝ่ำยวิชำกำร) 

 

ส ำนกังำนส ำนักหอสมุด 

 

คณะกรรมกำรต่ำงๆ 
 

แผนกเทคโนโลยี

ห้องสมุด 

 

- งำนสำรบรรณและธุรกำร 

- งำนกำรเงิน 

- งำนพัสดุ 

- งำนบุคลำกร 

- งำนอำคำรสถำนที่ 

- งำนดูแลหอประวัติ มพย. 

 

- งำนบริหำรจัดกำร 

- งำนนโยบำยและแผน          

- งำนบริหำรควำมเสี่ยง  

- งำนประกันคุณภำพ                     

- งำนกำรจัดกำรควำมรู้  

- งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

- งำนดูแลอำคำรสถำนที่ 

- งำนดูแลและควบคุมกำรบริหำรจัดกำร 
- งำนดูแลและควบคุมงบประมำณ 
- งำนพัฒนำบุคลำกร 

 
-  งำนดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

-  งำนดูแลรระบบเครือข่ำย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

-  งำนบริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้นในห้องสมุด 

- งำนพัฒนำโปรแกรมส ำหรับงำนห้องสมุด 

-  งำนผลิตสื่อและบริกำรมัลติมีเดีย 

-  งำนโสตทัศนูปกรณ์ของมหำวิทยำลัย 

 

ห้องสมุดดิวอลด ์
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นโยบายการบริหารงาน 

 1.  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

  1.1  จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัย  โดยเน้น 

สำขำวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย 

  1.2  พัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด  

  1.3  พัฒนำฐำนข้อมูลงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยพำยัพในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์   

2.  ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 2.1  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดให้มีควำมทันสมัยและมี 

ประสิทธิภำพ 

 2.2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจของส ำนักหอสมุด 

 2.3  ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีควำมทันสมัย และมีประสิทธิภำพ 

2.4  ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ประจ ำห้องเรียน  และห้องประชุมให้มีควำมทันสมัย และมี 

ประสิทธิภำพ 

3.  ด้ำนกำรให้บริกำร 

3.1  พัฒนำกำรให้บริกำรเชิงรุกในรูปแบบต่ำงๆ  เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้ใช้บริกำร 

3.2  เสริมสร้ำงทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษำ  

3.3  ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.4  ประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุดเชิงรุก 

3.5 พัฒนำกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรและนักศึกษำชำวต่ำงชำติ  

4.  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร และกำรให้บริกำรสำรสนเทศท้องถิ่นภำคเหนือ 

4.1  พัฒนำศูนย์ข้อมูลภำคเหนือเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำรสนเทศท้องถิ่นภำคเหนือ 

4.2  พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศท้องถิ่นภำคเหนือในรูปแบบดิจิทัล 

4.3  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภำคเหนือ 

5.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

  5.1 บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำ 

ภิบำล 

5.2  ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
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5.3  เสริมสร้ำงบรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ 

บุคลำกร 

5.4  พัฒนำระบบประกันคุณภำพ และสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพในกำรท ำงำนและกำร 

ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.5  ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

5.6 ด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย  โดยได้รับกำรแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำรต่ำง ๆ  เพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  และควำมก้ำวหน้ำทำง

วิชำกำร   ท ำให้ส ำนักหอสมุดสำมำรถสนองตอบภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย และทันต่อควำมต้องกำรอย่ำง

มีประสิทธิภำพ  

 

ล าดับที่ 

ค าสั่ง 

มหาวิทยาลัย

พายัพ 

เรื่อง ต าแหน่ง 

1 154/2556 ที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งที่ 15 

กรรมกำร 

2 179/2556 คณะกรรมกำรจัดงำนพิธีประสำทปริญญำบัตร ครั้งที่ 36 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

กรรมกำร 

3 197/2556 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำน โครงกำรศึกษำแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทยสู่สำกล 

กรรมกำร 

4 229/2556 คณะกรรมกำรกลำงจัดงำนกำรประชุมวิชำกำรเสนอ
ผลงำนวิจัย มหำวิทยำลัยพำยัพ พ.ศ.2557 (Payap 
University Research Symposium 2014) 

กรรมกำร 

5 233/2556 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน แข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล ฉลอง 40 
ปี 

กรรมกำร 

6 274/2556 คณะอนุกรรมกำรกำรจัดงำน ฉลอง 39 ปี ก้ำวสู่ปีที่ 40 อนุกรรมกำร 
ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
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ล าดับที่ 

ค าสั่ง 

มหาวิทยาลัย

พายัพ 

เรื่อง ต าแหน่ง 

7 281/2556 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนสนับสนุน
วิชำกำร มหำวิทยำลัยพำยัพ 

กรรมกำร 

8 293/2556 คณะอนุกรรมกำรจัดงำนพิธีประสำทปริญญำบัตร ครั้งที่ 36 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

ประธำนอนุกรรมกำร
ฝ่ำยเสียง 

9 311/2556 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 40 ปี มิตรภำพและควำมสัมพันธ์
อำเซียน-ญี่ปุ่น และ 40 ปี แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัย
พำยัพ ก้ำวสู่อำเซียน 

กรรมกำร 

10 324/2556 คณะกรรมกำรโครงกำร Learning Space at PYU Library กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11 325/2556 คณะจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำน

ทำงเลือก (Solar Project) มหำวิทยำลัยพำยัพ 
คณะท ำงำน 

12 340/2556 คณะอนุกรรมกำรจัดงำนฉลอง 39 ปี ก้ำวสู่ปีที่ 40 (เพ่ิมเติม) อนุกรรมกำร 
13 378/2556 คณะอนุกรรมกำรประเมินและคัดเลือกนักศึกษำเพ่ือรับ

รำงวัลเพชรพำยัพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
กรรมกำร 

14 10/2557 คณะอนุกรรมกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ในกำรประชุมวิชำกำร
เสนอผลงำนวิจัยมหำวิทยำลัยพำยัพ พ.ศ. 2557 

ประธำนอนุกรรมกำร
ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

15 24/2557 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรรถโรดโชว์ 40 ปี 
มหำวิทยำลัยพำยัพร่วมสร้ำงสันติสุขสู่สังคม 

กรรมกำร 

16 27/2557 คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำรจัดงำนสัมมนำวิชำกำรผ้ำ
พ้ืนเมืองอำเซียนครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Traditional 
Textiles Symposium) 

อนุกรรมกำร 
ฝ่ำยจัดประชุมวิชำกำร 

17 111/2557 คณะท ำงำนวำรสำรมหำวิทยำลัยพำยัพ คณะท ำงำนวำรสำร 

18 112/2557 คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนจัดงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษำ ครั้งที่ 15 

-ประธำนอนุกรรมกำร

ฝ่ำยจัดท ำหนังสือ/สูจิ

บัตร/โปสเตอร์ และ ID 

Card 

-ประธำนอนุกรรมกำร

ฝ่ำยแสง/เสียง 
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คณะกรรมการของส านักหอสมุด 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย  วำงแผนงำน และ

ด ำเนินงำนตำมภำระกิจของส ำนักหอสมุด  ดังนี้ 

 1.   คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  
 คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วำงแผนพัฒนำงำนของส ำนักหอสมุดให้สอดคล้องตำม

นโยบำยของมหำวิทยำลัย  รวมถึงวำงแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้มีสมรรถนะตำมต ำแหน่งงำน  

