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โครงสร้างและการบริหาร 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ  ประกอบด้วยห้องสมุด  2  แห่ง  ได้แก่  ส านักหอสมุด เขตแม่คาว  

และห้องสมุดดิวอลด์ เขตแก้วนวรัฐ  มีระบบการบริหารงานแบบศูนย์รวมโดยมีส านักหอสมุด เขตแม่คาว เป็น
ศูนย์กลางในการบริหารงาน  มีสถานภาพเทียบเท่ากับคณะ  มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดขึ้นตรงต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ส านักหอสมุดมีการจัดแบ่งการด าเนินงานภายในออกเป็น 3 แผนก  ได้แก่  แผนก
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  แผนกบริการสารสนเทศ  และห้องสมุดดิวอลด์   มีหัวหน้าแผนกท าหน้าที่
บริหารงานภายในแผนก และมีคณะกรรมการช่วยด าเนินงานด้านต่างๆของส านักหอสมุด 

 
แผนภูมิองค์กร (Organization Chart ) 

  

ห้องสมดุ 

ห้องสมุดดิวอลด ์

 

แผนกบริการ 

สารสนเทศ 

แผนกพัฒนา 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักหอสมุด 

   มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิชาการ 

ส านักงานส านักหอสมุด 

คณะกรรมการบรหิาร    
คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน      
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
คณะกรรมการจัดการความรู ้
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ   
คณะกรรมการดูแลอาคารสถานท่ี                              
คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการปฏิบัติงาน 
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นโยบายการบริหารงาน 
ส านักหอสมุดมีนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัย  โดยเน้น 
สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  

1.2  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด 
1.3  พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยพายัพในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์   
2.  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักหอสมุดให้มีความทันสมัยและมี 
ประสิทธิภาพ 

2.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของส านักหอสมุด 
2.3  ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

3.  ด้านการให้บริการ 
3.1  พัฒนาการให้บริการเชิงรุก ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ 
3.2  เสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา  
3.3  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.4  ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของส านักหอสมุดเชิงรุก 
3.5  พัฒนาการให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาชาวต่างชาติ 

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรและการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ 
4.1  พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคเหนือเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ 
4.2  พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือในรูปแบบดิจิทัล 
4.3  ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 

5.  ด้านการบริหารจัดการ  
5.1  บริหารจัดการการด าเนินงานของส านักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิ 

บาล 
5.2  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5.3  เสริมสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ 

บุคลากร  
5.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานและการ 

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5  ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.6  ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
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คณะกรรมการของส านักหอสมุด 
ส านักหอสมุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย  วางแผนงาน และ

ด าเนินงานด้านต่างๆของส านักหอสมุด ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนางานของส านักหอสมุดให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพายัพ  รวมถึงวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีสมรรถนะตามต าแหน่งงาน คณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักหอสมุด หัวหน้าแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก โดยมี
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นประธานกรรมการ  

2. คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักหอสมุด ให้

สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตาม และประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก โดยมีหัวหน้าแผนกพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นประธานกรรมการ  และผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นที่ปรึกษา 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่วางแผนงาน และด า เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ

ส านักหอสมุดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
หัวหน้าแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก โดยมีผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นประธานกรรมการ  

4. คณะกรรมการจัดการจัดการความรู้ส านักหอสมุด 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่วางแผน และด าเนินงานการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของ

ส านักหอสมุด ตลอดจนพัฒนาคลังความรู้ของส านักหอสมุด คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก 
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และบรรณารักษ์ส านักหอสมุด โดยมีหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศเป็นประธาน
กรรมการ  และผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นที่ปรึกษา 

5. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักหอสมุด 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการวางแผน และพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา

เว็บไซต์ของส านักหอสมุด คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย โปรแกรมเมอร์ และบรรณารักษ์ส านักหอสมุด โดยมี
โปรแกรมเมอร์เป็นประธานกรรมการ  และผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นที่ปรึกษา 

6. คณะกรรมการดูแลอาคารสถานที่ 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม (5ส) 

ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟต์ อุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวก และระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในอาคารส านักหอสมุดตามนโยบายของส านักหอสมุด คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทน
แผนก โดยมีเลขานุการส านักหอสมุดเป็นประธานกรรมการ  และผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นที่ปรึกษา 
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7. คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และบรรณารักษ์ส านักหอสมุด โดยมี
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นประธานกรรมการ  

8. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของส านักหอสมุด คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก และตัวแทนแผนก โดยมีหัวหน้า
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นประธานกรรมการ  และผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นที่ปรึกษา 
 
