
งานบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและวิจัย หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานการยืมทรัพยากร 

ตารางท่ี 1  ตารางแผนผังแสดงข้ันตอนงานบริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ (Flowchart) 

 

 

 

                  ใชเวลา 20 วินาท ี

 

 

 

 

              ใชเวลา 20 วินาท ี

 

 

 

            

                                                                                                  ใชเวลา 20 วินาท ี

 

 

 

          ใชเวลา 1 นาท ี

 

 

 

              ใชเวลา 20 วินาที  

 

 

 

       ใชเวลา 20 วินาท ี

 

 

       ใชเวลา  20 วินาท ี

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตนยืมทรัพยากร  

สมาชิก ยืน่บัตรสมาชิก

พรอมทรัพยากร 

ปอนรหัสบารโคดบัตร

สมาชิก 

 

ปอนรหัส ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

ตรวจสอบความถูกตอง  

ประทับตราวันกําหนดสง 

ตรวจสอบความเรียบรอย

และลบสัญญาณแมเหล็ก 

สงคืนบตัรสมาชิกพรอม
ทรัพยากรคืน 



มาตรฐานและข้ันตอนปฏิบัติงานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

รายละเอียดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผูรับผิดชอบ 

(ช่ือบุคลากร) 

ผูตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง 

1. เร่ิมตนยืมทรัพยากร 

สมาชิก ยืน่บัตรสมาชิกพรอมทรัพยากร 

 

ตรวจสอบบัตรสมาชิก และ

ทรัพยากร 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัตงิาน 

-  โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

ALISTเพื่อเขาใชงาน 

 

 

2.  ปอนรหัสบารโคดบตัรสมาชกิ 

 

 

 

เขาสูระบบปฏิบัติการ ยืม

ทรัพยากรสารสนเทศ ปอน

รหัส สมาชิกเขาระบบ 

ตรวจสอบความเปนสมาชิก 

และการคางสงทรัพยากร 

(Circulation Module) 

-กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัตงิาน 

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

ALISTเพื่อเขาใชงาน 

 

 

     3.ปอนรหัส ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

เมื่อตรวจสอบความถูกตอง

ของสมาชิกในระบบแลว ให

ดําเนินการปอนรหัสบารโคด

ทรัพยากร ที่สมาชิกตองการ

ยืมจนครบจํานวน 

-กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัตงิาน 

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

ALISTเพื่อเขาใชงาน 

 
 
        4.ตรวจสอบความถูกตอง 

 

 

เมื่อปอนรหัสบารโคด

ทรัพยากรครบถวน ทุก

รายการแลว ใหผูปฏิบัตงิาน 

ตรวจสอบความถูกตอง ใน

ระบบ 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัตงิาน 

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

ALISTเพื่อเขาใชงาน 

 

        5.ประทับตราวนักําหนดสง 

ผูปฏิบัตงิานประทบัตราวนั

กําหนดสง ทรัพยากร ที่ตรง

กับในระบบ 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัตงิาน 

- ใบกําหนดสงทรัพยากร 

 

6.ตรวจสอบความเรียบรอยและลบ

สัญญาณแมเหล็ก 

 

เมื่อตรวจสอบความถูกตอง

แลว ใหผูปฏิบัติงาน ลบ

สัญญาณแมเหล็ก ใน

ทรัพยากร ทุกรายการ 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัตงิาน 

- เคร่ืองลบสัญญาณ 

 

 7. สงคืนบัตรสมาชิกพรอมทรัพยากร

คืน 

 

ผูปฏิบัตงิาน สงคืนบัตร

สมาชิกพรอมทรัพยากร

ใหกับ สมาชิก 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัตงิาน 

-  สมาชิก 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2  ตารางแผนผังแสดงข้ันตอนงานบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ  (Flowchart) 
 

  ใชเวลา 30 วินาท ี

 

 

  ใชเวลา 20 วินาท ี

 

 

 ใชเวลา 30 วินาท ี

 

