คู่มือปฏิบัติงาน
นางสุปราณี ทะนายมา
ตาแหน่ง บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
-------------------------------------------------------------------------------คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านบรรณารั ก ษ์ งานบริ ก ารสารสนเทศเพื่ อ การวิ จั ย และข้ อ มู ล พิ เ ศษ
ศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษา มหาวิท ยาลัย พะเยา จัดท าขึ้นเพื่อใช้เ ป็นคู่มือปฏิบัติงานสาหรับ
งานหอจดหมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา งานฐานข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด พะเยา และงานบริ ก าร
ยืมระหว่างห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีแบบแผนและแนวปฏิบัติเดียวกัน สามารถ
สร้ า งความเข้ า ใจแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Descriptions)
นางสุ ป ราณี ทะนายมา ต าแหน่ ง บรรณารั ก ษ์ สั ง กั ด ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา งานฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัด
พะเยา และงานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานหอจดหมายเหตุ มหาวิท ยาลัย พะเยา ให้บ ริก ารทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ย วกับข้อมูล
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยแก่ อาจารย์
นักศึกษา บุคลากรในสถาบัน และบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจ มีขนั้ ตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 รับมอบเอกสารต้นฉบับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 กาหนดหมวดเอกสารและคัดแยกเอกสารแบ่งออกตามแต่ละหมวด
1.3 ลงทะเบียนเอกสารแต่ละหมวดลงในฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา
1.4 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศหอจดหมายเหตุ ในฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุฯ
1.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ
1.6 เผยแพร่ขอ้ มูลหอจดหมายเหตุฯ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา www.clm.up.ac.th/Archives/
1.7 จัดนิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์
1.8 เผยแพร่นทิ รรศการหมุนเวียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา www.clm.up.ac.th/Archives/

กระบวนการจัดการงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา

เริม่ ต้น
รับมอบเอกสารต้นฉบับ
กาหนดหมวดหมูแ่ ละคัดแยกเอกสาร
ลงทะเบียนเอกสาร
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
แก้ไข
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
ถูกต้อง
เผยแพร่ขอ้ มูลในฐานข้อมูล
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ

จบ

2. งานฐานข้อมูลท้องถิ่น
ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น
ของจังหวั ด พะเยา เพื่อเผยแพร่ค วามรู้ให้เ ป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย แก่ อาจารย์
นักศึกษา บุคลากรในสถาบัน และบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่
สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 รับมอบเอกสารต้นฉบับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 กาหนดหมวดเอกสารและคัดแยกเอกสารแบ่งออกตามแต่ละหมวด
2.3 ลงทะเบียนเอกสารแต่ละหมวดลงในฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดพะเยา
2.4 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ลงในฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดพะเยา
2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดพะเยา
2.6 เผยแพร่สารสนเทศฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.clm.up.ac.th/project/local_database/

กระบวนการจัดการงานฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดพะเยา
เริ่มต้น
รับมอบเอกสารต้นฉบับ
กาหนดหมวดเอกสารและคัดแยกเอกสาร
ลงทะเบียนเอกสาร
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
แก้ไข
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
ถูกต้อง
เผยแพร่ขอ้ มูลใน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดพะเยา
จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ

จบ

3. งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) หมายถึง การบริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งติดต่อ
ขอยืมหรือถ่ายสาเนาเอกสารหรือวัสดุเพื่อการศึกษาอื่นๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดของตนมาให้บริการตามที่
ผู้ใช้บริการต้องการ ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ และเอกสารวิชาการต่างๆ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบการยืม ระหว่างห้องสมุด ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม (Lending Library)
และห้องสมุดผู้ขอยืม (Borrowing Library) มีระยะเวลาในการยืมประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ผู้ใช้บริการตรวจสอบสารสนเทศที่ต้องการในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx ปรากฏว่าไม่พบสารสนเทศที่ต้องการ
3.2 ผูใ้ ช้บริการตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมและแหล่งที่มสี ารสนเทศที่ต้องการจาก
คู่มอื เหล่านี้
- รวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย http://www.journallink.or.th
- ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ http://uc.thailis.or.th
- บทคั ด ย่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ รวมทั้ ง ฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ น ธ์
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
- ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ
3.3 ผูใ้ ช้บริการกรอกรายละเอียดรายการทางบรรณานุกรมตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วยื่น
แบบฟอร์มได้ที่บรรณารักษ์ยืมระหว่างห้องสมุด หรือเคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืนหนังสือ พร้อมชาระค่า
มัดจาเอกสาร 100 บาท
3.4 บรรณารั ก ษ์ ยื ม ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และแหล่ ง ที่ มี
ทรัพยากรสารสนเทศ
3.5 บรรณารักษ์ยืมระหว่างห้องสมุด แจ้งความประสงค์ขอยืมระหว่างห้องสมุดไปยังห้องสมุด
ที่มที รัพยากร
3.6 บรรณารั ก ษ์ ยื ม ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด แจ้ ง ผลการประสานงานขอยื ม ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด ให้
ผูใ้ ช้บริการ
- กรณีที่ไม่มีสารสนเทศที่ผใู้ ช้บริการต้องการ ให้คืนเงินค่ามัดจาเอกสาร
- กรณีที่มีสารสนเทศ แจ้งให้ผู้ใช้บริการชาระเงินค่าดาเนินการและค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ เป็นจานวนเงินตามที่หอ้ งสมุดผู้ให้บริการแจ้ง
3.7 เมื่อได้รับรับสารสนเทศทางไปรษณีย์แล้ว แจ้งให้ผู้ใช้บริการมารับ สารสนเทศและใบเสร็จ
การชาระเงินจากห้องสมุดผู้ให้ยมื พร้อมทั้งแจ้งวันกาหนดคืนให้ชัดเจน
3.8 เมื่อครบวันกาหนดคืนแล้ว ผู้ใช้บริการส่งคืนสารสนเทศ แจ้งให้ผู้ใช้บริการชาระเงินค่า
ดาเนินการจัดส่งสารสนเทศคืนห้องสมุดผู้ให้ยมื ทางไปรษณีย์
3.9 บรรณารักษ์ผู้ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด แจ้งให้บรรณารักษ์ห้องสมุดผู้ให้ยมื ทราบว่า
ได้ดาเนินการจัดส่งสารสนเทศคืนให้เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
เริ่มต้น
ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มคาร้องขอที่เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน พร้อมเงินมัดจา 100 บาท
ไม่ถูกต้อง

ไม่มี
เอกสาร
แจ้งให้ผู้ใช้
ทราบ

ตรวจสอบ
แบบฟอร์มคาร้อง

ขอ

ถูกต้อง

ตรวจสอบแหล่งที่มี
ทรัพยากรสารสนเทศ
มี
ส่ง E-mail ขอยืมระหว่างห้องสมุด

ทวงถาม
หากเกิน
1 สัปดาห์

รอรับเอกสารทางไปรษณีย์
ไม่ถูกต้อง
แจ้งกลับไป
เพื่อขอใหม่

รับเอกสาร/ตรวจสอบ
ถูกต้อง
แจ้งผูใ้ ช้มารับเอกสาร

ผู้ใช้ส่งคืนเอกสารเมื่อครบกาหนด
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดผู้ขอยืมส่งเอกสารทางไปรษณีย์คนื ให้หอ้ งสมุดผู้ให้ยืม

จบ

4. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุน
การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของอาจารย์ บุคลากร และนิสติ ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงได้ดาเนินงานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัด
นิทรรศการหมุนเวียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวติ และสุขภาพต่อเนื่องกันไปตลอดปี เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญ ญา
มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 สารวจความต้องการของคณะต่างๆ ที่ประสงค์จะจัดนิทรรศการหมุนเวียน
4.2 วางแผนการจัดกิจกรรม
4.3 จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
4.4 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4.5 สารวจความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
4.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม
4.7 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม

กระบวนการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เริ่มต้น
สารวจความต้องการของคณะต่างๆ
วางแผนการจัดกิจกรรม
จัดซือ้ จัดหาอุปกรณ์
ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
สารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่ผ่าน
นาผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการจัดกิจกรรม

ในการจัด
กิจกรรมครั้ง
ต่อไป

ประเมินผล
ผ่าน
สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม

จบ