งบประมาณและการเงิน 
 งบประมาณประจ าปีการศึกษา  2557 ของส านักหอสมุด 14,859,885.00   บาท 
   
บุคลากรห้องสมุด 

บุคลากรระดับบริหาร 

ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ 

ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้อ านวยการ มยุรี  ยาวิลาศ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา) 

28  ปี 

หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

เพียงเพ็ญ  จ ารัสเรืองพร ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 31  ปี 

หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ พุทธมนต์  พรนิมิตร ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
อม. (บรรณารักษศาสตร์  
       และสารนิเทศศาสตร์) 

19  ปี 

หัวหน้าห้องสมุดดิวอลด์ จิตรา  สามสา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
วท.ม (เทคโนโลยี 
       สารสนเทศและการ 
       จัดการ) 

31  ปี 
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จ านวนผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพ ต่อจ านวนนักศึกษาและจ านวนหนังสือ 

จ านวนบรรณารักษ์ตามมาตรฐาน 

จ านวน
บรรณารักษ์
ปีการศึกษา 

2557 

ค านวณจากจ านวนนักศึกษา ค านวณจากจ านวนหนังสือ 
รวม 

 จ านวน
นักศึกษา 

สัดส่วน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวน
บรรณารักษ์ 

จ านวน
หนังสือ 

สัดส่วน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวน
บรรณารักษ์ 

4,408 500 : 1 8.8 278,082 150,000  
: 1 

1.8 10 10 

 
จ านวนผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพอ่ืนๆ พนักงานและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ต่อจ านวนนักศึกษา 

จ านวนเจ้าหน้าที่   จ านวนนักศึกษา 
สัดส่วน 

(เจ้าหน้าที่ : นักศึกษา) 
18 4,408 1 : 245 

 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักหอสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งได้แก่  หนังสือ  วารสาร หนังสือพิมพ์  สื่อ
มัลติมีเดีย  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามความจ าเป็นและอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองพันธกิจด้านการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย  มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศตามระบบมาตรฐานสากล และใช้โปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการด าเนินงานจัดซื้อ งานจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น และงานยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด   

 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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หนังสือ 

หมวด 
จ านวนเล่ม 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม ร้อยละ 

000-คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ    
        เบ็ดเตล็ด 

10,681 4,337 15,018 5.65 

100-ปรัชญา  จิตวิทยา 6,613 2,575 9,188 3.46 

200-ศาสนา 11,502 18,122 29,624 11.14 

300-สังคมศาสตร์ 61,346 13,252 74,598 28.05 

400-ภาษาศาสตร ์ 7,526 7,151 14,677 5.52 

500-วิทยาศาสตร ์ 6,451 3,102 9,553 3.59 

600-เทคโนโลย ี 39,849 11,382 51,231 19.27 

700-ศิลปะ นันทนาการ 5,338 3,778 9,116 3.43 

800-วรรณคดี 4,754 2,757 7,511 2.82 

900-ภูมิศาสตร ์ประวัติศาสตร ์   12,382 5,306 17,688 6.65 

Q,W - เภสัชศาสตร์ 1,410 889 2,299 0.86 

Q,W - พยาบาลศาสตร ์ 16,899 5,102 22,001 8.27 

SET – หนังสือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

844 50 894 0.34 

SMEs – หนังสือวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อม 

356 - 356 0.13 

สิ่งพิมพ์พิเศษ 1,895 277 2,172 0.82 

รวม 187,846 78,080 265,926 100.00 

 
วารสาร 

ประเภท 
จ านวนชื่อเรื่อง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม  

วารสารวิชาการ 287 135 422 
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สื่อมัลติมีเดีย/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภท จ านวนชื่อเรื่อง 

สื่อมัลติมีเดียวิชาการ 1,431 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 14 

 

2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีผลิตและเผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยพายัพ 
ประเภท จ านวนชื่อเรื่อง 

รายงานการวิจัย 334 
วิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1,623 
หนังสือ 163 
วารสาร 1 
 

3. ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภท จ านวนชื่อเรื่อง 

หนังสือทั่วไป 3,149 
หนังสืออ้างอิง 505 
รายงานการวิจัย 1,195 
วิทยานิพนธ์ 116 
สิ่งพิมพ์รัฐบาล 891 
วารสาร 4 
สื่อมัลติมีเดีย 285 
 

4. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีส่งเสริมความสนใจใคร่รู้  สติปัญญา  และนันทนาการ  ตลอดจนแนวทางใน 
การประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ประเภท 
จ านวน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม หน่วย 