  1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ประธำนกรรมกำร 

  2.   หัวหน้ำแผนกพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ กรรมกำร 
  3.   หัวหน้ำแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด กรรมกำร 
  4.   ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ    กรรมกำร 
  5.   ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด กรรมกำร 
  6.   หัวหน้ำแผนกบริกำรสำรสนเทศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  7.   ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกบริกำรสำรสนเทศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 2.   คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน 
 คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่จัดท ำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักหอสมุด  ให้
สอดคล้องตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  ตลอดจนติดตำม และประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี
  1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ที่ปรึกษำ  

  2.   นำงเพียงเพ็ญ   จ ำรัสเรืองพร ประธำนกรรมกำร 
  3.   นำงสำวพุทธมนต์ พรนิมิตร กรรมกำร 
  4.   นำยพิชัย วิมลไชยพร กรรมกำร   
  5.   นำงสำวกัญฐณำ มหำวงค์ กรรมกำร 

  6.   นำยมำนพ ลอรักษำ กรรมกำร 
  7.   นำงสำวณภัทร ฉิมพำลี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 3.   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด 
  คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่วำงแผนงำน และ ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ

ส ำนักหอสมุด  ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย (ตำมค ำสั่ง มพย. ปี 2554-2555) 

  1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ประธำนกรรมกำร  
  2.   นำงเพียงเพ็ญ    จ ำรัสเรืองพร กรรมกำร 
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  3.   นำงสำวพุทธมนต์     พรนิมิตร กรรมกำร 
  4.   นำยพิชัย  วิมลไชยพร กรรมกำร 
  5.   นำงสำวณภัทร    ฉิมพำลี กรรมกำร 
  6.   นำยมำนพ    ลอรักษำ กรรมกำร 
  7.   นำงสำววิไลรัตน์ เชตะวัน กรรมกำร 
  8.   นำงสำวกัญฐณำ มหำวงค ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
   

 4.   คณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
 คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน และด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักหอสมุดตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
  1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ประธำนกรรมกำร 

2.   นำงเพียงเพ็ญ         จ ำรัสเรืองพร กรรมกำร 
 3.   พุทธมนต์   พรนิมิตร กรรมกำร    

4.   นำยพิชัย วิมลไชยพร กรรมกำร 
 5.   นำงสำวกัญฐณำ  มหำวงค ์   กรรมกำร 

6.   นำยวุฒิชัย  มะโนนึก   กรรมกำร 
7.   นำงสำววิไลรัตน์  เชตะวัน   กรรมกำร 
8.   นำงสำวณภัทร ฉิมพำลี   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  

 5.   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่วำงแผนงำน และด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 
ตำมนโยบำยของส ำนักหอสมุด 

  1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด   ที่ปรึกษำ 
  2.   นำงเพียงเพ็ญ จ ำรัสเรืองพร ประธำนกรรมกำร 
  3.   นำงสำวพุทธมนต์ พรนิมิตร   กรรมกำร  

  4.   นำยพิชัย วิมลไชยพร  กรรมกำร 
  5.   กัญฐณำ มหำวงค ์   กรรมกำร  

  6.   นำยมำนพ ลอรักษำ กรรมกำร 
  7.   นำงสุภำพร ปวงจักรทำ กรรมกำร 

8.   นำงสำวณภัทร ฉิมพำลี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 6.   คณะกรรมการการจัดการความรู้ส านักหอสมุด 
 คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่วำงแผน และด ำเนินงำน กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักหอสมุด ตลอดจนพัฒนำคลังควำมรู้ของส ำนักหอสมุด 
  1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ที่ปรึกษำ 

  2.   นำงสำวกัญฐณำ มหำวงค ์ ประธำนกรรมกำร 
3.   นำงเพียงเพ็ญ จ ำรัสเรืองพร กรรมกำร  
4.   นำงสำวพุทธมนต์ พรนิมิตร กรรมกำร 

  5.   นำยพิชัย วิมลไชยพร กรรมกำร 
  6.   นำงสำวณภัทร ฉิมพำลี กรรมกำร 

  7.   นำยวุฒิชัย  มะโนนึก กรรมกำร   
  8.   นำงสำววิไลรัตน์   เชตะวัน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

 7.   คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักหอสมุด 
 คณะกรรมกำรฯ  มีหน้ำที่ในกำรวำงแผน และพัฒนำระบบสำรสนเทศ  รวมถึงกำรพัฒนำเว็บเพจ
ของส ำนักหอสมุด 

  1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ที่ปรึกษำ 
  2.   นำยพิชัย วิมลไชยพร ประธำนกรรมกำร 

  3.   นำงเพียงเพ็ญ จ ำรัสเรืองพร กรรมกำร 
  4.   นำงสำวพุทธมนต์ พรนิมิตร กรรมกำร 
  5.   นำงสำวกัญฐณำ มหำวงค ์ กรรมกำร 
  6.   นำงสำวณภัทร ฉิมพำลี กรรมกำร 
  7.   นำยวุฒิชัย มะโนนึก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 8.   คณะกรรมการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 คณะกรรมกำรฯ  มีหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อยในด้ำนอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อม  ระบบไฟฟ้ำ  
ระบบเครื่องปรับอำกำศ ระบบลิฟต์  อุปกรณ์เครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวก  และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ภำยในอำคำรส ำนักหอสมุดตำมนโยบำยของส ำนักหอสมุด   

 1.   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ที่ปรึกษำ 
  2.   นำยประหยัด ยำนะศักดิ ์ ประธำนกรรมกำร 
  3.   นำยกิตติพงษ ์ อำรี รองประธำนกรรมกำร 
  4.   นำยนิกร ปวงจักร์ทำ กรรมกำร 

  5.   นำยชัยรัตน์ พรหมกันธำ   กรรมกำร 
  6.   นำยอดินันท์ เมืองเกียง กรรมกำร 
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  7.   นำยประทวน นันต๊ะเสน กรรมกำร 
  8.   นำยวีระวัฒน์ ปวงจักรทำ กรรมกำร 

  9.   นำยสุรเชษฐ์ สุรินทร์ กรรมกำร 
  10.  นำงกัลยกร กันยวง กรรมกำร 

  11.  นำงสัญจิตำ ว่องไว กรรมกำร 

  12.  นำยมำนพ ลอรักษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ตอนที่ 2 

งบประมาณและการเงิน 

 

งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร (งบด ำเนินกำร)    384,488,846.00     บำท 

 

งบประมาณประจ าปีการศึกษา  2556 ของส านักหอสมุด 

 งบลงทุนที่ใช้ในระบบห้องสมุด                  19,197,146.00      บำท 

 งบด ำเนินกำรที่ใช้ในระบบห้องสมุด                 17,220,615.21      บำท 

                            รวม                 36,417,761.21      บำท 

 

อัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณส าหรับส านักหอสมุด 

คิดเป็นร้อยละ  9.47%  ของงบด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย 

  

***งบกำรเงินประจ ำปกีำรศึกษำ 2556 ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2557  
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ตอนที่ 3 

บุคลากรส านักหอสมุด 

 

คุณสมบัติของบุคลากร 

 

คุณสมบัติของบุคลากรระดับบริหาร 

ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์

ในการ 

ปฏิบัติงาน 

ผู้อ ำนวยกำร มยุรี   ยำวิลำศ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 

ศศ.ม. (สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ) 

27  ปี 

หัวหน้ำแผนก 

พัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

เพียงเพ็ญ   จ ำรัสเรืองพร ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 30  ปี 

หัวหน้ำแผนก 

บริกำรสำรสนเทศ 

พุทธมนต์  พรนิมิตร ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 

อม. (บรรณำรักษศำสตร์และ 

       สำรนิเทศศำสตร์) 

