คู่มือปฏิบัติงาน
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
ตาแหน่ง บรรณารักษ์
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และ งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดทาคูม่ ือปฏิบัติงานของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาระความรับผิดชอบของ
ผูป้ ฏิบัติงานแต่ละตาแหน่ง และเพื่อเป็นคู่มอื ปฏิบัติงานสาหรับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนหากผู้รับผิดชอบ
หลักไม่สามารถดาเนินงานได้ตามปกติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Descriptions)
นางสาววั น เพ็ ญ ตั น จั น ทร์ กู ล บรรณารั ก ษ์ สั ง กั ด ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบเป็นหัวหน้างาน 2 งาน ได้แก่ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงาน
บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. งานบริหาร
1.1 หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ทาหน้าที่บริหารจัดการให้งานบริก ารทรัพยากร
สารสนเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น เช่น การบริหารจัดการบุคลากรให้ป ฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้พร้อมให้บริการได้ เป็นต้น
1.2 หั ว หน้ า งานบริ ก ารสารสนเทศเพื่ อ การวิ จั ย และข้ อ มู ล พิ เ ศษ รั บ ผิ ด ชอบการ
ให้บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการสอนการรู้
สารสนเทศและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ทาหน้าที่ประธานคณะทางานบริการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
1. จัดประชุมปีละ 3 ครัง้
2. ควบคุมให้การประชุมราบรื่น ผลักดันให้สมาชิกนาผลการประชุมไป
ดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการอานวยการข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. จัดทาโครงการรองรับการพัฒนาการให้บริการต่างๆ ของข่ายงานฯ

1.4 รับงานจากผูบ้ ริหารมากระจายต่อให้เพื่อนร่วมงาน
1. ร่วมประชุมหัวหน้างานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและแก้ปัญหาต่างๆ ของศูนย์
บรรณสารฯ ร่วมกับหัวหน้างานด้านอื่นๆ
2. นาผลของการประชุมทั้งจากที่ประชุมหัวหน้างาน และประชุมบุคลากรศูนย์
บรรณสารฯ สู่การปฏิบัติ
3. แก้ปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ ระดมความคิดเห็น สนับสนุนการทางานของเพื่อน
ร่วมงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สาหรับการให้บริการ
1.5 รักษาการแทนผูอ้ านวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผูอ้ านวยการเมื่อผูอ้ านวยการติด
ภารกิจต่างๆ
2. หน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการปฏิบัติงาน
2.1 ให้บริการสอนการรูส้ ารสนเทศ
2.2 ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
2.3 ให้บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับวารสารวิชาการ เช่น คุณภาพของ
วารสารวิชาการ ค่า Impact factor และค่าดัชนีชวี้ ัดอื่นๆ
2.4 ให้บริการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทาวิจัยแก่บุคลากรและนิสติ
1. สืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย / ตรวจสอบการซ้าซ้อนของบทความวิชาการ
2. แนะนาแหล่งวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับสูง
3. ตรวจสอบการอ้างอิงและดัชนีชี้วัดคุณภาพบทความทางวิชาการและคุณภาพ
วารสารวิชาการ
4. พัฒนาความรู้ด้านการค้นคืนสารสนเทศให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เช่น ศึกษาวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากตัวเล่ม เป็น ฐานข้อมูลเป็นแผ่น cd สู่ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็น Open Access ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
2.5 ประสานงานกับสานักพิมพ์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ผูใ้ ช้บริการ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการสืบค้นสารสนเทศไม่ปกติ
2.6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทางานบริการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมภิ าค (PULINET)
1. จัดการประชุม ดาเนินการประชุมให้ลุล่วงไปด้วยดี
2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะทางานบริการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 เป็นคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

โครงสร้างงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

โครงสร้างงานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงานตาม Job Descriptions
1. งานสอนการรู้สารสนเทศ เป็นการส่งเสริมให้นสิ ิตมีความรู้เกี่ยวแหล่งสารสนเทศที่มคี วาม
น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การเลือกสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทั้งนีง้ านบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ จัดให้มีการสอนการรูส้ ารสนเทศทุก
ปีการศึกษา อย่างสม่าเสมอ
ขั้นตอนการสอนการรู้สารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขออนุมัตดิ าเนินโครงการ
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ
1.3 จัดตารางการเรียนการสอนตามการแจ้งความจานงของคณะ