หนังสือ 10,118 2,038 12,156   เล่ม 
วารสาร 28 3 31 ชื่อเรื่อง 

หนังสือพิมพ์ 8 3 11 ชื่อเรื่อง 
สื่อมัลติมีเดีย - - 1,908   ชื่อเรื่อง 
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สัดส่วนจ านวนหนังสือต่อจ านวนนักศึกษา และอาจารย์  
จ านวนหนังสือต่อจ านวนนักศึกษา 

จ านวนหนังสือ จ านวนนักศึกษา 
สัดส่วนหนังสือ 
(เล่ม :  คน) 

278,082 4,408 63 : 1 
 

จ านวนหนังสือต่อจ านวนอาจารย์ 

จ านวนหนังสือ จ านวนอาจารย์ 
สัดส่วนหนังสือ 
(เล่ม :  คน) 

278,082 403 690 : 1 
 

 
จ านวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชา 

ล าดับ
ที ่

คณะ/หลักสูตร 
จ านวน (เล่ม/คน/คน) 

หนังสือ  อาจารย ์ นักศึกษา 
คณะนิติศาสตร ์

1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
16,066 

11 303 
2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 5 - 

คณะนิเทศศาสตร ์    
3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 4,350 16 382 

คณะบริหารธุรกิจ    
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 13,218 9 339 
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 6,609 6 228 
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
4,201 7 50 

7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม 

4,517 

9 288 

8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

0 33 

9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ 

2,737 5 55 

10 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 39,552 8 155 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/หลักสูตร 
จ านวน (เล่ม/คน/คน) 

หนังสือ  อาจารย ์ นักศึกษา 
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 

11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
6,379 

22 294 
12 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 0 1 
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ

การธนาคาร 
4,749 8 108 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 12,903 57 492 

คณะเภสัชศาสตร ์
15 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 2,473 35 293 

คณะวิทยาศาสตร์ 
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
7,854 

11 43 

17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

5 56 

18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 

2,730 5 29 

19 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3,555 9 0 
20 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2,850 7 0 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ

การสื่อสาร 
6,566 9 27 

22 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1,214 7 64 
23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมจีน 
838 4 74 

24 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,398 22 296 
25 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4,934 8 108 
26 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา 
13,058 5 45 

27 กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน 530 1 0 
28 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 8,481 1 0 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/หลักสูตร 
จ านวน (เล่ม/คน/คน) 

หนังสือ  อาจารย ์ นักศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

29 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

4,487 7 83 

วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
30 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

1,710 
21 148 

31 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 5 13 
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 

32 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสน
ศาสตร์ 

12,109 

21 30 

33 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์
ศาสนศาสตร์ 

5 34 

วิทยาลัยนานาชาติ 
34 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ 
8,767 6 68 

35 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 

1,758 

0 4 

36 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

5 11 

37 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

5,101 7 55 

38 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2,624 7 13 

39 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอ่ืน 

5,158 4 26 

40 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 

2,699 18 40 

41 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสันติภาพ 4,580 5 0 
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จ านวนวารสารเฉพาะสาขาวิชา 

ล าดับ
ที ่

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนชื่อเรื่อง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คณะนิติศาสตร ์
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

30 3 
2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร ์
3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 7 1 

คณะบริหารธุรกิจ 
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 16 3 
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 13 2 
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
8 3 

7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
5 3 8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 10 2 
10 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 36 13 

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 
11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

4 1 
12 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 11 2 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 35 11 

คณะเภสัชศาสตร ์
15 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 9 7 

คณะวิทยาศาสตร์ 
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2 3 
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร 
7 2 

19 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 - 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนชื่อเรื่อง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

20 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 1 - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 12 1 
22 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 1 
23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 1 
24 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 12 
25 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 2 3 
26 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
15 5 

27 กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน - - 
28 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 19 6 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
29 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 2 

วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
30 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

2 7 
31 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
32 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 

14 18 
33 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
34 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
- 14 

35 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
ระหว่างประเทศ 

- 3 
36 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ 
37 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ - 8 
38 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 3 
39 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

แก่ผู้พูดภาษาอ่ืน 
- 11 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนชื่อเรื่อง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

40 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - 9 
41 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสันติภาพ 32 17 

กลุ่มความรู้ทั่วไป 28 2 
กลุ่มสรุปข่าว 3 1 
กลุ่มบันเทิง 21 2 

 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฐานข้อมูลออนไลน์) 