 

 ใชเวลา 1 นาท ี

 

 

  ใชเวลา 20 วินาท ี

 

  

   

                                                                                      ใชเวลา 20 วินาท ี

     

 

                                                                                   ใชเวลา 40 วินาท ี

 

                                                                   ใชเวลา 40 วินาท ี

 

 

 

เร่ิมตน การคืนโดย 

สมาชิกผูใชบริการนาํ

ทรัพยากรมาสงคืนหนา

 

กรณีทรัพยากร 

สงคืนผานตูรับคืน

 

 เขาระบบ คืน

ทรัพยากร  

 

กรณีทรัพยากรที่

สมาชิกนํามาสงคืนเกิน

 

 
เขาระบบการเงิน ของ

มหาวิทยาลยัเพื่อพิมพใบเสร็จ  

คาปรับเกินกําหนดสง   

กรณีที่ ทรัพยากรคืนผาน

ตู เมื่อคืนเขาระบบมี

 

 
แจงสมาชิกผูใชทราบ 

ประทับตราวันที่รับคืน 
และสรางสัญญาณ

แมเหล็กคืน  
 



มาตรฐานและข้ันตอนปฏิบัติงานบริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผูรับผิดชอบ 

(ชื่อบุคลากร) 

ผูตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง 

1. เร่ิมตน การคืนโดย สมาชิก

ผูใชบริการนาํทรัพยากรมาสงคืน

หนาเคานเตอร  

ผูปฏิบัติงานรับทรัพยากรที่

สมาชิกผู ใชบ ริการ นํ ามา

สงคืนและตรวจสอบความ

เรียบรอย 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

 -  ผูปฏิบัติงาน 

 - ผูใชบริการ 

 

2.  กรณีทรัพยากร สงคืนผานตูรับคืน

อัตโนมัต ิ

 

นําทรัพยากรที่สงคืนผานตู 

มาตรวจสอบสภาพทรัพยากร 

และปอนรหัสบารโคด

ทรัพยากรเขาระบบคืน 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ   

    ALISTเพื่อเขาใชงาน 

 

   3.เขาระบบ คืนทรัพยากร  

 

 

ปอนบารโคดทรัพยากรที่

สมาชิก นํามาสงคืน เขา

ระบบคร้ังละ 1 รายการ จน

ครบ และตรวจสอบ 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  

  ALISTเพื่อเขาใชงาน 

 

4.กรณีทรัพยากรที่สมาชิกนาํมาสงคืน

เกินกําหนดสง 

 

ทรัพยากรที่สงคืนเขาระบบ 

แลวเกินกําหนดสง จะปรากฏ

คาปรับในระบบ ใหแจงกับ

สมาชิกผูใชเพื่อทราบ 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  

  ALISTเพื่อเขาใชงาน 

 

5. เขาระบบการเงิน ของมหาวทิยาลัย

เพื่อพิมพใบเสร็จ คาปรับเกินกําหนดสง   

 

ผูปฏิบัติงาน ดําเนินการพิมพ

ใบเสร็จคาปรับทรัพยากรเกิน

กํ า ห น ด ส ง  แ ล ะ เ ก็ บ เ งิ น

คาปรับจากสมาชิกผูใช 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- ระบบการเงิน ออกใบเสร็จ 

ของมหาวิทยาลัย 

 

6.กรณีที่ ทรัพยากรคืนผานตู เมือ่คืน

เขาระบบมีคาปรับ 

 

ใหผูปฏิบัติงานบนัทึขอความ 

การคางชาํระคาปรับ ใน

ขอความแจงเตือน คืนทางตู

คางชาํระคาปรับ ในสมาชิก

นั้นๆ 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  

  ALISTเพื่อเขาใชงาน 

 

7. แจงสมาชิกผูใชทราบ 

 