1.4 จัดทาและปรับปรุงสไลด์แนะนาการสืบค้นให้ทันสมัยเสมอ
1.5 ดาเนินการสอน
1.6 ประเมินผล
1.7 ปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
การดาเนินโครงการสอนการรู้สารสนเทศ
เริ่ม

จัดทาโครงการ

แก้ไ ขโครงการ

ไม่อนุมัติ

ขออนุมัต ิ

อนุมัติ

ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

จัดทาโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติ

ทาตารางการสอนตามที่ม ีผู้แจ้งความ
ประสงค์ตามลาดับการติดต่อก่อน-หลัง

จบ

ปรับปรุงคู่มือการสอนตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงข้อมูล

ประเมินผลการสอน

สอนการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่ง
ต่างๆ และ โปรแกรม endnote

2. งานบริ ก ารยื ม ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด เป็ น บริ ก ารเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ สารสนเทศที่ ไ ม่ มี
ให้บริการในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้รับบริการ
เป็นผู้รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นการให้บริการ 2 ลักษณะ
2.1 การขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุด จากสถาบันอื่นๆ ในกรณีนี้ผู้ใช้บริการที่เป็น
สมาชิกของศูนย์บรรณสารฯ เป็นผู้แจ้งความต้องการ
1. จัดทาแบบฟอร์มการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
2. รับคาขอจากผู้ใช้บริการ
3. ส่งคาขอไปยังห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการ
4. จัดการด้านการเงิน และการจัดการรับ-ส่งเอกสาร
5. ประสานงาน กับผูใ้ ช้บริการ ผู้ให้บริการจากสถาบันอื่น

PULINET

PULINET

2.2 การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่สถาบันอื่นขอรับบริการ กรณีนี้ สมาชิกจาก
มหาวิทยาลัยอื่นเป็นผู้แจ้งความต้องการ
1. รับคาขอรับบริการจากสถาบันอื่นๆ จากอีเมล์ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือ
ช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากนี้
2. ตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้อง เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผูแ้ ต่ง ครั้งที่พิมพ์ ปีที่
พิมพ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการตามที่ได้รับคาขอ
3. ค้นตัวเล่ม บทความ หรือสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆ เตรียมไว้
4. จัดส่งเอกสารพร้อมแจ้งค่าบริการ จัดทาบันทึกแจ้งค่าบริการแนบไปกับตัว
เอกสาร อย่างน้อยควรส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
5. รับเอกสารและค่าบริการ
6. ออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด และจัดส่งให้หอ้ งสมุดที่
ขอรับบริการ

ขันตอนการ ห้บริการยืมระหว่างห้องสมด
เริ่ม
- ทาง Email
- ทาง Line
- ทาง FB
Etc.

รับคาขอ

แจ้งผู้ขอรับบริการ

ไม่มี

ตรวจสอบ
ข้อมูล

- ปณ. EMS
- ปณ. ธรรมดา
- ปณ. ลงทะเบียน

จบ

ส่งใบเสร็จรับเงินให้สถาบัน
ผู้ขอรับบริการ

มี

เตรียมเอกสาร

- ตัวเล่มจริง ไฟล์เอกสาร วัสดุ
สารสนเทศอื่นๆ
- ทาบันทึกแจ้งค่าบริการ

จัดส่งพร้อมแจ้ง
ค่าบริการ

- ปณ. ธรรมดา
- ปณ. EMS
- ปณ. ลงทะเบียน
- บริการของเอกชน

รับตัวเล่มและ
ค่าบริการ

- ธนาณัติ
- เงินสด
- โอนเงิน

ออกใบเสร็จรับเงิน

3. ให้บริการช่วยสืบค้นข้อมูล คุณภาพวารสารวิชาการ
3.1. รับคาขอใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ วารสารที่มีความน่าเชื่อถือ ค่าดัชนีอา้ งอิง
วารสารหรือบทความวิชาการ ฯลฯ จากผู้ใช้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.2. สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ แหล่งข้อมูลฟรีต่างๆ
และหากไม่พบสารสนเทศที่ต้องการ ติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อสอบถามว่ายินดีรับบริการหากมีค่าบริการ
หรือไม่ กรณีนี้อาจใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด หรือซือ้ จากฐานข้อมูลต่างประเทศ
3.3. ส่งไฟล์ขอ้ มูลให้ผู้ใช้บริการพร้อมคาแนะนาสาหรับการสืบค้นฐานข้อมูลบาง
ฐานข้อมูลด้วยตนเอง / ตรวจสอบข้อมูลวารสาร / หาค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร
3.4. ศึกษาการสืบค้นฐานข้อมูล/ปรับปรุงความรู้อยู่เสมอๆ
บริการสืบค้นสารสนเทศ
เริ่ม