ล าดับที่ รายช่ือฐานข้อมูลออนไลน์ 
1 Business Source Complete 
2 CINAHL Plus with Full Text 
3 Regional Business News  
4 Medline Complete 
5 Hospitality & Tourism Complete 
6 Science Direct 
7 Academic Search Complete 
8 Computers & Applied Sciences Complete 
9 Communication & Mass Media Complete  
10 Education Research Complete  
11 Everynote.com 
12 Questia 
13 Matichonelibrary 
14 Thai Farmers Research Center 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bwh
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จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนักศึกษาในส านักหอสมุด 
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 รวม 

บริการ Multimedia 40 - - - 40 
บริการสืบค้น Internet และ 
Online Database 

- 64 - - 64 

บริการสืบค้น OPAC 3 2 4 4 13 
บริการห้องฝึกอบรม - 51 - - 51 

รวม 43 117 4 4 168 
 
 
จ านวนเนื้อที่ของส านักหอสมุด 
 

1. เนื้อท่ีส าหรับผู้ใช้ 
จ านวนที่นั่งอ่าน 

พื้นที่ให้บริการ จ านวนที่นั่งอ่านเดี่ยว จ านวนที่นั่งอ่านกลุ่ม รวม 
ชั้นที่  1 
Waiting  Area - 24 24 
ชั้นที่  2 
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ - 50 50 
ชั้นที่  3 
พ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ 40 201 241 
พ้ืนที่นั่งอ่านห้องวารสาร - 56 56 
ศูนย์เภสัชสนเทศ - 10 10 
ชั้นที ่4 
พ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ 17 283 300 
ห้องหนังสือค าพิพากษา - 14 14 
ห้อง Study Room ขนาดเล็ก - 35 35 
ห้อง Study Room ขนาดกลาง - 36 36 
ห้อง Study Room ขนาดใหญ่ - 136 136 
รวม 57 845 902 
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จ านวนเนื้อที่นั่งอ่าน 
พื้นที่ให้บริการ จ านวนเนื้อที่ (ตารางเมตร) 

ชั้นที่  1   
Waiting  Area 56.25 
ชั้นที่  2   
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 113.00 
ชั้นที่  3 
พ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ 506.50 
พ้ืนที่นั่งอ่านห้องวารสาร 168.75 
ศูนย์เภสัชสนเทศ 14.07 
ชั้นที ่4 
พ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ 562.50 
ห้องหนังสือค าพิพากษา 14.07 
ห้อง Study Room ขนาดเล็ก 68.00 
ห้อง Study Room ขนาดกลาง 56.25 
ห้อง Study Room ขนาดใหญ่ 168.75 
รวม 1,727.89 

 
จ านวนเนื้อที่ส าหรับวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ใช้บริการ 

พื้นที่ให้บริการ จ านวนเนื้อที่ (ตารางเมตร) 
ชั้นที่  1   
ห้องมัลติมีเดีย 112.50 
ชั้นที่  2   
บริการสืบค้น Internet และ Online Database 506.25 
ห้องฝึกอบรม 112.50 
รวม 731.25 
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2. เนื้อท่ีส าหรับเก็บหนังสือและวารสาร 
 

พื้นที่ให้บริการ จ านวนเนื้อที่ (ตารางเมตร) 
ชั้นที่  2 
ชั้นหนังสือศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 112.50 
ชั้นที่  3   
ชั้นหนังสือวิชาการ 393.75 
ชั้นวารสารฉบับปัจจุบัน และวารสารเย็บเล่ม 112.50 
ชั้นวารสารล่วงเวลา 56.25 
ชั้นที่ 4 
ชั้นหนังสือวิชาการ 450.00 
ชั้นหนังสือนวนิยาย หนังสือปกอ่อน และหนังสือเยาวชน 56.25 
ชั้นหนังสือค าพิพากษา 14.07 
รวม 1,195.32 

 
 
 3. เนื้อท่ีส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
 

พื้นที่ปฎิบัติงาน จ านวนเนื้อที่ (ตารางเมตร) 
ชั้นที่  1   
เคาน์เตอร์บริการห้องมัลติมีเดีย 28.13 
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 112.50 
ชั้นที่ 2 
เคาน์เตอร์บริการศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 28.13 
เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 28.13 
ห้องเก็บอุปกรณ์ 56.25 
แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 56.25 
ห้อง Server 28.13 
ส านักงานส านักหอสมุด 28.13 
ห้องผู้อ านวยการ 56.25 
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 225.00 
ห้องหนังสือบริจาค 56.25 
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พื้นที่ปฎิบัติงาน จ านวนเนื้อที่ (ตารางเมตร) 
ห้องเก็บของส านักงาน 28.13 
ชั้นที่ 3 
เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 28.13 
แผนกบริการสารสนเทศ 56.25 
ชั้นที่ 4 
เคาน์เตอร์บริการชั้น 4 28.13 
รวม 843.79 