18 ปี 

หัวหน้ำแผนก 

เทคโนโลยีห้องสมุด 

พิชัย   วิมลไชยพร วท.บ. (คอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรจัดกำร) 

14  ป ี

หัวหน้ำ 

ห้องสมุดดิวอลด์ 

จิตรำ   สำมสำ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรจัดกำร) 

30  ปี 
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จ านวนบุคลากร *** 

 

ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บรรณำรักษ์ - 6 4 - 10 

โปรแกรมเมอร์ - 1 1 - 2 

เจ้ำหน้ำที่ 

ปฏิบัติงำน

ห้องสมุด 

7 9 - - 16 

เจ้ำหน้ำที่ 

ปฏิบัติงำนบริกำร

โสตทัศนูปกรณ์ 

ของมหำวิทยำลัย 

1 3 1 - 5 

รวม 8 19 6 - 33 

***รวมห้องสมุดดิวอลด ์

  

 

การจัดสรรบุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ 

 ส ำนักหอสมุด  มีกำรจัดสรรบุคลำกรในต ำแหน่งงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

งานบริหารและงานธุรการ 

ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด นำงมยุรี    ยำวิลำศ 

เลขำนุกำรส ำนักหอสมุด นำงสุภำพร    ปวงจักรทำ 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนส ำนักหอสมุด นำงกัลยกร   กันยวง 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนส ำนักหอสมุด นำงวิไล    ทองลมัย 
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งานพื้นฐานของส านักหอสมุด 

ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

บรรณำรักษ์งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ นำงเพียงเพ็ญ    จ ำรัสเรืองพร 

นายวิทวัส    นันทิ 

เจ้ำหน้ำที่งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ นำงสุณี    สุวรรณพำนิชย์ 

เจ้ำหน้ำที่งำนลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มหนังสือ

ออกให้บริกำร 

นำยนิกร    ปวงจักร์ทำ 

เจ้ำหน้ำที่งำนบ ำรุงรักษำสิ่งพิมพ์ นำยนิกร    ปวงจักร์ทำ 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

บรรณำรักษ์งำนวิเครำะห์หมวดหมู่ และงำนฐำนข้อมูล

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

นำงเพียงเพ็ญ    จ ำรัสเรืองพร 

นำงสำวณภัทร    ฉิมพำลี 

นำงสำวหยำดพิรุณ    กองบุญ 

เจ้ำหน้ำที่งำนบันทึกข้อมูลหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย นำงศริินทรำ    ตำปัญญำ 

นำงไพลิน    สุภำ 

งานสื่อโสตทัศน์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรสื่อมัลติมีเดีย นำยมำนพ    ลอรักษำ 

งานวารสาร 

บรรณำรักษ์งำนวำรสำรและหนังสือพิมพ์ นำงสำววิไลรัตน์    เชตะวัน 

เจ้ำหน้ำที่งำนวำรสำรและหนังสือพิมพ์ นำงสรัญญำ    พลสงครำม 

งานบริการยืม-คืน 

บรรณำรักษ์งำนบริกำรยืม-คืน นำงสำวพุทธมนต์   พรนิมิตร 

เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรยืม-คืน นำยประทวน    นันต๊ะเสน 

เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บหนังสือ ขึ้นชั้นหนังสือ และตรวจสอบ

ทำงเข้ำ-ออก 

นำยวีระวัฒน์    ปวงจักรทำ 

นำยประหยัด    ยำนะศักดิ์ 

นำยอดินันท์    เมืองเกียง 
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ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 

งานบริการช่วยการค้นคว้า 

บรรณำรักษ์งำนบริกำรอ้ำงอิง ให้ค ำปรึกษำ และช่วย

กำรค้นคว้ำ  

นำงสำวพุทธมนต์   พรนิมิตร 

นำงสำวกัญฐณำ   มหำวงค์ 

นำงสำววิไลรัตน์  เชตะวัน 

งานจัดท าดรรชนีวารสาร 

บรรณำรักษ์งำนจัดท ำดรรชนีวำรสำร นำงสำวกัญฐณำ   มหำวงค์ 

งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 

เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำระบบและเทคโนโลยีห้องสมุด นำยพิชัย    วิมลไชยพร 

นำยวุฒิชัย    มะโนนึก 

งานศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 

เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลภำคเหนือ นำงสัญจิตำ   ว่องไว 

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย 

เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ประจ ำห้องเรียน 

และห้องประชุม 

นำยมำนะ   จิรพรสวัสดิ์ 

นำยชัยรัตน์    พรหมกันธำ 

นำยกิตติพงษ์   อำรีย์ 

นำยสุรเชษฐ์   สุรินทร ์

นำงสำวรุ้งขจี     บรรจงจิตต์ 

ห้องสมุดดิวอลด์ 

บรรณำรักษ์ห้องสมุดดิวอลด์ นำงสำวจิตรำ    สำมสำ 

นำยดนตร์   สิทธิธัญญ์ 

เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดดิวอลด์ นำงบุญนำค   ธรรมปัญญำ 

นำงนงนุช    รังสรรค์ 
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จ านวนผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพ 

 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพบรรณารักษ์ต่อจ านวนนักศึกษา และจ านวนหนังสือ 

ปีการศึกษา 2556 

จ านวนบรรณารักษ์ตามมาตรฐาน 

ค านวณจากจ านวนนักศึกษา 

จ านวนบรรณารักษ์ตามมาตรฐาน 

ค านวณจากจ านวนหนังสือ 

รวมจ านวน

บรรณารักษ์

ตาม

มาตรฐาน 

จ านวน

บรรณารักษ์ 

ปีการศึกษา 

2556 

จ านวน

นักศึกษา 

สัดส่วน

ตาม

มาตรฐาน 

จ านวน

บรรณารักษ์ 

จ านวน

หนังสือ 

สัดส่วน

ตาม

มาตรฐาน 

จ านวน

บรรณารักษ์ 

5,682 500 : 1 11 271,850 150,000 

: 1 

2 11+2=13 10 

 

 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพอื่น ๆ พนักงานและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ต่อจ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 

จ านวนเจ้าหน้าที่   จ านวนนักศึกษา 
สัดส่วน 

(เจ้าหน้าที่ : นักศึกษา) 

23 5,682 1 : 247 
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ตอนที่ 4 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

   

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  ซึ่งได้แก่  หนังสือ  วำรสำร หนังสือพิมพ์  สื่อ

มัลติมีเดีย  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตำมควำมจ ำเป็นและอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองพันธกิจด้ำนกำรเรียน

กำรสอนของมหำวิทยำลัย  มีกำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศตำมระบบมำตรฐำนสำกล และใช้โปรแกรม

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อ งำนจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น และงำนยืม -คืน

ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด   

 

นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

ส ำนักหอสมุดมีนโยบำยในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศดังนี้ 

1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งประเภทสิ่งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วำรสำร สื่อ
มัลติมีเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรค้นคว้ำวิจัยของ
อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย โดยให้มีสัดส่วน
ที่สมดุลกับงบประมำณท่ีได้รับ 

3. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
4. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในจ ำนวนที่เพียงพอ โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้  และ

งบประมำณท่ีได้รับ 
5. คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณค่ำ เนื้อหำมีควำมทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไม่เป็นพิษภัย

ต่อสังคม และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน 
6. คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำเนื้อหำ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร

ผลิตเป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำหรือวิชำชีพนั้น 
7. คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผลิตปีใหม่ล่ำสุด ยกเว้นในกรณีที่เป็นกำรผลิตซ้ ำโดยไม่มีกำร

แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเนื้อหำ 
8. ติดตำม และจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอ 
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

 1. ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีส่งเสริมหลักสูตร และกิจกรรมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

จ านวนหนังสือ  

หมวด 
จ านวนเล่ม 

ภาษาไทย ภาษา อังกฤษ รวม ร้อยละ 

000-คอมพิวเตอร์ สำรสนเทศ    

        เบ็ดเตล็ด 

10,494 4,267 14,761 5.68 

100-ปรัชญำ  จิตวิทยำ 6,570 2,547 9,117 3.51 

200-ศำสนำ 11,365 16,648 28,013 10.78 

300-สังคมศำสตร์ 60,290 13,131 73,421 28.25 

400-ภำษำศำสตร์ 7,356 6,935 14,291 5.50 

500-วิทยำศำสตร์ 6,347 3,035 9,382 3.61 

600-เทคโนโลย ี 39,210 11,139 50,349 19.37 

700-ศิลปะ นันทนำกำร 5,237 3,766 9,003 3.46 

800-วรรณคดี 4,700 2,713 7,413 2.85 

900-ภูมิศำสตร์   ประวัติศำสตร์    12,207 5,274 17,481 6.73 

Q,W - เภสัชศำสตร์ 1,322 824 2,146 0.83 

Q,W - พยำบำลศำสตร์ 16,421 4,979 21,400 8.23 

SET – หนังสือตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

793 9 802 0.31 

SMEs – หนังสือวิสำหกิจขนำด 

              กลำงและขนำดย่อม 

356 0 356 0.14 

สิ่งพิมพ์พิเศษ 1,710 269 1,979 0.76 

รวม 184,378 75,536 259,914 100.00 
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จ านวนวารสาร 

วารสาร จ านวนชื่อเรื่อง 

วำรสำรภำษำไทย 212 

วำรสำรภำษำอังกฤษ 85 

รวม 297 
 

จ านวนสื่อมัลติมีเดีย/สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

สื่อมัลติมีเดีย/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวนชื่อเรื่อง 

สื่อมัลติมีเดียวิชำกำร 1,162 

ฐำนข้อมูลออนไลน์ 10 

 

2. ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีผลิตและเผยแพร่โดยมหำวิทยำลัยพำยัพ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวนชื่อเรื่อง 

รำยงำนกำรวิจัย 250 

วิทยำนิพนธ์ 1,333 

หนังสือ 222 

วำรสำร 1  

 

 3. ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวนเล่ม 

หนังสือทั่วไป 3,003 

หนังสืออ้ำงอิง 496 

รำยงำนกำรวิจัย 905 

วิทยำนิพนธ์ 209 

สิ่งพิมพ์รัฐบำล 874 

วำรสำร 4 

สื่อมัลติมีเดีย 272 
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 4. ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีส่งเสริมควำมสนใจใคร่รู้  สติปัญญำ  และนันทนำกำร  ตลอดจนแนวทำง

ในกำรประกอบอำชีพ และด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
จ านวน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม  

หนังสือ 9,987 1,949 11,936  เล่ม 

วำรสำร 25 3 28  ชื่อเรื่อง 

หนังสือพิมพ์ 12 3 15  ชื่อเรื่อง 

สื่อมัลติมีเดีย - - 1,823  ชื่อเรื่อง 

 

สัดส่วนจ านวนหนังสือต่อจ านวนนักศึกษา และอาจารย์  

 

จ านวนหนังสือต่อจ านวนนักศึกษา  

จ านวนหนังสือ จ านวนนักศึกษา 
จ านวนหนังสือ : จ านวนนักศึกษา 

(เล่ม :  คน) 

271,850 5,682 47 : 1 

 

จ านวนหนังสือต่อจ านวนอาจารย์  

จ านวนหนังสือ จ านวนอาจารย์ 
จ านวนหนังสือ : จ านวนอาจารย์ 

(เล่ม :  คน) 

271,850 398.5 682 : 1 
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จ านวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชา  

ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนหนังสือ 

ชื่อเรื่อง เล่ม 

คณะนิติศาสตร ์

1 สำขำวิชำนิติศำสตร์ (ป. ตรี + ป.โท) 6,351 15,672 

คณะนิเทศศาสตร ์

2 สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (ป. ตรี) 2,620 4,247 

คณะบริหารธุรกิจ 

3 สำขำวิชำกำรจัดกำร (ป. ตรี) 7,058 12,952 

4 สำขำวิชำกำรตลำด (ป. ตรี) 3,450 6,493 

5 สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (ป. ตรี) 1,996 4,097 

6 สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว (ป. ตรี) 3,386 4,462 

7 สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ (ป. ตรี) 3,558 5,049 

8 สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ (ป.โท) 20,292 38,778 

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 

9 สำขำวิชำกำรบัญชี (ป. ตรี + ป.โท)  2,470 6,286 

10 สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร (ป. ตรี) 2,484 4,621 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

11 สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (ป. ตรี) 6,056 12,411 

คณะเภสัชศาสตร ์

12 สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ (ป. ตรี) 1,502 2,293 

คณะวิทยาศาสตร์ 

13 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  (ป. ตรี) 5,474 7,623 

14 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ป. ตรี) 

15 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร (ป. ตรี) 1,779 2,632 

คณะศิลปศาสตร์ 

16 สำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (ป. ตรี) 3,770 6,517 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนหนังสือ 

ชื่อเรื่อง เล่ม 

17 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ป. ตรี) 5,598 7,161 

18 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น (ป. ตรี) 775 1,143 

19 สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมจีน (ป. ตรี) 531 800 

20 สำขำวิชำภำษำเยอรมันเพ่ือกำรท่องเที่ยว (ป. ตรี) 391 530 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

21 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (ป. ตรี) 2,699 4,392 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

22 สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ (ป. ตรี) 8,306 12,825 

23 สำขำวิชำจิตวิทยำ (ป. ตรี) 3,086 4,882 

วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

24 สำขำวิชำดุริยศิลป์ (ป. ตรี + ป.โท) 1,361 1,671 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 

25 สำขำวิชำคริสต์ศำสนศำสตร์ (ป. ตรี+ ป.โท) 8,570 10,862 

วิทยาลัยนานาชาติ 

26 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจบริกำรระหว่ำงประเทศ (ป. ตรี) 1,618 1,748 

27 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  (ป. ตรี) 7,508 8,470 

28 สำขำวิชำกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ (ป. ตรี) 4,279 4,922 

29 สำขำวิชำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ (ป. ตรี) 2,347 2,547 

30 สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษแก่ผู้พูดภำษำอ่ืน (ป.โท) 4,204 4,941 

31 สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (ป.โท) 7,508 8,470 

32 สำขำวิชำภำษำศำสตร์ (ป.โท) 2,330 2,651 
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จ านวนวารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชา  

 

ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนชื่อเรื่อง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คณะนิติศาสตร ์
1 สำขำวิชำนิติศำสตร์ (ป.ตรี + ป.โท) 30 3 

คณะนิเทศศาสตร ์

2 สำขำวิชำนิเทศศำสตร์  (ป.ตรี) 6 3 

คณะบริหารธุรกิจ 

3 สำขำวิชำกำรจัดกำร (ป.ตรี) 25 5 

4 สำขำวิชำกำรตลำด (ป.ตรี) 23 2 
5 สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (ป.ตรี) 13 7 
6 สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว (ป.ตรี) 8 2 
7 สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ (ป.ตรี) - 4 