รับคาขอจากผู้ใช้บริการ
ฐานข้อมูล
วารสาร
E-book
E-Journal
etc

ผูใ้ ช้บริการยินดี
จ่ายค่าบริการ

แหล่งข้อมูลที่ศูนย์บรรณ
สารฯ เป็น สมาชิก

สืบค้น

ได้สารสนเทศที่ต้องการ

แหล่งข้อมูลฟรี

ได้สารสนเทศที่ตอ้ งการ

ส่งข้อมูล

Google scholar
BookSc
ResearchGate

ส่งข้อมูล พร้อมแจ้งค่าใช้
บริการ

จบ

ส่งค่าบริการให้เจ้าของ
สารสนเทศ

แหล่งข้อมูลที่มีค่าบริการ

ฐานข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยอื่น
บอกรับ
หนังสือ บทความ
e-book e-journal
OCLC Wordpress
Etc

ขันตอนการสืบค้นข้อมูล
เริ่มต้น
งานวิจัย / งานวิชาการ
รายงาน / บทความ / ฯลฯ

เลือกหัวข้อที่ต ้องการ

เลือกฐานข้อมูล
keyword
คาศัพท์อสิ ระ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง ฯลฯ

จบ

พบฐานที่ต้องการ

สแกนหาข้อมูลที่ต้องการ ด้วย basic search
หรือ browse search
เลือกข้อมูลเ พาะเจาะจงด้วย advanced
search

จบ

ไม่มีฐานข้อมูลที่ต้องการ

ได้ข้อมูลเพียงพอ

เลือกข้อมูลที่ได้
ไม่เพียงพอ

ค้นเพิ่มจากฐานข้อมูลอื่นๆ

จบ

- ศัพท์ควบคุม
กาหนดระยะเวลา ค้นจากsubject
ชื่อผูแ้ ต่ง/ ชื่อเรื่อง
Boolean Operators ฯลฯ

4. ประสานงานกับสานักพิมพ์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ใช้บริการ
หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการสืบค้นสารสนเทศไม่ปกติ
4.1 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารายละเอียดของความผิดปกติ
4.2 ประสานงานกับสานักพิมพ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อให้
สานักพิมพ์เปิดให้ใช้ IP Address ที่พบว่ามีการสืบค้นมากกว่าปกติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสืบค้น
คราวละมากๆ โดยวิธีสืบค้นด้วยมือและเปิดหลายหน้าต่างพร้อมกัน
4.3 แจ้งผู้บริหารทราบ

5. งานประชุมคณะทางานบริการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
5.1 ขออนุ มั ติ จั ด ประชุ ม และขออนุ มั ติ ง บประมาณส าหรั บ จั ด ประชุ ม และโครงการอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.2 ประสานคณะทางานเพื่อให้ได้วันประชุมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรายงานการประชุม
ตามสถานการณ์
5.3 จัดทาจดหมายเชิญประชุม ขอใช้สถานที่ เชิญวิทยากร และขอขอบคุณ
5.4 ส่งจดหมายและรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
5.5 ดาเนินการประชุมให้ลุล่วงตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้
5.6 จัดทารายงานการประชุมและทางานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
ขันตอนจัดการประชมค ะทางานบริการข่ายงาน
ห้องสมดมหาวิทยาลัยส่วน ูมิ าค
เรืม่

ขออนุมตั ิจดั ประชุมและขออนุมตั ิงบประมาณ

หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
หนังสือเชิญวิทยากร
หนังสือขอใช้สถานที่
หนังสือขอบคุณ

จัดทาหนังสือทีเ่ กีย่ วข้อง

ส่งหนังสือถึงห้องสมุดสมาชิก
เวียนสถานที่จัดประชุม
ไปตามห้องสมุดสมาชิก

ประธาน
คณะกรรมการ
อานวยการข่ายงาน
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
ส่วนภูม ิภาค
สมาชิกข่ายงาน
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
20 แห่ง

จัดประชุม

จัดทารายงานการประชุม

จบ

นาเข้าวาระรับรอง
รายงานการประชุม
ครั้งถัดไป

