มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คูมือขั้นตอนการทํางาน
งานวิทยบริการ

รหัสเอกสาร
ฉบับที่
วันที่บังคับใช
หนวยงานผูรับผิดชอบ

ผูจัดทํา

ผูอนุมัติ

ชื่อ
อ.เพชร สายเสน
นางสาวเพชราภรณ เพ็ชรแกว
ผศ.สุธาทิพย เกียรติวานิช
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
ผศ.ผองพรรณ จันทรกระจาง
นายโยธิน หนูแดง
อ.ยุทธนา สรวลสรรค
อ.ณรงคฤทธิ์ ธีระเวช
นางสายธาร สุเมธอธิคม
ผศ.นิวัติ จารุวาระกูล
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PM 08
1
1 มิถุนายน 2552
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตําแหนง
รองผูอํานวยการฯ ฝายวิทยบริการ
รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหาร
หัวหนางานหองสมุดกลาง
หัวหนางานหองสมุดศูนยโชติเวช
หัวหนางานหองสมุดศูนยพระนครเหนือ
หัวหนางานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
หัวหนาศูนยวิทยบริการฯ พระนครเหนือ
หัวหนาศูนยวิทยบริการฯ พณิชยการพระนคร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

คูมือขั้นตอนการทํางาน
งานวิทยบริการ

รหัสเอกสาร PM …08…. _
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่ 1
หนาที่
1/3

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินกิจกรรมงานวิทยบริการใหมีคุณภาพ ไดแก งานหองสมุด งานศูนยการ
เรียนรูดวยตนเอง และงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิกส
2. ขอกําหนดที่สําคัญ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย คาดหวังวาจะไดรับบริการดานวิทยบริการอยางมีคุณภาพ
3. ขอบขาย
งานหองสมุด
เริ่มตั้งแตการบริหารงานหองสมุด การวิเคราะหและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเตรียมวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง การเตรียมวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง การบริการหองสมุด และการประชาสัมพันธหองสมุด
งานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
เริ่มตั้งแตการรับความตองการและตรวจสอบสิทธิ์ผูใช การลงทะเบียนเขาใชงาน การกรอกแบบสอบถาม Online
การเขาใชงาน ออกจากระบบ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิกส
เริ่มตั้งแตการประชุมวางแผนการผลิต การจัดทําฉากและอุปกรณประกอบฉาก การเตรียมอุปกรณการผลิต การ
บันทึกรายการและตัดตอ การนําไปใช และการจัดเก็บสถิต
4. เอกสารอางอิง
1.1 Dewey Decimal Classification and Relative Index Edition 22
1.2 การแบงหมูหนังสือและแผนการแบงหมู ระบบทศนิยมดิวอี้
1.3 Cutter – Sanborn Three – Figure Author Table
1.4 คูมือการใหเลขผูแตงภาษาไทย ของหอสมุดแหงชาติ
1.5 Subject Headings
1.6 หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย ของ คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2547
1.7 คูมือการจัดทําทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.8 คูมือการยืม-คืน ระบบ WALAI AutoLib
1.9 ระเบียบการใชศูนยการเรียนรูดวยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

คูมือขั้นตอนการทํางาน
งานวิทยบริการ

รหัสเอกสาร PM …08…. _
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่ 1
หนาที่
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5. เอกสารแนบ
ชื่อเอกสารแนบ

รหัสเอกสาร

1. ผังการปฏิบัติงานวิทยบริการ
2. ผังการปฏิบัติงานหองสมุด
3. ผังการปฏิบัติงานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
4. ผังการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิกส
5. ผังการปฏิบัติงานหองสมุด (สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ)
6. ผังการปฏิบัติงานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ)
7. ผังการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิกส
(สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ)
8. วิธีการปฏิบัติงานหองสมุด
9. วิธีการปฏิบัติงานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
10. วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิกส
11. วิธีการปฏิบัติงานหองสมุด (สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ)
12. วิธีการปฏิบัติงานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ)
13. วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิกส
(สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ)
6. คําจํากัดความ
- ทรัพยากรสารสนเทศ
- Graphic
- DVD
- Web base Instruction

FC 08
FC 08-01
FC 08-02
FC 08-03
FC 08-01-01
FC 08-02-01
FC 08-03-01
WI 08-01
WI 08-02
WI 08-03
WI 08-01-01
WI 08-02-01
WI 08-03-01