ผูปฏิบัติงาน แจงใหสมาชิก

ผูใชทราบวาไดดําเนินการคืน

ทรัพยากรใหเรียบรอยแลวคะ 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

-   ผูใชบริการ 

 
8. ประทับตราวนัที่รับคืน และสราง

สัญญาณแมเหล็กคืน  
                     จบ 

 

 

 

เมื่อทรัพยากรคืนเขาระบบ

เรียบรอยแลว ผูปฏิบัติงาน

ตองประทับตราวันที่รับคืนสี

น้ําแดงทับวันกําหนดสงสีน้ํา

เงินและลงชื่อผู รับคืนในใบ

กําหนดสง  และนําทรัพยากร

เขาเคร่ืองสรางสัญญาณ 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

 



 

 

ตารางที ่ 3   แผนผังแสดงข้ันตอน (Flow chart) การออกใบเสร็จรับเงินคาปรับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 

  

                                                                       ใชเวลา 20 วินาท ี

 

                                                                                   ใชเวลา  20 วินาท ี

 

 

                                                                       ใชเวลา 10 วินาท ี

 

                                                                           

                                                                                                          ใชเวลา 10 วินาท ี

 

                                                                                   ใชเวลา 20 วินาท ี

 

 

                                                ใชเวลา 20 วินาท ี

 

 

                                                 ใชเวลา 20 วินาท ี

 

 

 

 

เขาระบบการเงิน 

ปอนรหัสประจาํตัว       

ผเสียคาปรับ  

 

พิมพจํานวนเงิน

คาปรับ 

 

ลงรายการคาปรับ 

บันทึกคาปรับ 

ระบบปร้ินใบเสร็จ

คาปรับ 

สงใบเสร็จฉบบัจริงให
สมาชิกและเก็บฉบับ

สําเนาสงการเงิน
 

 



 

มาตรฐานและข้ันตอนปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 

 

รายละเอียดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผูรับผิดชอบ 

(ช่ือบุคลากร) 

ผูตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง 

1. เขาระบบการเงิน ผูปฏิบัตงิานปอนรหัสการ

เขาใชงานในระบบการเงิน 

 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

-  ระบบการเงินของ

มหาวิทยาลยั 

2. ปอนรหัสประจาํตัว       

         ผูเสียคาปรับ  

 

ผูปฏิบัตงิานปอนรหัส

ประจําตัว 

ผูเสียคาปรับ 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- ระบบการเงินของ

มหาวิทยาลยั 

3. พิมพจํานวนเงินคาปรับ 

 

 

ผูปฏิบัตงิานปอนจาํนวนเงิน

คาปรับ 

 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- ระบบการเงินของ

มหาวิทยาลยั 

 
   4. ลงรายการคาปรับ 

ผูปฏิบัตงิานลงรายการ

คาปรับ 

 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- ระบบการเงินของ

มหาวิทยาลยั 

    

   5.บันทึกคาปรับ 

 

ผูปฏิบัตงิานบนัทึกคาปรับ 

 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-    ผูปฏิบัติงาน 

- ระบบการเงินของ

มหาวิทยาลยั 

     

     6.ระบบปร้ินใบเสร็จคาปรับ 

 

 

ผูปฏิบัตงิานตรวจสอบความ

ถูกตองและลงชื่อผูรับเงนิใน

สวนตนฉบับและสาํเนา

ใบเสร็จ 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- ระบบการเงินของ

มหาวิทยาลยั 

   

     7.สงใบเสร็จฉบับจริงใหสมาชิก 

     และเก็บ ฉบับสําเนาสงการเงิน 

     มหาวิทยาลยั 

 

ผูปฏิบัติงานรับเงินคาปรับ

พรอมสงใบเสร็จฉบับจริงให

สมาชิกและเก็บฉบับสําเนา

สงการเงินมหาวิทยาลัย 

-  กีราวัลย ศรีหาตา 

- บริการสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-  ผูปฏิบัติงาน 

- ระบบการเงินของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานบริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและวิจัยหนวยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อแผนผังแสดงข้ันตอน (Flow chart)  ข้ันตอนการปฏิบัตงิานบริการรับสมัครสมาชิกหองสมุด 

