
คู่มือปฏิบัติงาน 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 

ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

รวมทั้งเป็นการจัดการองค์ความรู้ของแต่ละส่วนงาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนางานให้                              

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Descriptions)  

 นางสาววิไล จันทร์แก้ว ต าแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่รับผดิชอบ 4 งานหลัก ดังนี้  

1. งานประชาสัมพันธ์งานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

1.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

1.2 จัดซื้อจัดจ้างสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ 

1.3 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

1.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.5 อัพข่าวสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารฯ และช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

                    1.6 จัดท าจดหมายข่าว 
 

2.  งานบริการห้องสมุด miniTCDC 

  2.1 บริการหนังสือดา้นการออกแบบ จ านวน 300 เล่ม ต่อปีการศกึษา 

                    2.2 บริการตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 24 ชิ้น    

ต่อปีการศกึษา 

                    2.3 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ จ านวน 1 เครื่อง 

                    2.4 บริการฐานขอ้มูลออนไลน์ของศูนย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ จ านวน 4 ฐาน 



                    2.5 บริการบัตรสมาชิกของTCDC ที่มอบให้เครือขา่ย จ านวน 10 ใบ เพื่อสมาชิก

สามารถเข้าใช้บริการTCDC หรอืเครือข่ายทั้งหมดของTCDC 

                    2.6 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับฉายวิดีโอผลงานของศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ 

                    2.7 บริการยืม-คืน หนังสอืหอ้งสมุด miniTCDC 

                    2.8 บริการนติยสารคิด รายเดือน 

3. งานบริการท าบัตรสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

  3.1 บริการรับสมาชิกสมาชิกใหมข่องศูนย์บรรณสารฯ 

  3.2 ตรวจสอบข้อมูลส าหรับสมาชิกเก่าที่ยังไม่มบีัตรสมาชิก 

                     3.3 บริการถ่ายภาพส าหรับผู้ใชบ้ริการที่ไม่มีภาพถ่ายในฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

                     3.4 ท าบัตรสมาชิกแบบการด์ใหก้ับผูใ้ช้บริการ 

                     3.5 เพิ่มเติมข้อมูลสมาชิกในระบบ ALIST 

                     3.6 เพิ่มข้อมูลสมาชิกในระบบ RFID 
 

           4. บริการแนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

   4.1 จัดท าข้อมูล เพื่อจัดโครงการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณฯ  

                     4.2 จัดโครงการแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณฯ รว่มกับกองบริการการศกึษา และ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

ภาพ 1 โครงสร้างงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตาม Job Descriptions 

1. งานประชาสัมพันธ์งานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 งานประชาสัมพันธ์งานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นงานด้านการประชาสัมพันธ์

ทั้งหมดของศูนย์บรรณสารฯ สามารถแบ่งงานประชาสัมพันธ์ออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 

1.1 งานประชาสัมพันธ์ขา่วสาร 

1.2 งานงานจัดซือ้จัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

1.3 งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

1.4 งานจัดท าจดหมายข่าว 

    1.1 งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

     การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังน้ี 

1. หาข้อมูลขา่ว 

2. เขียนข่าว 

3. ส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้อง 

4. อัพข่าวประชาสัมพันธ์ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 
 

แผนผังงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

 
 

ภาพ 2 แผนผังงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
 



รายละเอียดการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

6.1 อัพประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
ภาพ 3 ตัวอย่างการอัพประชาสัมพันธ์ผา่นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6.2 อัพประชาสัมพันธ์ผา่นเฟชบุ๊ค และเพจของศูนย์บรรณสารฯ 
 

 
 

ภาพ 4 ตัวอย่างการอัพประชาสัมพันธ์ผา่นเฟชบุ๊คศูนย์บรรณสารฯ 

 

 
 

ภาพ 5 ตัวอย่างการอัพประชาสัมพันธ์ผา่นเพจศูนย์บรรณสารฯ 
 



1.3 อัพประชาสัมพันธ์ผา่น CHAT FUEL น้องบันน่า 
 

 

 
 

 

ภาพ 6 ตัวอย่างการอัพประชาสัมพันธ์ผา่น CHAT FUEL น้องบันน่า 
 

 

1.4 อัพประชาสัมพันธ์ผา่น LINE@ ศูนย์บรรณสารฯ 
 

 
 

 

ภาพ 7 ตัวอย่างการอัพประชาสัมพันธ์ผา่น LINE@ ศูนย์บรรณสารฯ 
 

 

 6.5 อัพประชาสัมพันธ์ผ่าน INSTRAGARM ศูนย์บรรณสารฯ 
 

 
 

 

ภาพ 8 ตัวอย่างการอัพประชาสัมพันธ์ผา่น INSTRAGARM ศูนย์บรรณสารฯ 



1. งานจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 

1.1 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะด าเนนิการจัดจ้าง 

1.2 ขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้างท าสื่อ 

- ขอเลขบันทึกข้อความ 

- ท าบันทึกข้อความเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง มพ.กค.01 และมพ.กค.02 