หมายถึง สารสนเทศที่บันทึกหรือจัดเก็บทั้งในรูปแบบวัสดุตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ ไดแก
หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสืออางอิง วีดิทัศน ซีดี-รอม เปนตน
หมายถึง รูปแบบการนําเสนอเกี่ยวกับภาพ
หมายถึง แผนสําหรับบันทึกขอมูล
หมายถึง การจัดเก็บขอมูลในขนาดเล็กเพื่อใสขอมูลขึ้นเว็บ

7. ขั้นตอนการทํางาน
ผูรับผิดชอบ
หัวหนาหองสมุดกลาง /
หัวหนาศูนยวิทยบริการฯ
พระนครเหนือ /
หัวหนาศูนยวิทยบริการฯ
พณิชยการพระนครและ

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. งานหองสมุด

1.1
1.2
1.3
1.4

วิธีปฏิบัติ
บริหารงานหองสมุด (WI 08-01)
วิเคราะหและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
(WI 08-01)
จัดเตรียมวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง (WI 08-01)
บริการหองสมุด (WI 08-01)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ผูรับผิดชอบ
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ /
หัวหนาหองสมุดสาขา /
บรรณารักษ / เจาหนาที่
หองสมุด
หัวหนาศูนยเรียนรูดวย
ตนเอง / หัวหนาศูนยวิทย
บริการฯ พระนครเหนือ /
หัวหนาศูนยวิทยบริการฯ
พณิชยการพระนครและ
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ /
เจาหนาที่ศูนยเรียนรูดวย
ตนเอง
หัวหนางานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ/
เจาหนาที่งานงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ

คูมือขั้นตอนการทํางาน
งานวิทยบริการ

ขั้นตอน / กิจกรรม
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วิธีปฏิบัติ
1.5 ประชาสัมพันธหองสมุด (WI 08-01)

2. งานศูนยเรียนรูดวยตนเอง

2.1 รับความตองการและตรวจสอบสิทธิ์ผูใช
(WI 08-02)
2.2 ลงทะเบียนเขาใชงาน (WI 08-02)
2.3 กรอกแบบสํารวจความพึงพอใจ (WI 08-02)
2.4 เขาใชงาน (WI 08-02)
2.5 ออกจากระบบ (WI 08-02)

3.งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และสื่ออิเลคทรอนิกส

3.1 ประชุมวางแผนการผลิต (WI 08-03)
3.2 จัดทําฉากและอุปกรณประกอบฉาก (WI 08-03)
3.3 เตรียมอุปกรณการผลิต (WI 08-03)
3.4 บันทึกรายการและตัดตอ (WI 08-03)
3.5 นําไปใช (WI 08-03)
3.6 จัดเก็บสถิติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ผังการปฏิบัติงาน
งานวิทยบริการ

รหัสเอกสาร FC 08
วันที่บังคับ__1 มิถุนายน 2552__
ฉบับที่ ____1_____________
หนาที่ 1/1

เริ่ม

งานหองสมุด

งานศูนยเรียนรู
ดวยตนเอง

จบ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และสื่ออิเลคทรอนิกส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ผังการปฏิบัติงาน
งานหองสมุด

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

เริ่ม
หัวหนาหองสมุดกลาง/
หัวหนาหองสมุดทุกศูนย

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

เจาหนาที่หองสมุด

บริหารงานหองสมุด

WI… 08-01

วิเคราะหและจัดเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศ

WI… 08-01

จัดเตรียมวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง

WI… 08-01

บริการหองสมุด

WI… 08-01

ประชาสัมพันธหองสมุด

WI… 08-01

จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ผังการปฏิบัติงาน
งานศูนยเรียนรูดวยตนเอง

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

เริ่ม

เจาหนาที่
ศูนยเรียนรูดวยตนเอง

รับความตองการและ
ตรวจสอบสิทธิ์ผูใช

ไมมีสิทธิ์

จบ

WI… 08-02

มีสิทธิ์
เจาหนาที่
ศูนยเรียนรูดวยตนเอง

ลงทะเบียนเขาใชงาน

WI… 08-02

กรอกแบบสอบถาม Online

WI… 08-02

เจาหนาที่
ศูนยเรียนรูดวยตนเอง

เขาใชงาน

WI… 08-02

เจาหนาที่
ศูนยเรียนรูดวยตนเอง

ออกจากระบบ

WI… 08-02

เจาหนาที่
ศูนยเรียนรูดวยตนเอง

จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ผังการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และสื่ออิเลคทรอนิกส