 

 

            

                                                                                                        30 วินาที 

 

 

 

 

                  20  วินาที 

 

 

 

 

        20 วินาที 

 

       

 

                                                        30  วินาที 

 

 

 

                                 1 นาที                                                                         

 

 

 

                                                       2  นาที 

                                                                 

                                                                                                                                                            

                                                                                             20   วินาที 

           

 

 

 

 

เขาระบบ ยืม-คืน 

 

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก 

ในฐานขอมูลระบบยืม-คืน  

 

   

 

สงคืนบัตรสมาชิก 

 

ผูสมัครกรอกขอมูลใน

แบบฟอรมสมัครสมาชิก 

 

 

ตรวจสอบหลักฐาน 

 

รับเอกสารหลักฐานจาก

ผูรับบริการ 

 

 

พิมพขอมูลสมาชิกลงใน

ฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ 

 

 

 



มาตรฐานและข้ันตอนปฏิบัติงานบริการรับสมัครสมาชิกหองสมุด 

รายละเอียดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผูรับผิดชอบ 

(ช่ือบุคลากร) 

ผูตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง 

1.รับเอกสารหลักฐานจากผูรับบริการ 

 

1.รับหลักฐานการสมัครสมาชิกจาก

ผูใชบริการ แตละประเภทตาม

ระเบียบ /กรณี นักศึกษาป 1 ยงัไมได

บัตรประจาํตัว ใหออกบัตรสมาชิก

ชั่วคราวใหใช จนกวา นศ.จะไดรับ

บัตรประจาํตัว แลวนําบัตรสมาชิก

ชั่วคราวมาคืนและถายโอนขอมลูไป

ใสบัตรประจาํตัว 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

-บริการสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรูและวิจัย 

 

 

- ผูปฏิบัตงิาน 

2.ตรวจสอบหลักฐาน 

 

2.ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร

สมาชิกใหครบถวนตามระเบียบเขาสู

ระบบปฏิบัติการ ยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศ (Circulation Module) 

- กีราวัลย ศรีหาต 

-บริการสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรูและวิจัย 

 

- ผูปฏิบัตงิาน 

- สมาชิก 

3.เขาระบบ ยืม-คืน 

 

3.เขาสูระบบปฏิบัติการ ยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation 

Module) 

- กีราวัลย ศรีหาตา 

-บริการสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรูและวิจัย 

 

- ผูปฏิบัตงิาน 

4.ตรวจสอบขอมูลสมาชิก 
ในฐานขอมูลระบบยืม-คืน  

 

4.ตรวจสอบขอมูลรายชื่อผูสมัคร

สมาชิกในฐานขอมูลสมาชิก เพื่อ

ปองกันการทําสมาชิกซ้ําซอน 

-กีราวัลย ศรีหาตา 

-บริการสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรูและวิจัย 

 

- ผูปฏิบัตงิาน 

- สมาชิก 

5.ผูสมัครกรอกขอมูลในแบบฟอรม

สมัครสมาชิก 

5.ใหผูสมัครกรอกขอมูลในแบบฟอรม

การสมัครสมาชิกหองสมุด 

-กีราวัลย ศรีหาตา 

-บริการสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรูและวิจัย 

 

- ผูปฏิบัตงิาน 

 

6.พิมพขอมูลสมาชิกลงในฐานขอมูล

หองสมุดอัตโนมัต ิ

 

6.พิมพขอมูลสมาชิกจากแบบฟอรม

ลงฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ

ตรวจสอบความถูกตองแลวบนัทึก 

-กีราวัลย ศรีหาตา 

บริการสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรูและวิจัย 

 

- ผูปฏิบัตงิาน 

7.สงคืนบัตรสมาชิก 

 

7.สงคืนบัตรสมาชิกพรอมชี้แจงสิทธิ

การยืม-คืน และระเบียบเบื้องตน ให

สมาชิกทราบ 

-กีราวัลย ศรีหาตา 

-บริการสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรูและวิจยั 

- ผูปฏิบัตงิาน 

-  สมาชิก 

 