- เสนอเอกสารพร้อมทั้งเอกสารประกอบการจัดจ้างต่อผู้บริหาร เชน่ เอกสารเสนอราคา

จากร้านค้า เอกสารคู่เทียบ 

1.3 ประสานงานธุรการเรื่องเอกสารขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้าง 

1.4 แจ้งร้านเริ่มด าเนินการจัดท าสื่อ 

1.5 ร้านส่งของ คณะกรรมการจัดจ้างตรวจรับงานคบถ้วนสมบูรณ์ 
 

แผนผังการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

ภาพ 9 แผนผังการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ 



 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยโปรแกรม Adobe เช่น Adobe Photoshop, Adobe 

illustrator ฯลฯ 

 
ภาพ 10 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยโปรแกรม Adobe illustrator 

 

2. ขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้างท าสื่อ โดยระบบ UP E-Deument 

 
ภาพ 11 ตัวอย่างการขออนุมัตจิัดจัดจา้งท าป้านประชาสัมพันธ์ โดยระบบ UP E-

Deument 
 

3. ท าบันทึกข้อความเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง มพ.กค.01 และมพ.กค.02 

 
ภาพ 12 ตัวอย่างบันทึกข้อความเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง มพ.กค.01 และมพ.กค.02 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

4. เสนอเอกสารพร้อมทั้งเอกสารประกอบการจัดจา้งต่อผู้บริหาร เช่น เอกสารเสนอราคา

จากร้านค้า เอกสารคู่เทียบ 

5. ประสานงานธุรการ เรื่องเอกสารค าสั่งขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้างได้ 

6. ตดิต่อรา้นเริ่มการจัดท าสื่อ 

7. ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานสมบูรณ์ 
 

2. งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

การปฏิบัติงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 รวบรวมข้อมูลที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์  

2.2 เลือกชอ่งการประชาสัมพันธ์ 

2.3 ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ 

แผนผังงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

                    
 

 

ภาพ 13 แผนผังงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

         รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

          1. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ หรือตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการ

ออกแบบ ขอยกตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ บริการหอ้งอา่น 24 ช่ัวโมง 

2. ดาวนโ์หลดเวกเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบ 

3. ด าเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยโปรแกรม Adobe เช่น Adobe Photoshop, 

Adobe illustrator ฯลฯ  
 



 
 

ภาพ 14 ตัวอย่างการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยโปรแกรม Adobe illustrator 
 

4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบสื่อหรอืป้ายประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบของกิจกรรมนั้นๆ 

5. ส่งไฟล์สมบูรณ์ให้หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศตรวจสอบ พร้อมแก้ไข 

6. อัพข่าวประชาสัมพันธ์บริการห้องอ่าน 24 ช่ัวโมง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  
 

3. งานจัดท าจดหมายข่าว (Newsletter) 

การปฏิบัติงานจัดท าจดหมายข่าว มีขั้นตอนดังน้ี 

3.1 ออกแบบแบบฟอร์มจดหมายข่าวของแต่ละปีการศกึษา 

3.2 ก าหนดรูปแบบของจดหมายข่าวของแต่ละเดือน 

3.3 ด้านแรกของจดหมายข่าว 

- การพาดหัวข่าว (ข่าวน่าสนใจ) 

- ข้อความข่าว 

- ภาพประกอบข่าว 

3.4 ด้านที่สองของจดหมายข่าว 

– ขา่วกิจกรรมต่างๆ สาระน่ารู้ 

- ข้อความข่าว 

- ภาพประกอบข่าว 

5. ส่งข่าวใหห้ัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศตรวจสอบ 

6. แก้ไขและเพิ่มเติมขอ้มูล 

7. น าเสนอท่านผูอ้ านวยการฯ ตรวจสอบ 

8. แก้ไขและเพิ่มเติมขอ้มูล 

9. ท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 

10. แปลงไฟล์จดหมายข่าวและหนังสอืบันทึกข้อความ  



10. ส่งให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าการเผยแพร่จดหมายข่าวแบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์ 

     ศูนย์บรรณสารฯ  
 

แผนผังงานจัดท าจดหมายข่าว 
 

 

 
 

 

ภาพ 15 แผนผังงานจัดท าจดหมายข่าว (Newsletter) 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดงานจัดท าจดหมายข่าว (Newsletter) 

1. ออกแบบแบบฟอร์มจดหมายข่าวของแต่ละปีการศกึษา 

 
 

 

ภาพ 16 ตัวอย่างการออกแบบแบบฟอร์มจดหมายข่าวประจ าปีการศกึษา 2561 
 

 

2. ด้านแรกของจดหมายข่าว 

                   
 