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

เริ่ม
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการฯและหัวหนา
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศฯ

ประชุมวางแผนการผลิต

WI… 08-03

เจาหนาที่งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศฯ

จัดทําฉากและ
อุปกรณประกอบฉาก

WI… 08-03

เจาหนาที่งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศฯ

เตรียมอุปกรณการผลิต

WI… 08-03

เจาหนาที่งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศฯ

เจาหนาที่งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ

เจาหนาที่งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ

บันทึกรายการและ
ตัดตอ
ไมมีปญหา

มีปญหา

ทดสอบอุปกรณ
และแกไขปญหา

WI… 08-03

นําไปใช

WI… 08-03

จัดเก็บสถิติ

WI… 08-03

จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

วิธีปฏิบัติงาน
งานหองสมุด

รหัสเอกสาร WI 08-01
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่
1
หนาที่ 1/5

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานหองสมุด วิเคราะห จัดเตรียม และปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศ วารสาร
และสิ่งพิมพตอเนื่อง ใหสามารถออกใหบริการแกสมาชิกไดอยางรวดเร็วและถูกตองตรงกับความตองการ
2. ขอบขาย
วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการวางแผนบริหารงานหองสมุด การวิเคราะหและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดเตรียมวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง การใหบริการและการประชาสัมพันธหองสมุด
3.

วิธีการปฏิบัติงาน
3.1 บริหารงานหองสมุด

ลําดับ

ขั้นตอน

1.

จัดทําแผนและโครงการเพื่อพัฒนา
งานหองสมุด

2.

จัดทําเรื่องขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศทุกชนิด

วิธีดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1.1 ศึกษารวบรวมวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตร มทร.พระนคร และผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในแตละงานตลอดจนสถิติตาง ๆ ในงาน
หองสมุด
1.2 จัดทําแผนพัฒนางานหองสมุด ระยะสั้น ระยะยาว
1.3 จัดทําโครงการเพื่อพัฒนางานหองสมุดตามแผนที่กําหนด
1.4 ดําเนินงานประกันคุณภาพหองสมุด
1.5 รวบรวมสถิติขอมูลการดําเนินงานของหองสมุด
2.1 สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศทั้งจากอาจารย นักศึกษา
บรรณารักษ จากหองสมุดทุกศูนย
2.2 รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 พิจารณาทรัพยากรสารสนเทศ ตามงบประมาณที่ไดรับ
2.4 จัดทําเรื่องเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อ
2.5 สงเรื่องเพื่อใหฝายพัสดุ มทร.พระนคร ดําเนินการจัดซื้อ
2.6 จัดสงทรัพยากรสารสนเทศ
2.7 ดําเนินการตรวจรับ ติดบารโคด
2.8 สงมอบทรัพยากรสารสนเทศใหงานวิเคราะหและจัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศออกใหบริการ

หัวหนาหองสมุดทุกศูนย

หัวหนาหองสมุดทุกศูนย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

วิธีปฏิบัติงาน
งานหองสมุด

รหัสเอกสาร WI 08-01
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่
1
หนาที่ 2/5

3.2 วิเคราะหและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
ลําดับ

ขั้นตอน

วิธีดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1.

วิเคราะหเนื้อหาและลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณารักษ

2.

ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ

3.

