
      ເປັນຜູູ້ນ ຳພຳໃນກຳນຈດັຫຳ ແລະ ພັດທະນຳ ແຫ ຼ່ງຂ ໍ້ມູນ

ຂຼ່ຳວສຳນ ໃຫູ້ສຳມຳດເຊ ື່ອມໂຍງກັບພຳກສຼ່ວນຕຼ່ຳງໆ,  ມີຄວຳມ

ທັນສະໄໝ ແລະ ສຳມຳດຕອບສະໜອງຄວຳມຕູ້ອງກຳນຂ ໍ້ມູນ

ຂຼ່ຳວສຳນ ຂອງຄູ-ອຳຈຳນ, ພະນກັງຳນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສຳ, 

       ຫ ສະໝດຸກຳງ ມະຫຳວິທະຍຳໄລແຫຼ່ງຊຳດ ໃຫູ້ບ ລກິຳນ 

ຂ ໍ້ມູນຂຼ່ຳວສຳນ ທີື່ທັນສະໄໝເນັັ້ນໃສຼ່:   

• ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ມຳໃຊູ້ບ ລິກຳນເກີດມີຄວຳມເພິງພ ໃຈ.  

     ສູ້ຳງປັດໄຈ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ເອຶັ້ອອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫູ້

ຜູູ້ໃຊູ້ບ ລິກຳນ ສຳມຳດເຂ ັ້ຳເຖິງແຫ ຼ່ງຂ ໍ້ມູນຂຼ່ຳວສຳນໄດູ້ຕຳມ

ຄວຳມຕູ້ອງກຳນ ເພ ື່ອບັນລຸພຳລະກິດ ໃນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ, 

ກຳນສຶກສຳ-ຄ ັ້ນຄູ້ວຳ ແລະ ກຳນວິໄຈດູ້ຳນຕຼ່ຳງໆ ຕຳມແຜນຍຸດ

ລະບ ບກຳນຈັດໝວດໝູຼ່ 
     ເພ ື່ອອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫູ້ແກຼ່ຜູູ້ມຳໃຊູ້ບ ລິກຳນ ໄດູ້ເຂ ັ້ຳ

ເຖິງຂ ໍ້ມູນຢ່ຳງງຼ່ຳຍດຳຍ ແລະ ວຼ່ອງໄວ, ຫ ສະໝຸດກຳງ ໄດູ້ຈັດແບຼ່ງ

ປ ຶ້ມ-ຕ ຳລຳ ແລະ ສິື່ງຕີພິມຕຼ່ຳງໆ ຕຳມລະບ ບ ທ ດສະນິຍ ມດີວອີັ້ 

000  -  099: ຄວຳມຮູູ້ທ ົ່ວໄປ  
100  -  199: ປັດຊະຍຳ 
200  -  299: ສຳດສະໜຳ 
300  -  399: ສັງຄ ມສຳດ 
400  -  499: ພຳສຳສຳດ 
500  -  599: ວິທະຍຳສຳດທ ຳມະຊຳດ 
600  -  699: ວິທະຍຳສຳດປະຕິບັດ   

• ຫ ສະໝຸດກຳງ ໄດູ້ຈດັວຳງຄອມພິວເຕີໄວູ້ໃນແຕຼ່ລະຊັັ້ນ ເພ ື່ອ

ໃຫູ້ສ ບຄ ັ້ນຂ ໍ້ມູນສິື່ງຕີພິມ ດູ້ວຍໂປຣແກມ PMB .  

• ທຼ່ຳນສຳມຳດສ ບຄ ັ້ນ ດູ້ວຍກຳນຕີຄ ຳສັບຫ ຳຍໆແບບ (key 

words) ໃສຼ່ຊຼ່ອງຫວຼ່ຳງ ແລູ້ວຄລກິໃສຼ່ບຼ່ອນຄ ັ້ນຫຳ. 

• ຖູ້ຳຢຳກຊອກຫຳຊ ື່ຜູູ້ແຕຼ່ງ, ຊ ື່ເລ ື່ອງ, ເລກໝວດໝູຼ່ ຫ   ອ ື່ນໆ 

ຫ ສະໝດຸກຳງ 02/11/2021 

ກຳນຄ ັ້ນຫຳຂ ໍ້ມູນປ ຶ້ມ ແລະ ສິື່ງຕີພິມຕຼ່ຳງໆ 

 

 



       ຫ ສະໝຸດກຳງມະຫຳວທິະຍຳໄລແຫຼ່ງຊຳດ  ຖ ກສູ້ຳງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນ

ປີ 1996 ໂດຍພຳຍໃຕູ້ກຳນຊີັ້ນ ຳຂອງຄະນະອ ຳນວຍກຳນ 3 ທຼ່ຳນ,  

ເຊິື່ງປະກອບມີ 3 ພະແນກ ແລະ 7 ໜຼ່ວຍງຳນດັົ່ງລຸຼ່ມນິັ້:  

ຄະນະອ ຳນວຍກຳນ: 

 ຜູູ້ອ ຳນວຍກຳນ 1 ທຼ່ຳນ 

 ຄະນະອ ຳນວຍກຳນ 2 ທຼ່ຳນ 

ພະແນກ: 

 ພະແນກ ວິຊຳກຳນ 

 ພະແນກ ບ ລິກຳນ ຂ ໍ້ມູນຂຼ່ຳວສຳນ 

 ພະແນກ ພດັທະນຳຊັບພະຍຳກອນຫູ້ອງສະໝຸດ 

ໜຼ່ວຍງຳນ: 