8 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ (ป. โท)  47 23 

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 

 9 สำขำวิชำกำรบัญชี (ป.ตรี + ป.โท) 5 2 

 10 สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร (ป.ตรี) 11 2 
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

11 สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (ป.ตรี) 29 9 

คณะเภสัชศาสตร ์

12 สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ (ป.ตรี) 10 10 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 13 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) 5 3 
 14 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ป.ตรี) 5 3 
15 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร (ป.ตรี) 5 3 

 

 

 



25 

 

ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนชื่อเรื่อง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ 

16 สำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (ป.ตรี) 12 1 

17 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ(ป.ตรี) 5 12 

18 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น(ป.ตรี) 2 2 

19 สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมจีน(ป.ตรี) 2 - 

20 สำขำวิชำภำษำเยอรมันเพ่ือกำรท่องเที่ยว - - 

คณะเศรษฐศาสตร์  

21 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (ป.ตรี) 4 2 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

22 สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ(ป.ตรี) 19 6 

23 สำขำวิชำจิตวิทยำ (ป.ตรี) 3 3 

วิทยาลัยดุริยศิลป์  

24 สำขำวิชำดุริยศิลป์ (ป.ตรี + ป.โท) 2 4 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 

25 สำขำวิชำคริสต์ศำสนศำสตร์ (ป.ตรี+ ป.โท) 10 18 

วิทยาลัยนานาชาติ 

30 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจบริกำรระหว่ำงประเทศ  
(ป. ตรี)  

- 2 

29 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (ป. ตรี) - 4 

28 สำขำวิชำกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ (ป.ตรี) - 12 

32 สำขำวิชำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) - 3 

26 สำขำวิชำภำษำศำสตร์ (ป.โท) 3 9 

27 สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษแก่ผู้พูดภำษำอ่ืน (ป.โท) - 12 

31 สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (ป.โท) - 14 
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จ านวนวารสารประเภทให้ความรู้ทั่วไป และเพื่อความจรรโลงใจ 

 

ล าดับที่  ประเภท 
จ านวนชื่อเรื่อง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

1 ควำมรู้ทั่วไป 25 2 

2 สรุปข่ำว 3 1 

3 บันเทิง 18 2 

 

รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฐานข้อมูลออนไลน์) 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ 

1 Academic Search Complete 

2 CINAHL Plus with Full Text 

3 Computers & Applied Sciences Complete 

4 Education Research Complete   

5 Everynote.com 

6 Matichonelibrary 

7 Proquest 5000SC ABI/INFORM 

8 Questia 

9 Science Direct 

10 Thai Farmers Research Center 
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ตอนที่ 5 

อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ 

 

การสร้างอาคารส านักหอสมุด  

มหำวิทยำลัยพำยัพจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักหอสมุดและศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

(Library & Learning Resource Center Project)  ขึ้นในปีกำรศึกษำ  2542  และได้เริ่มด ำเนินกำร

ก่อสร้ำงเมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. 2546  แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2547  และเริ่มเปิดให้บริกำร

เมื่อวันที่  1  มิถุนำยน พ.ศ. 2548  ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรทั้งสิ้น  187,327,030.68  บำท  เงินทุน

ก่อสร้ำงบำงส่วนได้รับควำมช่วยเหลือจำก  American Schools and Hospitals Abroad (ASHA)  ซึ่งเป็น

หน่วยงำนหนึ่งของ United States Agency for International Development (USAID) โดยกำร

ประสำนงำนของควำมช่วยเหลือจำก United Board for Christian Higher Education in Asia  เป็น

จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  42,459,374.79  บำท  นอกจำกนี้ยังได้รับเงินบริจำคจำกบุคคลต่ำง ๆ ผ่ำน United 

Board for Christian Higher Education in Asia  ทั้งยังได้รับควำมช่วยเหลือจำกคระกรรมกำรสภำ

มหำวิทยำลัยพำยัพ  คณะกรรมกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำมหำวิทยำลัย  ศิษย์เก่ำ  นักศึกษำ บุคลำกรทุกฝ่ำย 

และหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยพำยัพ  มิตรสหำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรบริจำคเงิน

และจัดกิจกรรมหำรำยได้สมทบทุนในกำรด ำเงินงำนอีกจ ำนวน  3,543,114.30  บำท   

 ลักษณะอำคำรของศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้สิรินธร  มีลักษณะเป็นอำคำร  4  ชั้น  มีพ้ืนที่ใช้สอย  

12,500  ตำรำงเมตร  มีที่นั่งเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำจ ำนวน  900  ที่นั่ง และมีห้องประชุม  4  ห้อง  จ ำนวน  

600  ที่นั่ง  อำคำรหลังนี้ได้รับกำรออกแบบเพ่ือให้เป็น “ศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้”  (Learning Resource 

Center) ที่ทันสมัยด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Library) และระบบ E-Learning  โดย

จัดเตรียมโครงสร้ำงระบบเครือข่ำยในอำคำรเป็นระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูง  เพ่ือรองรับกำรรับส่งข้อมูล

ประเภทสื่อดิจิตอล  สื่อมัลติมีเดีย  และกำรประชุมทำงไกล   นอกจำกนี้ยังมีระบบเครือข่ำยไร้สำย  เพ่ือ

ให้บริกำรสืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตได้จำกทุกจุดทั่วอำคำร 
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การจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการ 

ชั้นที่ 1   

1.  เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืนหนังสือ 

2.  ห้องบริกำรสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Learning Center)  

3.  โถงส ำหรับจัดนิทรรศกำร  (Exhibition Hall) 

ชั้นที่ 2   

1.  โซนบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้นสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดย 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำรจ ำนวน  83  เครื่อง 

2.  ห้องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรฝึกอบรม (Training  Room) โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ให้บริกำรจ ำนวน  51  เครื่อง 

3. ศูนย์ข้อมูลภำคเหนือ (Northern  Thailand  Information  Center) 

ชั้นที่  3  

1.  ชั้นหนังสือต ำรำภำษำไทย  

2.  ห้องวำรสำรฉบับปัจจุบัน และวำรสำรเย็บเล่ม 

3.  มุมวำรสำรล่วงเวลำ 

4.  ศูนย์เภสัชสนเทศ    

5.  บริเวณที่นั่งอ่ำน ประกอบด้วยโต๊ะอ่ำนเดี่ยว และโต๊ะอ่ำนกลุ่ม 

ชั้นที่  4  

1.  หอประวัติมหำวิทยำลัยพำยัพ 

2.  ชั้นหนังสือต ำรำภำษำต่ำงประเทศ  

3.  ชั้นหนังสืออ้ำงอิง  

4.  ชั้นหนังสือวิทยำนิพนธ์ และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

5.   ชั้นหนังสือรำยงำนกำรวิจัย และสิ่งพิมพ์รัฐบำล 

6.  ห้องหนังสือนวนิยำย หนังสือเยำวชน และหนังสือปกอ่อน 

7.  ห้องหนังสือค ำพิพำกษำ 

8.  บริเวณท่ีนั่งอ่ำน ประกอบด้วยโต๊ะอ่ำนเดี่ยว และโต๊ะอ่ำนกลุ่ม 

9.  ห้องค้นคว้ำเดี่ยว  ห้องกลุ่มเล็ก  และห้องสัมมนำกลุ่ม 
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ครุภัณฑ์ 

