
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

ผังการปฏิบัติงาน 
งานหองสมุด 

(สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ)  

รหัสเอกสาร  FC …08-01-01….        
วันที่บังคับ__1  มิถุนายน  2552__ 
ฉบับที่ ____1_____________  
หนาที่       1/1 

 

   

มีปญหา

ไมมีปญหา

  
 
  เริ่ม

เสนอความตองการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

เขาใชบริการ 

ประเมินผลการใชบริการ 
 

ปรับปรุงและพัฒนา 

หนวยงาน/บุคลากร 
 มทร.พระนคร 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

จบ

WI… 08-01-01 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

WI… 08-01-01 

WI… 08-01-01 

WI… 08-01-01 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

ผังการปฏิบัติงาน 
งานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
(สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ) 

รหัสเอกสาร  FC …08-02-01….        
วันที่บังคับ__1  มิถุนายน  2552__ 
ฉบับที่ ____1_____________  
หนาที่       1/1 

 

   

มีปญหา

ไมมีปญหา

  
 
  เริ่ม

เสนอความตองการ 
ใชบริการ 

เขาใชบริการ 

ประเมินผลการใชบริการ 
 

ปรับปรุงและพัฒนา 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

จบ

WI… 08-02-01 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

WI… 08-02-01 

WI… 08-02-01 

WI… 08-02-01 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

ผังการปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

และส่ืออิเลคทรอนิกส 
(สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ) 

รหัสเอกสาร  FC …08-03-01….        
วันที่บังคับ__1  มิถุนายน  2552__ 
ฉบับที่ ____1_____________  
หนาที่       1/1 

 

   

มีปญหา

ไมมีปญหา

  
 
  เริ่ม

เสนอความตองการ 
ผลิตส่ือฯ 

เขาใชบริการ 

ประเมินผลการใชบริการ 
 

ปรับปรุงและพัฒนา 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

จบ

WI… 08-03-01 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

หนวยงาน/บุคลากร  
มทร.พระนคร 

WI… 08-03-01 

WI… 08-03-01 

WI… 08-03-01 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานวิทยบริการ 

วิธีปฏิบัติงาน 
งานหองสมุด 

(สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ) 

รหัสเอกสาร  WI 08-01-01      
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน  2552 
ฉบับที่             1  
หนาท่ี       1/1 

 

   

1. วัตถุประสงค 
เพื่อเปนกรอบแนวทางสําหรับหนวยงาน / บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการเขาใชบริการ

หองสมุดทุกศูนยของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

2. ขอบขาย 
เริ่มตั้งแตเสนอความตองการทรัพยากรสารสนเทศ การเขาใชบริการ การประเมินผลการใชบริการ และการให

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ  
  

3. วิธีการปฏิบัติงาน 
  
ลําดับ ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอความตองการทรัพยากร
สารสนเทศ 

1.1 ผูใชบริการหองสมุดทุกคน สามารถเสนอความตองการทรัพยากร 
      สารสนเทศมายังสํานักวิทยบริการ โดยมีทางเลือก 3 ชองทาง คือ 
     - แบบสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศใหม ประจําป 
     - เว็บไซตงานหองสมุด 
    - e-mail งานหองสมุด 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

2. เขาใชบริการ 2.1 ผูรับบริการใชบริการเพ่ือศึกษาหาขอมูลได ณ หองสมุด สํานักวิทย 
      บริการฯมทร.พระนครทุกศูนย        
2.2 กรณีถาตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะตองสมคัรสมาชิกหองสมุด  
      ณ หองสมุด สํานักวิทยบริการฯมทร.พระนครทุกศูนย 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

3. ประเมินผลการใชบริการ 3.1 ผูรับบริการประเมินผลการใชบริการหองสมุด ได 2 ชองทาง คือ 
      - แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจท่ีทางหองสมุดแจกให 
     - เว็บไซตหองสมุด 

หนวยงาน / บุคลากร
มทร.พระนคร 

4. ปรับปรุงและพัฒนา 4.1 ผูรับบริการเสนอแนะการใหบริการงานหองสมุดได 3 ชองทาง คือ 
     - แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจท่ีทางหองสมุดแจกให 
      - เว็บไซตงานหองสมุด 
      - e-mail งานหองสมุด 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานวิทยบริการ 

วิธีปฏิบัติงาน 
งานศูนยการเรียนรู 

ดวยตนเอง 
(สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ) 

รหัสเอกสาร  WI 08-02-01      
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน  2552 
ฉบับที่             1  
หนาท่ี       1/1 

 

   

1. วัตถุประสงค 
เพื่อเปนกรอบแนวทางสําหรับหนวยงาน / บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการเขาใชบริการ

ศูนยการเรียนรูดวยตนเองทุกศูนยของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

2. ขอบขาย 
เริ่มตั้งแตเสนอความตองการใชบริการ การเขาใชบริการ การประเมินผลการใชบริการ และการใหขอเสนอแนะ เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ  
 

 
3. วิธีการปฏิบัติงาน 
  
ลําดับ ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอความตองการใชบริการ 1.1 หนวยงาน / บุคลากร มทร.พระนคร สามารถขอใชบริการศูนยการ 
      เรียนรูดวยตนเองได ณ ศูนยวิทยบริการ มทร.พระนครทุกแหง โดย 
      เปดใหบริการ ดังน้ี  
      - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลสารสนเทศ 
      - หองเรียนรูสื่อประสม (ใหบริการเฉพาะที่ศูนยเทเวศร)  
      - หองฝกอบรมคอมพิวเตอร โดยหนวยงานตองทําหนังสือขอความ 
         อนุเคราะหมายังสาํนักวิทยบริการฯ 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

2. เขาใชบริการ 2.1 ผูรับบริการใชบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเองได ณ ศูนยวิทยบริการฯ 
      มทร.พระนครทุกแหง 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

3. ประเมินผลการใชบริการ 3.1 ผูรับบริการประเมินผลการใชบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ได  
       2 ชองทาง คือ 
      - แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจท่ีทางศูนยการเรียนรูดวย 
         ตนเองแจกให 
     - เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

4. ปรับปรุงและพัฒนา 4.1 ผูรับบริการเสนอแนะการใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเองได   
       2 ชองทาง คือ 
     - แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจท่ีทางศูนยการเรียนรูดวย 
        ตนเองแจกให 
     - เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานวิทยบริการ 

วิธีปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

และส่ืออิเลคทรอนิกส 
(สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ) 

รหัสเอกสาร  WI 08-03-01      
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน  2552 
ฉบับที่             1  
หนาท่ี       1/1 

 

   

1. วัตถุประสงค 
เพื่อเปนกรอบแนวทางสําหรับหนวยงาน / บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการเขาใชบริการ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและส่ืออิเลคทรอนิกสของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
2. ขอบขาย 

เริ่มตั้งแตเสนอความตองการใชบริการ การเขาใชบริการ การประเมินผลการใชบริการ และการใหขอเสนอแนะ  
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ  

 
 

3. วิธีการปฏิบัติงาน 
  
ลําดับ ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอความตองการใชบริการ 1.1 หนวยงาน / บุคลากร มทร.พระนคร สามารถขอใชบริการงานพัฒนา 
      ทรัพยากรสารสนเทศและส่ืออิเลคทรอนิกสได ณ สํานักวิทยบริการฯ 
      มทร.พระนคร โดยหนวยงานตองทําหนังสือขอความอนุเคราะหมายัง 
      สํานักวิทยบริการฯ 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

2. เขาใชบริการ 2.1 เม่ือหนวยงาน / บุคลากร มทร.พระนคร ทําหนังสือขอความ
      อนุเคราะหมายังสํานักวิทยบริการฯแลว งานพัฒนาทรัพยากร 
      สารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิกส จะสงเจาหนาที่ออกใหบริการ ดังน้ี  
      - บันทึกรายการและตัดตอนอกสถานท่ี  
      - บันทึกรายการและตัดตอในสตูดิโอ 

หนวยงาน / บุคลากร
มทร.พระนคร 

3. ประเมินผลการใชบริการ 3.1 ผูรับบริการประเมินผลการใชบริการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
      และส่ืออิเลคทรอนิกสไดทางเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

4. ปรับปรุงและพัฒนา 4.1 ผูรับบบริการเสนอแนะการใชบริการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
      และส่ืออิเลคทรอนิกสไดทางเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

หนวยงาน / บุคลากร 
มทร.พระนคร 

 