 ໜຼ່ວຍງຳນ ເຕັກນິກຫູ້ອງສະໝດຸ 

 ບ ລິກຳນ ກຳນອຼ່ຳນ ແລະ ຢືມ-ສ ົ່ງ  

2. ບ ລິກຳນ ອິນເຕີເນດັ, ຖຳນຂ ໍ້ມູນອີເລັກໂຕຣນິກ(E-Resources) 

 ບ ລິກຳນ ຂ ໍ້ມູນ-ຂຼ່ຳວສຳນ, ວຳລະສຳນ ແລະ ໜງັສ ພິມ 

 ບ ລິກຳນ ສ ື່ໂສດຕະທັດ ( CD, CD-ROM, Video, Audio  

Cassette ແລະ ໂທລະພຳບ)    

 ບ ລິກຳນ ມູມຂ ໍ້ມູນຂຼ່ຳວສຳນ ( ມູມຂ ໍ້ມູນບ ດບຳດ ຍິງ-ຊຳຍ, 

ຕູ້ຳນກຳນຄູ້ຳມະນຸດ, ສິດທິເດັກ, ທະນຳຄຳນໂລກ, EU, ODL, 

ອຳຊຽນ, ມິດຕະພຳບ ລຳວ-ໄທ ແລະ ປືຶ້ມພຳສຳຈີນ). 

 ບ ລິກຳນ ຫູ້ອງປະຊຸມ ແລະ  ຫູ້ອງຄ ັ້ນຄວູ້ຳເປັນກຸຼ່ມ 

 ບ ລິກຳນ ອູ້ຳງອີງ, ຊຼ່ວຍຄ ັ້ນຄູ້ວຳ ແລະ ຈດັຫຳເອກະສຳນ 

 ບ ລິກຳນ ຈັດຝ ກອ ບຮ ມວຽກງຳນວິຊຳກຳນຫູ້ອງສະໝດຸ ແລະ 

ກຳນຮຽນຮູູ້ຂ ໍ້ມູນຂຼ່ຳວສຳນຍຸກໃໝຼ່ 

ປະຫວັດ ແລະ ໂຄງຮຼ່ຳງກຳນຈັດຕັັ້ງ 

ຊບັພະຍຳກອນຫູ້ອງສະໝຸດ 

ລຳຍກຳນ ຈ ຳນວນ ພຳສຳລຳວ ພຳສຳອ ື່ນໆ 

ປ ຶ້ມທັງໝ ດ 
32,636 ຊ ື່ເລ ື່ອງ 

57,071 ຫ ວ 
17,002 ຫ ວ 40,069 ຫ ວ 

ວຳລະສຳນ 1, 110 ສ/ບ 923 ສ/ບ 187 ສ/ບ 

ໜັງສ ພິມ 5,969 ສ/ບ 5,088 ສ/ບ 881 ສ/ບ 

ຈຸລະສຳນ 17 ຊ ື່ເລ ື່ອງ 10 ຊ ື່ເລ ື່ອງ 7 ຊ ື່ເລ ື່ອງ 

ກຳນບ ລິກຳນ ແລະ ກິດຈະກ ຳ  

ເປດີບ ລກິຳນ:  ວັນຈນັ-ວັນສຸກ   ເວລຳ:  8:15 - 16:00  

          ວນັເສ ຳ-ວັນທິດ   ເວລຳ   9:00 - 14:00 

ປດິບ ລກິຳນ: ທຸກໆຕອນບຼ່ຳຍ ວັນພຸດ & ວນັບນຸສ ຳຄັນຂອງຊຳດ 

ລະບ ບຖຳນຂ ໍ້ມູນ 

ລະບຽບກຳນຢມື-ສ ົ່ງ 
 ຜູູ້ໃຊູ້ບ ລິກຳນ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສະໝກັເປັນສະມຳຊິກຫູ້ອງສະໝຸດ ແລະ 

ສະແດງບດັ ຕ ໍ່ພະນກັງຳນທຸກຄັັ້ງ ກຼ່ອນເຂ ັ້ຳຫ ສະໝຸດ ເພ ື່ອ ຄວຳມ

ສະດວກໃນກຳນເຂ ັ້ຳໃຊູ້ບ ລິກຳນ. 

• ສະມຳຊິກທີື່ເປັນນັກສຶກສຳ ມຊ ຄ ນໜຶື່ງມີສິດຢືມປ ຶ້ມອອກໄດູ້

ຄັັ້ງລະ 5 ຫ ວ  ແລະ ສະມຳຊິກ ທີື່ເປັນ ຄູ-ອຳຈຳນ ມຊ ຄັັ້ງລະ 

7 ຫ ວ ພຳຍໃນກ ຳນ ດ 7 ວັນ. 

• ເມ ື່ອຄ ບກ ຳນ ດສ ົ່ງ ກ ລະນີອຼ່ຳນຍັງບ ໍ່ຈ ບ ທຼ່ຳນສຳມຳດນ ຳເອ ຳປຶືັ້ມ

ຫ ວດັົ່ງກຼ່ຳວມຳຕ ໍ່ໄດູ້ ຖູ້ຳຫຳກວຼ່ຳປ ຶ້ມນັັ້ນບ ໍ່ຖ ກຈອງ. 

• ສະມຳຊິກທຸກຄ ນທີື່ຈະເຂ ັ້ຳມຳໃຊູ້ບ ລິກຳນ ຫ   ຢືມປືຶ້ມອອກຕູ້ອງ

ຜຼ່ຳນປະຕູອີເລັກໂຕ ນິກ. 

• ຖູ້ຳຮອດກ ຳນ ດສ ົ່ງ ແຕຼ່ຍັງບ ໍ່ສຳມຳດນ ຳປ ຶ້ມດັງກຼ່ຳວມຳສ ົ່ງໄດູ້ ຈະ
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