1 Barcode Scanner LS 2208 AP 17 

2 computer   216 

3 computer notebook  1 

4 DVD VCD CD Player  Sony 4 

5 DVD VCD CD Player Panasonic 1 

6 DVD/VCD   Panasonic 23 

7 DVD/VCD  Minicompo  Sony 14 

8 Headphone  AKG 64 

9 LCD  Projector 2000 Panasonic 1 

10 Library Entrance control door 2 

11 printer แคร่ยำว 2 

12 printer แคร่สั้น 4 

13 Projector Screen  VERTEX 10 

14 TV   14"   24 

15 TV   21"   3 

16 TV   25"    1 

17 TV   29"    4 

18 กระบะรับคืนหนังสือ 2 

19 เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์   373 

20 เก้ำอ้ีไม่มีพนักพิง 5 

21 เก้ำอ้ีโซฟำ    68 

22 เก้ำอ้ีโซฟำ 4ที่ / ชุด 7 

23 เก้ำอ้ีโซฟำ เดี่ยว 20 

24 เก้ำอ้ีท ำงำนมีแขน สีฟ้ำ 66 

25 เก้ำอ้ีนั่งพัก 4 ที่นั่ง 6 

26 เก้ำอ้ีนั่งพักไม้   6 
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27 เก้ำอ้ีนั่งอ่ำน   786 

28 เก้ำอ้ีเลคเชอร์   84 

29 เก้ำอ้ีสูง  (ชั้น 1, ชั้น 3, ห้องมัลติมีเดีย) 3 

30 เก้ำอ้ีหมุนกลำงมีแขน (ห้องผอ.) 1 

31 เก้ำอ้ีห้องประชุม   40 

32 เครื่องกรองน้ ำท่อเดี่ยว 3 

33 เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ  10 ปอนด์ 9 

34 เครื่องดับเพลิงแบบเคมีผง 10 ปอนด์ 54 

35 เครื่องส ำรองไฟ 1 KVA    5 

36 เครื่องส ำรองไฟ 500 VA   50 

37 เคำน์เตอร์  ชั้น 3 1 

38 เคำน์เตอร์  ชั้น 4 1 

39 เคำน์เตอร์  ยืมคืน 1 

40 เคำน์เตอร์ ชั้น 2 1 

41 เคำน์เตอร์ ทำงเข้ำ ออก 1 

42 เคำน์เตอร์ ภำคเหนือ 1 

43 เคำน์เตอร์ มัลติมีเดีย 1 

44 เคำน์เตอร์ ส ำนักงำน 1 

45 เคำน์เตอร์รับฝำกของ 1 

46 ฉำกครึ่งกระจก 100x120 2 

47 ฉำกครึ่งกระจก 100x150 4 

48 ชั้นเก็บแฟ้ม (เหล็กก้ัน) 1 

49 ชั้นวำงหนังสือ 2 ช่วง 65 

50 ชั้นวำงหนังสือ 3 ช่วง 152 

51 ชั้นไม้ 58 

52 ชั้นเตี้ย 7 

53 ชั้นหนังสือไม้ 2 ช่วง 2 ด้ำน 15 
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54 ชุดโต๊ะ+เก้ำอ้ี 4 ที ่ 28 
55 โชฟำ 1S ARMANDA  (เหลือง) 2 
56 โชฟำ 3S ARMANDA  (เหลือง) 2 
57 โชฟำ เอรำวัณ  (เทำ) 1 
58 ตู้ เอกสำร 15 ลิ้นชัก (ส ำนักงำน, ห้องวิเครำะห์) 2 
59 ตู้ เอกสำร 4 ลิ้นชัก 11 
60 ตู้เก็บกุญแจ  30 ลูก 4 
61 ตู้เก็บกุญแจ 100 ลูก 1 
62 ตู้เก็บสื่อโสตทัศน์ 7 
63 ตู้โชว์กระจก  ข้อมูลภำคเหนือ 2 
64 ตู้โชว์กระจก มัลติมีเดีย 3 
65 ตู้ดับเพลิงแบบใช้น้ ำฉีด 14 
66 ตู้ท ำน้ ำเย็น 1 ก๊อก 3 
67 ตู้แบบอำจำรย์ 18 
68 ตู้ล๊อคเกอร์ LK-6106 (ชั้น 1) 1 
69 โต๊ะกลำง DUKE (แบล็ควอลนัท) 1 
70 โต๊ะกลำง TINA (แบล็ควอลนัท) 2 
71 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80*60 1 
72 โต๊ะคอมฯ แบบนั่ง 74 
73 โต๊ะนั่งอ่ำน 180 

74 โต๊ะปริ้นเตอร์ NC 80D  สีดูโอ้ก 6 

75 โต๊ะไม้ส ำนักงำน 150*80*75 1 

76 โต๊ะไม้วำงของส ำหรับชุดโซฟำสีม่วง 17 

77 โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์แบบยืน (ชั้น2-4) 20 

78 โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์แบบยืน (ชั้น 1) 6 

79 โต๊ะวำงเครื่องเล่นเทป 3 

80 โต๊ะวำงทีวี 11 
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81 โต๊ะวิทยำกร 9 

82 โต๊ะอ่ำนเดี่ยว 58 

83 ที่แขวนหนังสือพิมพ์ 2 

84 ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์แแบบยืน 2 

85 บอร์ดก ำมะหยี่ 80*120 ซม 9 

86 บอร์ดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ PVC 8 

87 บอร์ดนิทรรศกำรไม้ (ห้องภำคเหนือ) 1 

88 บันได 3 ขั้นส ำหรับขึ้นชั้นหนังสือ 5 

89 แผ่นต่อโต๊ะ 1Q 60*80 เชอร์รี่ (ห้อง ผอ.) 1 

90 พัดลมดูดอำกำศ   62 

91 ฉำกกั้นไม้ (ห้องภำคเหนือ) 2 

92 ไฟฉุกเฉิน (ประมำณจำกคุณเสกสรร เพ่ิมรำยละเอียดที่ตั้ง) 50 

93 ไม้ปิดชั้นหนังสือ 65 

94 รถเขน็หนังสือ 26 

95 ระบบดับเพลิงด้วยแก๊ส FM 200 3 

96 ระบบป้องกันหนังสือสูญหำย 1 

 

พื้น เพดาน และผนังอาคาร 

1.  พ้ืนใช้วัสดุกระเบื้องยำงชนิดอย่ำงหนำทั้งหมด  เพื่อลดเสียงสะท้อน 
2.  ฝ้ำเพดำนลักษณะเป็นฝ้ำหลุม  ใช้แผ่นวัสดุเก็บเสียงอคูสติคบอร์ด โครงทีบำร์ส่วนใหญ่สลับกับ 

ส่วนกลำง ช่วงแนวเสำเป็นยิบซั่มบอร์ดฉำบเรียบ 
3.  ผนังอำคำร  เป็นก่ออิฐฉำบปูนเรียบ  มีห้องยื่นเป็นช่วง  เพ่ือลดเสียงสะท้อน  

 

ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสวาง และระบบปองกันสาธารณภัย 

1. ควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องปรับอำกำศระบบเซ็นทรัล ใช้เครื่องท ำควำมเย็น ระบบท ำน้ ำเย็นเป็น 
ศูนย์กลำงจ่ำยควำมเย็นโดยท่อทั้งอำคำร 

2.  อุณภูมิภำยในอำคำร  25  องศำเซลเซียส 
3.  ระบบระบำยอำกำศ  มีระบบหมุนเวียนอำกำศไปยังห้อง AHU โดยระบบท่อ และมีช่องเฟรช

แอร์ส ำหรับหมุนเวียนอำกำศจำกภำยนอก 
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4.  แสงสว่ำงใช้โคมไฟชนิดสะท้อนแสงฝังในเพดำน โดยใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซ่น 
5.  ระบบป้องกันสำธำรณภัย 