ภาพ 17 ตัวอย่างการออกแบบแบบฟอร์มจดหมายข่าวประจ าปีการศกึษา 2561 
 

 

3. ด้านที่สองของจดหมายข่าว 
 

 
 

ภาพ 18 ตัวอย่างการออกแบบแบบฟอร์มจดหมายข่าวประจ าปีการศกึษา 2561 

 



4. การเผยแพร่จดหมายข่าวแบบออนไลน์หนา้เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ  
 

 

 
 

 

ภาพ 19 การเผยแพรจ่ดหมายข่าวแบบออนไลน์หนา้เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ 

 

2. งานบริการห้องสมุด miniTCDC 

บริการห้องสมุด miniTCDC มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ

ด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ร่วมกับ

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2558  

   การปฏิบัติงานบริการห้องสมุด miniTCDC มีขั้นตอน ดังน้ี 

1. บริการหนังสือด้านการออกแบบ พร้อมช้ันหนังสือส าหรับติดตั้งในพื้นที่ห้องสมุด โดย

ประเภทของหนังสือจะครอบคลุมสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม แฟช่ันและ

สิ่งทอ เรขศิลป์ ภาพนิ่งและภาพยนตร์ เป็นต้น จ านวน 300 เล่ม ต่อปีการศึกษา  และฉายวิดีโอของ 

TCDC 

2. ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและตา่งประเทศ จ านวน 24 ชิน้ ต่อปีการศกึษา 

3. บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ ศสบ. เช่น  ฐานข้อมูลวัสดุต่างประเทศ Material 

ConneXion Database ฐานข้อมูลวัสดุ ไทย Thai Materials Database ฐานข้อมูลย่านวัสดุ  Material 

Mapping และฐานข้อมูลออนไลน์ที่ ศสบ. บอกรับ เช่น ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ Global Market 

Information Database (GMID) ฐานขอ้มูลดิจิทัลมีเดีย Stash Media และฐานข้อมูลอื่นๆ ในอนาคต  

4. บริการบัตรสมาชิกของTCDC ที่มอบให้เครือข่าย จ านวน 10 ใบ เพื่อสมาชิกสามารถเข้าใช้

บริการTCDC หรอืเครือข่ายทั้งหมดของTCDC 



5. บริการยืม-คืน หนังสือหอ้งสมุด miniTCDC 

          6. บริการนติยสารคิด รายเดือน 

แผนผังงานบรกิารห้องสมุด miniTCDC 

 

 

                                           ภาพ 20 แผนผังงานบริการหอ้งสมุด miniTCDC 

 

         รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1. ให้บริการหนังสอื หอ้งสมุดminiTCDC  

2. ลงสถิติการใช้การใช้บริการหนังสือในโปรแกรม TCDC Resource Center  

                     URL: http://resource.tcdc.or.th/minitcdc/stat/main.aspx 
 

http://resource.tcdc.or.th/minitcdc/stat/main.aspx


 
 

        ภาพ 21 โปรแกรม TCDC Resource Center ส าหรับเก็บสถิตกิารใชบ้ริการหนังสอืหอ้งสมุด 

miniTCDC 
 

3. เก็บสถิตกิารเข้าใช้บริการ 

4. ให้บริการยืมหนังสือตามสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ 

5. ตรวจเช็คหนังสอืหายรายสัปดาห์ 

6. ให้บริการยืมบัตรสมาชิกของTCDC ตามสิทธิ์การการยืมทรัพยากรสารสนเทศของ                            

ศูนย์บรรณสารฯ 

7. ใหบ้ริการตดิต่อสอบถามและขอใช้บริการหนังสือที่ผู้ใชบ้ริการต้องการ ที่มอียู่ ณ TCDC 

8. บริการติดต่อบุคลากรหรือวิทยากรของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เข้าร่วมให้ความรู้หรือ

ร่วมกิจกรรมบรรยาย/อบรมสัมมนา และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้

ท้องถิ่น/ส่วนภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนีต้ามที่ ศูนย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ เห็นเหมาะสม   

9. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 

9.1 World Global Style Network (WSGN) 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้ข้อมูลการคาดการณ์แนวโน้มแฟช่ันและการออกแบบ

อุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มการคาดการณ์และการวิเคราะห์ ซึ่งมีตลาดธุรกิจใหญ่ที่สุด และ

มีอทิธิพลมากที่สุดในโลก 

   9.2 STASH 

ฐานขอ้มูลออนไลน์ที่รวยรวมผลงานดิจทิัลอาร์ต ภายใต้แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจ

และความเข้าใจในการออกแบบที่โดดเด่น ทั้งภาพและภาพเคลื่อนไหว 

9.2 Global Market Information Database (GMID) 

ฐานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์แบบบูรณาการ น าเสนอข้อมูลข่าวกรองส าคัญๆ 