 
 
การบริการ 

ส านักหอสมุดมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ด าเนินงาน
ในส่วนงานต่างๆเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ในปีการศึกษา 2557 มีการด าเนินงานด้านการ
ให้บริการของส านักหอสมุดดังนี้ 

1. บริการเข้าใช้ห้องสมุดส าหรับสมาชิกและบุคคลภายนอก โดยเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์ มีก าหนดการเปิดให้บริการ ดังนี้ 

ส านักหอสมุด เขตแม่คาว : 
   วันจันทร์ – วันศุกร์      เวลา   08.00 – 18.00 น. 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา   10.00 – 18.00 น. 
  ห้องสมุดดิวอลด์ เขตแก้วนวรัฐ : 
   วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลา   08.00 - 18.00 น. 

2. บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลตีเดีย โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของส านักหอสมุดได้ตลอด 24  ชั่วโมง และสมาชิกสามารถยืมออกนอก
ห้องสมุดด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีการก าหนดระเบียบการยืม-คืน  ดังนี้  

 
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสมาชิก จ านวน ระยะเวลา ค่าปรับ 

หนังสือทั่วไป อาจารย์ประจ า/พิเศษ 
นักศึกษาปริญญาเอก 
นักศึกษาปริญญาโท 
นักศึกษาปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่  

20 เล่ม 
15 เล่ม 
15 เล่ม 
  7 เล่ม 
  7 เล่ม 

1 เทอม 
1 เดือน 

2 สัปดาห์ 
1 สัปดาห์ 
1 สัปดาห์ 

5 บาท/เล่ม/วัน 
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ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสมาชิก จ านวน ระยะเวลา ค่าปรับ 
หนังสือส ารอง ทุกประเภท 3 เล่ม 1 คืน 2 บาท/เล่ม/ช.ม. 
ซีดีประกอบหนังสือ ทุกประเภท 7 แผ่น 7 วัน 5 บาท/แผ่น/วัน 
ซีดี/ดีวีดี  ทุกประเภท 2 แผ่น 3 วัน 5 บาท/แผ่น/วัน 
หนังสือประเภทอ่ืนๆ ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น 

  
 3. บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online 
Database) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book ) โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์ของส านักหอสมุดไดต้ลอด 24  ชั่วโมง 
 4. บริการแนะน า/อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
และการสืบค้นเฉพาะสาขาวิชา รวมถึงการให้ค าปรึกษาและช่วยการค้นคว้าทางวิชาการส าหรับคณาจารย์  
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  

5. บริการตรวจรูปแบบและการลงรายการอ้างอิงเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยพายัพ   
 6. บริการออนไลน์บนเว็บไซต์ของส านักหอสมุด ได้แก่  

6.1 บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  
6.2 บริการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจ าเดือน 
6.3 บริการ Renew Online  ส าหรับอาจารย์ 
6.4 บริการจองหนังสือออนไลน์     
6.5 บริการแจ้งเตือนการค้างส่งหนังสือ  
6.6 บริการตอบค าถามออนไลน์    
6.7 บริการแนะน าการสืบค้นข้อมูลและการเขียนเอกสารอ้างอิง  

 7. บริการส่งเสริมการอ่าน โดยจัดแสดงหนังสือด้านต่างๆที่น่าสนใจ  เช่น  หนังสือด้านอาเซียน   
หนังสือรางวัลซีไรต์  หนังสือด้านสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ และหนังสือด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
 8. บริการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ดังนี้ 

8.1 บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
8.2 บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยฉบับเต็มของห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (โครงการ Thai Digital Collection) 
8.3 บริการสืบค้นแหล่งข้อมูลวารสารของห้องสมุดทั่วประเทศ (โครงการ Jounal  

Link ) 
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ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ส านักหอสมุดมีการด าเนินการด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้มีการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ดังนี้ 
1. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โดยมีการจัดกลุ่มคณะท างานใน

ด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มงานบริการ  กลุ่มงานวารสาร  กลุ่มงานเทคนิค  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 2. โครงการ Journal Link  เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  เพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน  โดยมีการสร้างฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย  รวบรวมรายการวารสารที่มีในห้องสมุดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน   
 3. โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ส าหรับเครือข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS)  ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์  รายงาน
การวิจัย  วารสารทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ   

4. โครงการบอกรับ e-Books  ในภาคีความร่วมมือ Thai University eBook Net   โดยสมาชิก
ห้องสมุดสามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อร่วมกันทั้งหมดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 

 
  