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออก
ใหบริการ

1.1 สํารวจรายการทรัพยากรสารสนเทศใหมในฐานขอมูล ถาพบวามี
รายการทรัพยากรสารสนเทศนั้นแลว ใหดําเนินการเพิ่มจํานวนฉบับ
จากรายการเดิมที่มีอยู เพื่อลดการซ้ําซอนและขั้นตอนของงาน
1.2 กรณีไมพบวามีรายการทรัพยากรสารสนเทศอยูในฐานขอมูล ให
ดําเนินการวิเคราะหและจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศตามคูมือ
การใหเลขหมูระบบดิวอี้ และลงรายการตามคูมือการจัดทําทรัพยากร
สารสนเทศ โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 บันทึกขอมูลรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล
2.1 ลงเลขบารโคดประจําทรัพยากรสารสนเทศนั้นและบันทึกลงในฐานขอมูล
2.2 บันทึกเลขเรียกประจําทรัพยากรสารสนเทศนั้นในชองเลขทะเบียนที่
หนาปกใน
3.1 พิมพเลขเรียกหนังสือ
3.2 ติดเลขเรียกหนังสือที่สันหนังสือ
3.3 ติดเทปผาสีตามหมวดหมูข องหนังสือที่กําหนดไว
3.4 คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมูข องหนังสือ เพื่อสะดวกใน
การเรียงขึ้นชั้นเพื่อออกใหบริการ

บรรณารักษ

เจาหนาที่หองสมุด

3.3 วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
ลําดับ

ขั้นตอน

1.

ตรวจรับ

2.

ประทับตรา

วิธีดําเนินการ
1.1 ตรวจสอบสิ่งพิมพตอเนื่องที่จัดสงมาจากตัวแทนจําหนายกับใบ
รายการสงของ
2.1 วารสาร ทําการประทับตรา 2 ที่ หนาปกในและหนาลับเฉพาะ ดังนี้
- ตราประจําหองสมุด บริเวณกึ่งกลางดานบน
- ตราวันที่ บริเวณดานบนขวามือ

ผูรับผิดชอบ
บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด
บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

2.2 หนังสือพิมพ ทําการประทับตรา 2 ที่ หนาแรกของหนังสือพิมพ ดังนี้

3.

ลงทะเบียน

- ตราประจําหองสมุด
- ตราวันที่
3.1 นําสิ่งพิมพตอเนื่องมาลงทะเบียน ตามรายละเอียด ดังนี้ ลําดับที่,
วัน/เดือน/ปที่รับ, รายการ, ปที่, ฉบับที่, เดือน, ราย, จํานวน และ
หมายเหตุ
3.2 นําสิ่งพิมพตอเนื่องฉบับใหมขึ้นชั้นออกใหบริการทําการจัดเก็บ
สิ่งพิมพตอเนื่องฉบับลวงเวลา

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

วิธีปฏิบัติงาน
งานหองสมุด
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วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่
1
หนาที่ 3/5

3.4 บริการหองสมุด
ลําดับ

ขั้นตอน

1.

บริการยืมหนังสือ

2.

บริการรับคืนหนังสือ

3.

บริการยืมเอกสารเพื่อถายสําเนา

วิธีดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1.1 รับบัตรสมาชิก พรอมกับหนังสือที่ตองการยืม
1.2 ทําการแสกนบารโคดบัตรของสมาชิก เพื่อเรียกขอมูลสมาชิก
1.3 ปรากฏขอมูลสมาชิกและทําการตรวจสอบขอมูลสมาชิก
1.4 ปรากฏขอมูลการยืมและทําการตรวจสอบขอมูลการยืม
1.5 ถาสามารถยืมได ใหดําเนินการแสกนบารโคดของหนังสือลงใน
ฐานขอมูลของสมาชิกที่ตองการยืม
1.6 แสดงผลขอมูลการยืม
1.7 ทําการประทับวันกําหนดสงหนังสือ
1.8 คืนบัตรสมาชิกพรอมกับหนังสือที่ตองการยืม
1.9 ถาไมสามารถยืมได ใหแจงบอกขอมูลกับสมาชิกวาเพราะเหตุใด
1.10 คืนบัตรสมาชิกพรอมกับหนังสือใหแกสมาชิก
1.11 คืนบัตรสมาชิก
2.1 รับหนังสือคืนจากสมาชิก
2.2 ทําการแสกนบารโคดของหนังสือ เพื่อเรียกขอมูลหนังสือที่ตองการคืน
2.3 แสดงผลขอมูลการคืนหนังสือ คาปรับ และการจอง
2.4 ตรวจสอบคาปรับ
2.5 ถามีคาปรับใหสมาชิกดําเนินการจายคาปรับพรอมลงรายการคาปรับ
2.6 การจองหนังสือ จะมีการเก็บหนังสือไวใหผูที่ทําการจองไว
2.7 ถาไมมีการจายคาปรับ ใหทําการคืนบัตรสมาชิก แลวนําหนังสือนั้น
ไปกับที่พักหนังสือ เพื่อรอการขึ้นชั้น
3.1 นําใบขอรับบริการยืมถายสําเนาใหแกผูขอใชบริการ
3.2 รับใบขอรับบริการยืมถายสําเนาที่ทําการกรอกขอมูลผูขอใชบริการ
และขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ พรอมกับบัตรประจําตัว ไดแก บัตร
นักศึกษา / ประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / และทรัพยากร
สารสนเทศจากผูขอใชบริการ
3.3 ทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใบขอรับบริการยืมถายสําเนา
กับบัตรประจําตัวและตัวทรัพยากรสารสนเทศ
3.4 ใหผูขอใชบริการยืมนําทรัพยากรสารสนเทศไปถายสําเนาได พรอม
แจงเวลาการสงคืนภายในวันที่ทําการยืม
3.5 นําบัตรประจําตัวและใบขอรับบริการยืมถายสําเนาไวทเี่ จาหนาที่รับคืน
ทรัพยากรสารสนเทศจากผูข อใชบริการทําการถายสําเนาเรียบรอยแลว
3.6 ตรวจสอบความถูกตองของตัวทรัพยากรสารสนเทศที่สงคืน กับ
ประจําตัวและใบขอรับบริการยืมถายสําเนา
3.7 คืนบัตรประจําตัวของผูข อใชบริการ
3.8 จัดเก็บใบขอรับขอรับบริการยืมถายสําเนา
3.9 นําทรัพยากรสารสนเทศนั้นออกใหบริการตามเดิม