5.1  มีถังดับเพลิงเคมีตำมจุดส ำคัญต่ำง ๆ 
5.2  มีระบบเตือนอัคคีภัย โดยชนิดจับควันไฟ 
5.3  มีระบบดับเพลิงด้วยน้ ำฉีดโดยหัวสปริงเกอร์ทั่วอำคำร 
5.4  มีปั้มน้ ำชนิดเครื่องยนต์ส ำหรับจ่ำยน้ ำดับเพลิง 
5.5  มีถังน้ ำส ำรองส ำหรับใช้ในกำรดับเพลิง 

 

การจัดอาคารสถานที่ส าหรับคนพิการ 

1.  มีที่จอดรถส ำหรับคนพิกำร 
2.  มีทำงลำดขึ้นลงอำคำรส ำหรับคนพิกำร 
3.  มีห้องน้ ำส ำหรับคนพิกำรทุกชั้น 
4.  มีลิฟท์โดยสำรให้บริกำรส ำหรับคนพิกำร 

 

จ านวนเนื้อที่ของส านักหอสมุด 
 

1.  เนื้อท่ีส ำหรับผู้ใช้บริกำร 

จ านวนที่นั่งอ่าน 

 พ้ืนที่ให้บริการ จ านวนที่นั่งอ่านเด่ียว จ านวนที่นั่งอ่านกลุม่ รวม 
ชั้นที่  1   
Waiting  Area - 24 24 
ชั้นที่  2   
ศูนย์ข้อมูลภำคเหนือ - 50 50 
ชั้นที่  3  
พื้นที่น่ังอ่ำนหนังสือ 40 201 241 
พื้นที่น่ังอ่ำนห้องวำรสำร - 56 56 
ศูนย์เภสัชสนเทศ - 10 10 
ชั้น 4 
พื้นที่น่ังอ่ำนหนังสือ 17 283 300 
ห้องหนังสือค ำพิพำกษำ  14 14 
ห้อง Study room ขนำดเล็ก - 35 35 
ห้อง Study room ขนำดกลำง - 36 36 
ห้อง Study room ขนำดใหญ ่ - 136 136 
รวม 57 845 902 
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จ านวนเนื้อทีน่ั่งอ่าน 

พ้ืนที่ให้บริการ จ านวนเนื้อที ่(ตารางเมตร) 

ชั้นที่  1   
Waiting  Area  56.25 
ชั้นที่  2   
ศูนย์ข้อมูลภำคเหนือ 113.00 
ชั้นที่  3 
พื้นที่น่ังอ่ำนหนังสือ 506.25 
พื้นที่น่ังอ่ำนห้องวำรสำร 168.75 
ศูนย์เภสัชสนเทศ  14.07 
ชั้น 4 
พื้นที่น่ังอ่ำนหนังสือ 562.50 
ห้องหนังสือค ำพิพำกษำ  14.07 
ห้อง Study room ขนำดเล็ก  68.00 
ห้อง Study room ขนำดกลำง  56.25 
ห้อง Study room ขนำดใหญ ่ 168.75 
รวม 1,727.89 

 

จ านวนเนื้อทีส่ าหรับวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรส าหรับผูใชบริการ 

พ้ืนที่ให้บริการ จ านวนเนื้อที ่(ตารางเมตร) 
ชั้นที่  1   
ห้องมัลติมเีดีย 112.50 
ชั้นที่  2   
พื้นที่บริกำรคอมพิวเตอร ์ 309.37 
ห้องฝึกอบรม 112.50 
รวม 534.37 
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2.  เนื้อท่ีส ำหรับเก็บหนังสือและวำรสำรเย็บเล่ม 

พ้ืนที่ให้บริการ จ านวนเนื้อที่  (ตารางเมตร) 
ชั้นที่  2 
พื้นที่เก็บหนังสือศนูย์ข้อมูลภำคเหนือ 112.50 
ชั้นที่  3   
พื้นที่เก็บหนังสือ 393.75 
พื้นที่เก็บวำรสำรเย็บเล่ม 112.50 
พื้นที่เก็บวำรสำรล่วงเวลำ  56.25 
ชั้นที่ 4 
พื้นที่เก็บหนังสือ 450.00 
ห้องนวนิยำย  56.25 
ห้องค ำพิพำกษำ  14.07 
รวม 1,195.32 

 

 3.  เนื้อท่ีส ำหรับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 

พ้ืนที่ปฎิบัติงาน จ านวนเนื้อที่  (ตารางเมตร) 
ชั้นที่  1   
เคำน์เตอร์บริกำรห้องมัลติมีเดีย 28.13 
เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน 112.50 
ชั้นที่ 2 
เคำน์เตอร์บริกำรศูนย์ข้อมลูภำคเหนือ 28.13 
เคำน์เตอร์บริกำรชั้น 2 28.13 
ห้องซ่อมคอมพิวเตอร ์ 56.25 
แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 56.25 
ห้อง Server 28.13 
ส ำนักงำนส ำนักหอสมุด 28.13 
ห้องผู้อ ำนวยกำร 56.25 
แผนกพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 225.00 
งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ของมหำวิทยำลัย 28.13 
ห้องหนังสือบริจำค 56.25 
ห้องเก็บของ 28.13 
ชั้นที่ 3 
เคำน์เตอร์บริกำรชั้น 3 28.13 
แผนกบริกำรสำรสนเทศ 56.25 
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พ้ืนที่ปฎิบัติงาน จ านวนเนื้อที่  (ตารางเมตร) 
ชั้นที่ 4 
เคำน์เตอร์บริกำรชั้น 4 28.13 
รวม 871.92 
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ตอนที่ 6 

การบริการ 

 

ส ำนักหอสมุดให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำยประเภท มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมยัมำใช้

ในกำรให้บริกำร เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงสะดวก รวดเร็ว มีกำร

แนะน ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆได้ด้วยตนเอง รวมทั้งบริกำรด้ำนอื่นๆ

ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร ในปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักหอสมุดมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร

ให้บริกำร ดังนี้ 

1. บริกำรเข้ำใช้ห้องสมุดส ำหรับสมำชิกและบุคคลภำยนอก โดยเปิดให้บริกำรทุกวัน ยกเว้นวันหยุด

นักขัตฤกษ ์มีก ำหนดกำรเปิดให้บริกำร ดังนี้ 

  วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลำ   08.00 - 18.00  น. 

  วันเสำร์ - วันอำทิตย์ เวลำ   10.00 - 18.00 น. 