 

 

 



งานบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและวิจัย หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อแผนผังแสดงข้ันตอน (Flow chart)  ข้ันตอนการปฏิบัตงิานการจัดชั้นทรัพยากร 

                             

                                 แผนผังแสดงข้ันตอน (Flow chart) การจัดช้ันทรัพยากร 

                                                                   

 

                                                                 ใชเวลา 0.30 วินาท ี

 

                                                                 ใชเวลา 1 นาท ี

 

                                                                       ใชเวลา 10 นาท ี

 

                                                                                                 ใชเวลา 30 นาท ี

      

 

                                                                             ใชเวลา 1 ชั่วโมง 

  

                                                                                               

                                                                                       

 

 

 

 

 

 เร่ิมตน 

รับทรัพยากรสารสนเทศจากการคืน 

 

จัดเก็บชั้น 4 

 

คัดแยกหนังสือ 

โตะอานหนังสือและหนังสือใหม 

 

จัดเรียงข้ึนชั้นหนงัสือ 

สิ้นสุดการจัด

 



มาตรฐานและข้ันตอนการจัดช้ันทรัพยากรสารสนเทศ 

 

รายละเอียดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผูรับผิดชอบ 

(ช่ือบุคลากร) 

ผูตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง 

1. รับทรัพยากรจากการคืนในระบบ

การคืนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ   

    ALIST 

ผูปฏิบัตงิานตรวจสอบการ

คืนทรัพยากรจากระบบการ

คืนโปรแกรมหองสมุด

อัตโนมัติ  ALIST 

กีราวัลย ศรีหาตา 

งานบริกาสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-ผูปฎิบัต ิ

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัต ิ

ALIST 

2. คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ 

หมวดภาษไทยและภาษาอังกฤษพรอม

ทั้งหนังสืออางอิงหนังสือภาษาอังกฤษ 

ผูปฏิบัตงิานคัดแยก

ทรัพยากรหมวด 

หนังสือภาษไทย 700-900 

ภาษาอังกฤษ 100-900และ

หนังสือประเภทซีไรท 

กีราวัลย ศรีหาตา 

งานบริกาสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-ผูปฎิบัต ิ

-ทรัพยากรหมวด 

หนังสือภาษไทย 700-900 

ภาษาอังกฤษ 100-900 

และหนังสือประเภทซีไรท 

-รถเข็ญหนังสือ 

     3. จัดเก็บหนังสือใหมและหนังสือที่

โตะอานหนังสือ 

ผูปฏิบัตงิานจัดเก็บ

ทรัพยากรที่เปนหนังสือใหม

และหนังสือที่อานแลวตาม

โตะพักหนังสือ 

กีราวัลย ศรีหาตา 

งานบริกาสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-ผูปฏิบัตงิาน 

-ทรัพยากร 

-รถเข็ญหนังสือ 

4. นําทรัพยากรมาคัดแยกตาม

พยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ 

ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ A-Z 

 

ตรวจสอบการคัดแยกของ

ทรัพยากรและการเรียง

พยัญชนะใหถูกตองและ

หนังสือชํารุดจะตองสงฝาย

ซอมทรัพยากร 

กีราวัลย ศรีหาตา 

งานบริกาสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-ผูปฏิบัตงิาน 

-ทรัพยากรหมวดภาษาไทย 

700-900 และภาษาอังกฤษ 

หมวด 100-900 

-รถเข็ญหนังสือ 

5.จัดเรียงหนังสือตามตัวเลขดวย 

ระบบดวิอ้ีว 

ตรวจสอบความถูกตองของ

การจัดเรียงตามระบบการ

ของการจัดเรียงทรัพยากร 

กีราวัลย ศรีหาตา 

งานบริกาสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูและวิจัย 

-ผูปฏิบัตงิาน 

-ทรัพยากร 

-รถเข็ญหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

  