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ลําดับ

ขั้นตอน

4.

บริการนําสงเอกสารฉบับพิมพ
ระหวางหองสมุด

5.

บริการทําบัตรสมาชิก กรณียังไมมี
บัตรนักศึกษา

6.

บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

วิธีปฏิบัติงาน
งานหองสมุด

รหัสเอกสาร WI 08-01
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่
1
หนาที่ 4/5

วิธีดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

4.1 ผูใ ชบริการแจงความตองการใชบริการนําสงเอกสารฉบับพิมพ
ระหวางหองสมุด
4.2 เจาหนาที่หองสมุดตรวจสอบเอกสารที่ผูใชตองการวามีหรือไมมีใน
หองสมุดของตน
4.3 หากมีเอกสารในหองสมุดของตน ใหแจงผูใ ชเพื่อรับบริการยืมจากหองสมุด
นั้นและยกเลิกการใหบริการนําสงเอกสารฉบับพิมพระหวางหองสมุด
4.5 หากไมมีเอกสารนั้นในหองสมุดของตน และตรวจสอบพบวามีใน
หองสมุดศูนยใดศูนยหนึ่ง ใหแจงผูใ ชมารับเอกสารภายใน 3 วัน
4.6 ใหบริการยืม-คืน ตามขั้นตอนปกติ
4.7 เมื่อผูใ ชสงคืนเอกสารที่ยืมขามหองสมุด ใหรีบดําเนินการสงคืนตัว
เลมไปยังหองสมุดเจาของเอกสารทันที
5.1 นักศึกษายื่นความจํานงขอทําบัตรสมาชิกหองสมุด ในกรณีที่ยังไมมี
บัตรนักศึกษา
5.2 เจาหนาที่หองสมุดตรวจสอบจากหลักฐานขอมูลวานักศึกษายังไมมี
บัตรนักศึกษาจริงหรือไม
5.3 หากมีขอมูลในฐานขอมูลแลว แจงนักศึกษาใหทราบวา สามารถ
ยืม-คืน-จอง ไดทันที
5.4 หากตรวจสอบแลวพบวายังไมมีชื่อในฐานขอมูล ใหรับทําบัตร
สมาชิกหองสมุดพรอมทั้งขอดูใบเสร็จรับเงินลงมะเบียนเรียนภาค
การศึกษาปจจุบันจากนักศึกษา
5.5 หากไมมีใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปจจุบัน ไมรับ
ทําบัตรสมาชิกหองสมุด
5.6 หากมีใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปจจุบัน ใหขอรูป
ถายปจจุบัน ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป เพื่อทําบัตร
สมาชิกหองสมุด
5.7 ใหนักศึกษากรอกประวัติลงในบัตรทะเบียนและบัตรสมาชิก และ
กรอกขอมูลลงในบัตรสมาชิกหองสมุด
5.8 เจาหนาที่หองสมุดติดรูปนักศึกษาทั้งในบัตรทะเบียนและบัตรสมาชิก
พรอมทั้งประทับตราหองสมุดลงบนขอบของรูป ปมวันที่ทําบัตรลง
ในบัตรทะเบียนและบัตรสมาชิก
5.9 ประทับตรา “หมดอายุภาคเรียนที่.............” ลงในบัตรสมาชิก
5.10 แนะนําสิทธิการยืมใหผูใชทราบ และสามารถใหยืมไดทันที
6.1 ผูใ ชบริการยื่นความจํานงขอใชบริการกับบรรณารักษ
6.2 บรรณารักษสอบถามความตองการสืบคนสารสนเทศจากผูใชบริการ
อยางละเอียด
6.3 บรรณารักษแนะนําฐานขอมูลและวิธีใชฐานแกผูใช เพื่อสามารถ
สืบคนไดตรงความตองการ
6.4 หากหองสมุดไมมีฐานขอมูลตรงกับความตองการของผูใ ช
บรรณารักษ จะชี้แนะแหลงขอมูลใหมตามความตองการของผูใ ช