 2. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลตีเดีย และบริกำรยืมออกนอกห้องสมุด

ส ำหรับสมำชิก โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  มีกำรก ำหนดระเบียบกำรให้บริกำร  ดังนี้  

 

ประเภท ประเภทสมาชิก จ านวน เวลา ค่าปรับ 
หนังสือทั่วไป อำจำรย์ประจ ำ/พิเศษ 

นักศึกษำปริญำเอก 
นักศึกษำปริญญำโท 
นักศึกษำปริญญำตรี 
เจ้ำหน้ำที่  

20 เล่ม 
15 เล่ม 
15 เล่ม 
7 เล่ม 
7 เล่ม 

1 เทอม 
1 เดือน 

2 สัปดำห์ 
1 สัปดำห์ 
1 สัปดำห์ 

5 บำท/เล่ม/วัน 

หนังสือส ำรอง อำจำรย์ประจ ำ/พิเศษ 
นักศึกษำปริญำเอก 
นักศึกษำปริญญำโท 
นักศึกษำปริญญำตรี 
เจ้ำหน้ำที ่

3 เล่ม 1 คืน 2 บำท/เล่ม/ช.ม. 
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ประเภท ประเภทสมาชิก จ านวน เวลา ค่าปรับ 
ซีดีประกอบหนังสือ อำจำรย์ประจ ำ/พิเศษ 

นักศึกษำปริญำเอก 
นักศึกษำปริญญำโท 
นักศึกษำปริญญำตรี 
เจ้ำหน้ำที ่

7 แผ่น 7 วัน 5 บำท/แผ่น/วัน 

ซีดี/ดีวีดี/วีดีโอ /เทปคำสเซ็ท อำจำรย์ประจ ำ/พิเศษ 
นักศึกษำปริญำเอก 
นักศึกษำปริญญำโท 
นักศึกษำปริญญำตรี 
เจ้ำหน้ำที ่

2 แผ่น/
ม้วน 

3 วัน 5 บำท/แผ่น/วัน 

หนังสือประเภทอ่ืนๆ ใช้ภำยในห้องสมุดเท่ำนั้น 
 
 3. บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตลอด 24  

ชั่วโมง 

 4. บริกำรสืบค้นข้อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book ) ตลอด 24 ชั่งโมง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด    

 5. บริกำรแนะน ำ/อบรมกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด กำรสืบค้นข้อมูลเฉพำะด้ำน

และฐำนข้อมูลออนไลน์ รวมถึงให้ค ำปรึกษำและช่วยกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรส ำหรับคณำจำรย์  นักศึกษำ 

และบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

5.1 อบรมกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรอ้ำงอิง ให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ใน 

รำยวิชำศึกษำท่ัวไป GE 101 จ ำนวน 17 ครั้ง รวม 935 คน 

5.2 อบรมกำรสืบค้นข้อมูลเฉพำะด้ำน รวมถึงฐำนข้อมูลออนไลน์ ส ำหรับผู้ใช้เฉพำะ 

กลุ่ม จ ำนวน 5 ครั้ง รวม 153 คน     

5.3 บริกำรตรวจรูปแบบและกำรลงรำยกำรอ้ำงอิงเนื้อหำในวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 

ปริญญำโท มหำวิทยำลัยพำยัพ   

 6. บริกำรด้ำนอื่นๆท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร ดังนี้ 
6.1  บริกำร Renew Online  ส ำหรับอำจำรย์      
6.2  บริกำรจองหนังสือออนไลน์     
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6.3  บริกำรตอบค ำถำมออนไลน์    
6.4  บริกำรแจ้งเตือนกำรค้ำงส่งหนังสือผ่ำนระบบทะเบียนนักศึกษำและเว็บไซต์ของ 

ส ำนักหอสมุด    
6.5  บริกำรเสนอซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์  
6.6  บริกำรแนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ประจ ำเดือนบนเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด   
 
6.7  บริกำรแนะน ำกำรสืบค้นข้อมูล และกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง บนเว็บไซต์ของ 

ส ำนักหอสมุด   
  6.8   บริกำรส่งเสริมกำรอ่ำนโดยจัดแสดงหนังสือด้ำนต่ำงๆที่น่ำสนใจ  เช่น  หนังสือด้ำน
อำเซียน   หนังสือรำงวัลซีไรต์  หนังสือด้ำนสำรสนเทศท้องถิ่นภำคเหนือ และหนังสือด้ำนควำมรู้พัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ เป็นต้น 
 7. บริกำรกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันกับห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ๆ ดังนี้ 

7.1 บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 

7.2 บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัยฉบับเต็มของห้องสมุด 

สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ๆทั่วประเทศ (โครงกำร Thai Digital Collection) 

7.3 บริกำรสืบค้นแหล่งข้อมูลวำรสำรของห้องสมุดต่ำงๆทั่วประเทศ (โครงกำร Jounal  

Link ) 
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ตอนที่ 7 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือให้มีกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกัน  ดังนี้ 

1. โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักหอสมุด 3 สถำบัน 
ประกอบด้วย ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยแม่โจ้ และส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยพำยัพ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักหอสมุดทั้ง 3 สถำบัน 

2.  ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.)  โดยมีกำรจัดกลุ่มคณะท ำงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น กลุ่มงำนบริกำร  กลุ่มงำนวำรสำร  กลุ่มงำนเทคนิค  และกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 3.  โครงกำร Journal Link  เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด  เพ่ือกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ร่วมกัน  โดยมีกำรสร้ำงฐำนข้อมูลชี้แหล่งวำรสำรในประเทศไทย  รวบรวมรำยกำรวำรสำรที่มีในห้องสมุดทั้ง
ภำครัฐและเอกชน   
 4.  โครงกำรจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ส ำหรับ
เครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ (ThaiLIS)  เพ่ือให้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็มของ
วิทยำนิพนธ์  รำยงำนกำรวิจัย  วำรสำรทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ   

5.  โครงกำรบอกรับ e-Books  ในภำคีควำมร่วมมือ Thai University eBook Net   โดยสมำชิก

ห้องสมุดสำมำรถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อร่วมกันทั้งหมดผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
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ตอนที่ 8 

การประเมินคุณภาพส านักหอสมุด 

ส ำนักหอสมุดมีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย  โดยใช้

มำตรฐำน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภำพที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้น  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำ  และมำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  และสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก    

ส ำนักหอสมุดมีกำรประเมินคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  โดยจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองเสนอต่อส ำนัก

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  เพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะผู้ประเมินคุณภำพ

ภำยในของมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำทุกปี   และมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำปรับปรุงและ

พัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 

 

ส่วนที่ 1 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 

  องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

   ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 

   ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

   ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

   ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

   ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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ส่วนที่  2  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตำมอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลกำรชี้น ำและ/หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1  

   ภำยในสถำบัน 

องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 จ ำนวนนักศึกษำหรือบุคลำกรที่ประสบควำมส ำเร็จหรือสร้ำง 

      คุณประโยชน์หรือคุณค่ำแก่สังคม    

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

 

ผลการประเมินคุณภาพตนเอง ปีการศึกษา 2556 

 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

() 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน 

โดย

คณะกรรมการ
1 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือ

สัดส่วน

) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

1.1 8  1  2  3 

4  5  6 

 7 8 

 5 5 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2.4 7  1  2  3 

4  5  6  

 7 

 5 5 

                                                           
1  0.00-1.50 ต้องปรับปรุง 

1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 พอใช ้
3.51-4.50 ดี 
4.51-5.00 ดีมำก 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

() 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน 

โดย

คณะกรรมการ
1 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือ

สัดส่วน

) 
ตัวหาร 

2.5 5  1  2  3 

4  5 

 5 5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 7  1  2  3 

4  5  6  

 7 

 5 5 

7.2 5  1  2  3 

4  5 

 5 5 

7.3 5  1  2  3 

4  5 

 5 5 

7.4 6  1  2  3 

4  5  6  

 5 5 

13 3.51 3.52  3.51 3.52 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 8  1  2  3 

4  5  6 

 7 8   9 

 5 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 

1. หน่วยงำนยังขำดกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน 

และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

2. หน่วยงำนยังขำดแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่

หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

() 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน 

โดย

คณะกรรมการ
1 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือ

สัดส่วน

) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

18.1 4  1  2  3 

4  5 

 5 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน ยังขำด

กำรได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

4 - 1 - 5 5 

5 3.51 4.14  4.14 4.14 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 4.81 4.72 

ค่าเฉลี่ยรวม (ไม่รวมตัวบ่งชี้ 2.5 และ 7.3) 4.77 4.67 
 

 

 