เกี่ยวกับธุรกิจ จ าแนกตามประเทศ ประเภท บริษัท ตลาด และผูบ้ริโภค  

            9.4 Materials database 



ฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ที่จะช่วยสามารถสืบค้นข้อมูลของวัสดุ นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

โดยง่ายและไม่จ ากัด ประกอบกับระบบการค้นหาที่ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยเปิดวัสดุของคุณให้

กว้างขวางและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม 
 

 

4. งานบริการท าบัตรสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

การปฏิบัติงานบริการท าบัตรสมาชกิของศูนย์บรรณสารฯ 

1. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ Business Intelligence ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

2. ตัดแตง่ภาพในโปรแกรม PhotoScape 

3. โปรแกรม Materials Graphics3 

- ลงขอ้มูลสมาชิกและรูปภาพโปรแกรม Materials Graphics3 

- ลงรายการเลขบาร์โค้ดสมาชิกในโปรแกรม Materials Graphics3 

4. ปริน้บัตรสมาชิก 

- ปริน้บัตรสมาชิกด้านหน้า 

- ปริน้บัตรสมาชิกด้านหลัง 

5.  เพิ่มเติมข้อมูลสมาชิกในโปรแกรม ALIST 

  - รายการ Replace Barcode 

  - แก้ไขข้อมูลสมาชิก และเพิ่มรูปภาพ 

6.  เพิ่มข้อมูลสมาชิกในโปรแกรมRFID 

7.  ทดลองการใช้งานบัตรสมาชิกกับประตู RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผงผังกระบวนการท าบัตรสมาชกิศูนย์บรรณสารฯ 
 

 
 

 

ภาพ 22 แผงผังกระบวนการท าบัตรสมาชิกศูนย์บรรณสารฯ 
 

รายละเอียดการท าบัตรสมาชกิของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

1. ตรวจสอบข้อมูลหนา้แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก และตรวจสอบข้อมูลบุคลากรใน

ระบบ Business Intelligence ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 

              ภาพ 23 ระบบ Business Intelligence ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา  



 

 

4.1 ตัดแตง่ภาพในโปรแกรม PhotoScape 

4.2 ลงขอ้มูลบุคลากรในโปรแกรม Materials Graphics3 

 

                      ภาพ 24 โปรแกรม Materials Graphics3 ส าหรับลงขอ้มูลท าบัตรสมาชิก 

4.3 ลงรายการเลขบาร์โค้ดสมาชิกในโปรแกรม Materials Graphics3 
 

                         
 

         ภาพ 25 โปรแกรม Materials Graphics3 หน้าส าหรับท าบาร์โค้ดสมาชิก 
 

5. ปริน้บัตรสมาชิกด้านหนา้และดา้นหลัง โดยเครื่องปริน้บัตร ZEBRA ZXP Series 3 

6. เพิ่มเติมข้อมูลสมาชิกและท ารายการ Replace Barcode บัตรสมาชิก ในโปรแกรม ALIST 

 



       ภาพ 26 โปรแกรม ALIST เพิ่มเติมขอ้มูลสมาชิกและ Replace Barcode 

7. เพิ่มข้อมูลสมาชิกในโปรแกรมRFID 

 

ภาพ 27 โปรแกรมRFID ส าหรับเพิ่มขอ้มูลสมาชิก ส าหรับผ่านประตูทางเข้าศูนย์บรรณสารฯ 

8. ทดสอบการใชง้านของบัตรสมาชิกที่ระบบ RFID ประตูทางเข้าศูนย์บรรณสารฯ 

5. งานบริการแนะน าการใช้บรกิารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

   การปฏิบัติงานบรกิารแนะน าการใช้บรกิารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

1. ประสานงานกับกองบริการการศึกษา สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนิสิตใหม่ประจ าปี

การศกึษา 

2. ประชุมทีมงานแนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา  

3. จัดท าเอกสารและสื่อที่ใชป้ระกอบการบรรยายแนะน าศูนย์บรรณสารฯ 

- ออกแบบโบรชัวร์แนะน าศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

- จัดจา้งท าโบรชัวร์ 

- จัดจา้งท าสื่อแนะน าศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

4. จัดโครงการแนะน าศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับกองบริการการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา                    

ให้กับนิสติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

5. แนะน าการใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ให้กับนิสติคณะต่างๆ 

 

 

 

 



 

แผนผังงานบรกิารแนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

                
 

 

ภาพ 28 งานบริการแนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

รายละเอียดงานบริการแนะน าการใช้บรกิารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

1. การออกแบบโบรชัวร์ 

 

ภาพ 29 โบรชัวร์แนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

 
 



2. จัดโครงการแนะน าศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับกองบริการการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

   
 

        ภาพ 30 โครงการแนะน าศูนย์บรรณสารฯ รว่มกับกองบริการการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 