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

บรรณารักษ/
เจาหนาที่หองสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

วิธีปฏิบัติงาน
งานหองสมุด
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3.5 ประชาสัมพันธหองสมุด
ลําดับ

ขั้นตอน

1.

จัดนิทรรศการหรือนิทรรศการ
ออนไลน

2.

แนะนําการใชบริการสารสนเทศผาน
ทางเว็บไซตของหองสมุด

3.

แจงรายชื่อหนังสือใหมที่ไดรับผาน
ทางเว็บไซตของหองสมุด

4.

จัดทําเครื่องมือวัดระดับความพึง
พอใจของผูใช 5 ประเด็น

วิธีดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1.1 วางแผนกําหนดจัดนิทรรศการในแตละปวากําหนดจัดกี่ครั้ง
1.2 คัดเลือกหัวขอเพื่อการจัดนิทรรศการ หรือนิทรรศการออนไลนในแต
ละป
1.3 ดําเนินการจัดนิทรรศการตามหัวขอที่กําหนดไวในแผนการจัด
นิทรรศการ
2.1 จัดทําแผนการแนะนําการใชบริการสารสนเทศผานเว็บไซตของ
หองสมุดวามีกาํ หนดปละกี่ครั้ง
2.2 จัดทําคําแนะนําการใชบริการสารสนเทศ
2.3 ดําเนินการแนะนําการใชบริการสารสนเทศโดยนําขึ้นเว็บไซตของ
หองสมุด
2.4 ตรวจสอบความถูกตอง
3.1 จัดทําแผนการแจงรายชื่อหนังสือใหมในแตละปวากําหนดแจงปละกี่ครั้ง
3.2 รวบรวมรายชื่อหนังสือใหม หรือทรัพยากรสารสนเทศใหม จาก
ฐานขอมูล
3.3 ดําเนินการแจงรายชื่อหนังสือใหมโดยนําขึ้นเว็บไซตของหองสมุด
ตามแผนที่ไดกําหนดไว
3.4 ตรวจสอบความถูกตอง
4.1 จัดทําแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจใหครอบคลุมในดาน
ตางๆ ดังนี้
- ดานทรัพยากรหองสมุด
- ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ
- ดานเจาหนาที่ผใู หบริการ
- ดานสถานที่ / สิ่งอํานวยความสะดวก
- ดานการประชาสัมพันธ

เจาหนาที่หองสมุด
ทุกศูนย

เจาหนาที่หองสมุด
ทุกศูนย

เจาหนาที่หองสมุด
ทุกศูนย

เจาหนาที่หองสมุด
ทุกศูนย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

วิธีปฏิบัติงาน
งานศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง

รหัสเอกสาร WI 08-02
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
ฉบับที่
1
หนาที่ 1/2

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานศูนยการเรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ขอบขาย
เริ่มตั้งแตรับความตองการและตรวจสอบสิทธผูใชบริการ ลงทะเบียนเขาใชงาน ควบคุม/ตรวจสอบการใชบริการ
ลงทะเบียนออกจากการใชงาน ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณและสถานที่ และการประเมินผลและสถิติ
3.

วิธีการปฏิบัติงาน

ลําดับ

ขั้นตอน

วิธีดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1.

รับความตองการและตรวจสอบสิทธิ์

เจาหนาที่ศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง

2.

ลงทะเบียนเขาใชงาน

3.

กรอกแบบสอบถาม Online

1.1 นักศึกษาแจงความจํานงขอใชบริการกับเจาหนาที่ ดังนี้
- หองสื่อการเรียนรู
- อุปกรณเสริม เชน หูฟง
1.2 ใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร นักศึกษาสามารถเขาใชงานที่เครื่องได
เลย
2.1 นักศึกษาลงทะเบียนเขาใชบริการที่เครื่องคอมพิวเตอร
สามารถใชบริการได 2 ชั่วโมง
3.1 นักศึกษากรอกแบบสอบถามการใชบริการลงในระบบ Online

4.

เขาใชงาน

4.1 นักศึกษาเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรได

5.

ออกจากระบบ

5.1 เมื่อครบเวลา 2 ชั่วโมง ระบบจะตัด สิ้นสุดการใชบริการ

เจาหนาที่ศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง
เจาหนาที่ศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง
เจาหนาที่ศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง
เจาหนาที่ศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

รหัสเอกสาร WI 08-03
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฉบับที่
1
และสื่ออิเลคทรอนิกส
หนาที่ 1/2
วิธีปฏิบัติงาน

1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิกส ใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
2. ขอบขาย
เริ่มตั้งแตประชุมวางแผนการผลิต จัดทําฉากและอุปกรณประกอบฉาก เตรียมอุปกรณการผลิต บันทึกรายการ และ
ตัดตอ การนําไปใช และการจัดเก็บสถิติ
3.

วิธีการปฏิบัติงาน

ลําดับ

ขั้นตอน

วิธีดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการฯ/หัวหนางาน
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศฯ
เจาหนาที่งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ
เจาหนาที่งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ

1.

ประชุมวางแผนการผลิต

1.1 ประชุมวางแผนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามตารางออกอากาศใน
แตละภาคการศึกษา
1.2 จัดทําตารางการถายทํา

2.

จัดทําฉากและอุปกรณประกอบฉาก

3.

เตรียมอุปกรณการผลิต

4.

บันทึกรายการและตัดตอ

5.

นําไปใช

2.1 ออกแบบฉากประกอบใหเหมาะสมกับรายการที่ผลิต
2.2 จัดทําฉากตามที่ออกแบบไว
3.1 ตรวจเช็ค และจัดเตรียมอุปกรณในการถายทําใหพรอมใชงาน ซึ่ง
ประกอบดวย
- กลองบันทึกภาพวิดีโอ
- อุปกรณบันทึกเสียง
- อุปกรณจัดเก็บและบันทึกรายการ
- อุปกรณสลับภาพและเสียง
- คอมพิวเตอรตัดตอภาพและเสียง
- อุปกรณแสงสวางเพื่อใชในการถายทํา
4.1 ทดสอบความพรอมของอุปกรณบันทึกรายการ
4.2 ดําเนินการบันทึกรายการ
4.3 ตรวจสอบความสมบูรณของสัญญาณภาพและเสียง
4.4 ตัดตอภาพและเสียง
4.5 เพิ่ม Graphic ประกอบสื่อการสอน
4.6 แปลงสัญญาณภาพและเสียงจากโปรแกรมตัดตอใหเปนภาพยนตร
ตนฉบับ
5.1 บันทึกเพื่อนําไปใชในรูปแบบตางๆ
- บันทึกลงเทป
- บันทึกลงแผน DVD
- จัดเก็บในรูปแบบไฟลตนฉบับสํารอง (Image files)
- จัดเก็บในรูปแบบ Web base Instruction

เจาหนาที่งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ

เจาหนาที่งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ลําดับ
6.

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ

ขั้นตอน
จัดเก็บสถิติ

รหัสเอกสาร WI 08-03
วันที่บังคับใช 1 มิถุนายน 2552
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฉบับที่
1
และสื่ออิเลคทรอนิกส
หนาที่ 2/2
วิธีปฏิบัติงาน

วิธีดําเนินการ
6.1 เก็บสถิติการใหบริการ

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศฯ

