งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและวิจัย หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืมทรัพยากร
ตารางที่ 1 ตารางแผนผังแสดงขั้นตอนงานบริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ (Flowchart)

เริ่มตนยืมทรัพยากร
สมาชิก ยืน่ บัตรสมาชิก
พรอมทรัพยากร

ใชเวลา 20 วินาที

ปอนรหัสบารโคดบัตร
สมาชิก

ใชเวลา 20 วินาที

ปอนรหัส ทรัพยากร
สารสนเทศ

ใชเวลา 20 วินาที

ตรวจสอบความถูกตอง

ใชเวลา 1 นาที

ประทับตราวันกําหนดสง

ใชเวลา 20 วินาที

ตรวจสอบความเรียบรอย
และลบสัญญาณแมเหล็ก
สงคืนบัตรสมาชิกพรอม
ทรัพยากรคืน

ใชเวลา 20 วินาที

ใชเวลา 20 วินาที

มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติงานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
รายละเอียดขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบ

1. เริ่มตนยืมทรัพยากร
ตรวจสอบบัตรสมาชิก และ
สมาชิก ยืน่ บัตรสมาชิกพรอมทรัพยากร
ทรัพยากร
เขาสูระบบปฏิบัติการ ยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ ปอน
2. ปอนรหัสบารโคดบัตรสมาชิก
รหัส สมาชิกเขาระบบ
ตรวจสอบความเปนสมาชิก
และการคางสงทรัพยากร
(Circulation Module)
เมื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของสมาชิกในระบบแลว ให
3.ปอนรหัส ทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการปอนรหัสบารโคด
ทรัพยากร ที่สมาชิกตองการ
ยืมจนครบจํานวน
เมื่อปอนรหัสบารโคด
ทรัพยากรครบถวน ทุก
4.ตรวจสอบความถูกตอง
รายการแลว ใหผูปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบความถูกตอง ใน
ระบบ
ผูปฏิบัตงิ านประทับตราวัน
5.ประทับตราวันกําหนดสง
กําหนดสง ทรัพยากร ที่ตรง
กับในระบบ
เมื่อตรวจสอบความถูกตอง
6.ตรวจสอบความเรียบรอยและลบ
แลว ใหผูปฏิบัติงาน ลบ
สัญญาณแมเหล็ก
สัญญาณแมเหล็ก ใน
ทรัพยากร ทุกรายการ
ผูปฏิบัตงิ าน สงคืนบัตร
7. สงคืนบัตรสมาชิกพรอมทรัพยากร
สมาชิกพรอมทรัพยากร
คืน
ใหกับ สมาชิก

ผูรับผิดชอบ
(ชื่อบุคลากร)

ผูตรวจสอบ
เอกสารอางอิง

- กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
-กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

- ผูปฏิบัตงิ าน
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALISTเพื่อเขาใชงาน
- ผูปฏิบัตงิ าน
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALISTเพื่อเขาใชงาน

-กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

- ผูปฏิบัตงิ าน
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALISTเพื่อเขาใชงาน

- กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

- ผูปฏิบัตงิ าน
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALISTเพื่อเขาใชงาน

- กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
- กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

- ผูปฏิบัตงิ าน
- ใบกําหนดสงทรัพยากร

- กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

- ผูปฏิบัตงิ าน
- สมาชิก

- ผูปฏิบัตงิ าน
- เครื่องลบสัญญาณ

ตารางที่ 2 ตารางแผนผังแสดงขั้นตอนงานบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (Flowchart)
เริ่มตน การคืนโดย
สมาชิกผูใชบริการนํา
ทรัพยากรมาสงคืนหนา
กรณีทรัพยากร
สงคืนผานตูรบั คืน
เขาระบบ คืน
ทรัพยากร

ใชเวลา 30 วินาที

ใชเวลา 20 วินาที

ใชเวลา 30 วินาที

กรณีทรัพยากรที่
สมาชิกนํามาสงคืนเกิน

ใชเวลา 1 นาที

เขาระบบการเงิน ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิมพใบเสร็จ
คาปรับเกินกําหนดสง

ใชเวลา 20 วินาที

กรณีที่ ทรัพยากรคืนผาน
ตู เมื่อคืนเขาระบบมี

ใชเวลา 20 วินาที

แจงสมาชิกผูใชทราบ

ประทับตราวันที่รับคืน
และสรางสัญญาณ
แมเหล็กคืน

ใชเวลา 40 วินาที
ใชเวลา 40 วินาที

มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติงานบริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ
รายละเอียดขั้นตอน
1. เริ่มตน การคืนโดย สมาชิก
ผูใชบริการนําทรัพยากรมาสงคืน
หนาเคานเตอร

2. กรณีทรัพยากร สงคืนผานตูร ับคืน
อัตโนมัติ

3.เขาระบบ คืนทรัพยากร

4.กรณีทรัพยากรที่สมาชิกนํามาสงคืน
เกินกําหนดสง

5. เขาระบบการเงิน ของมหาวิทยาลัย
เพื่อพิมพใบเสร็จ คาปรับเกินกําหนดสง

6.กรณีที่ ทรัพยากรคืนผานตู เมือ่ คืน
เขาระบบมีคาปรับ

7. แจงสมาชิกผูใชทราบ
8. ประทับตราวันที่รับคืน และสราง
สัญญาณแมเหล็กคืน
จบ

ผูรับผิดชอบ
(ชื่อบุคลากร)
ผู ป ฏิ บั ติ ง านรั บ ทรั พ ยากรที่ - กีราวัลย ศรีหาตา
สมาชิ ก ผู ใ ช บ ริ ก าร นํ า มา - บริการสารสนเทศ
ส ง คื น และตรวจสอบความ เพื่อการเรียนรูและวิจัย
เรียบรอย
นําทรัพยากรที่สงคืนผานตู
- กีราวัลย ศรีหาตา
มาตรวจสอบสภาพทรัพยากร - บริการสารสนเทศ
และปอนรหัสบารโคด
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
ทรัพยากรเขาระบบคืน
ปอนบารโคดทรัพยากรที่
- กีราวัลย ศรีหาตา
สมาชิก นํามาสงคืน เขา
- บริการสารสนเทศ
ระบบครั้งละ 1 รายการ จน เพื่อการเรียนรูและวิจัย
ครบ และตรวจสอบ
ทรัพยากรที่สงคืนเขาระบบ - กีราวัลย ศรีหาตา
แลวเกินกําหนดสง จะปรากฏ - บริการสารสนเทศ
คาปรับในระบบ ใหแจงกับ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
สมาชิกผูใชเพื่อทราบ
ผูปฏิบัติงาน ดําเนินการพิมพ - กีราวัลย ศรีหาตา
ใบเสร็จคาปรับทรัพยากรเกิน - บริการสารสนเทศ
กํ า ห น ด ส ง แ ล ะ เ ก็ บ เ งิ น เพื่อการเรียนรูและวิจัย
คาปรับจากสมาชิกผูใช
ใหผูปฏิบัติงานบันทึขอความ - กีราวัลย ศรีหาตา
การคางชําระคาปรับ ใน
- บริการสารสนเทศ
ขอความแจงเตือน คืนทางตู เพื่อการเรียนรูและวิจัย
คางชําระคาปรับ ในสมาชิก
นั้นๆ
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน แจ ง ให ส มาชิ ก - กีราวัลย ศรีหาตา
ผูใชทราบวาไดดําเนินการคืน - บริการสารสนเทศ
ทรัพยากรใหเรียบรอยแลวคะ เพื่อการเรียนรูและวิจัย
เมื่ อ ทรั พ ยากรคื น เข า ระบบ - กีราวัลย ศรีหาตา
เรี ย บร อ ยแล ว ผู ป ฏิ บั ติ ง าน - บริการสารสนเทศ
ตองประทับตราวันที่รับคืนสี เพื่อการเรียนรูและวิจัย
น้ํ า แดงทับวั นกํ าหนดสงสีน้ํา
เงิ น และลงชื่ อ ผู รั บ คื น ในใบ
กําหนดสง และนําทรัพยากร
เขาเครื่องสรางสัญญาณ
วิธีการตรวจสอบ

ผูตรวจสอบ
เอกสารอางอิง
- ผูปฏิบัติงาน
- ผูใชบริการ

- ผูปฏิบัติงาน
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALISTเพื่อเขาใชงาน
- ผูปฏิบัติงาน
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALISTเพื่อเขาใชงาน
- ผูปฏิบัติงาน
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALISTเพื่อเขาใชงาน
- ผูปฏิบัติงาน
- ระบบการเงิน ออกใบเสร็จ
ของมหาวิทยาลัย
- ผูปฏิบัติงาน
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALISTเพื่อเขาใชงาน

- ผูปฏิบัติงาน
- ผูใ ชบริการ
- ผูปฏิบัติงาน

ตารางที่ 3 แผนผังแสดงขัน้ ตอน (Flow chart) การออกใบเสร็จรับเงินคาปรับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย
เขาระบบการเงิน

ใชเวลา 20 วินาที

ปอนรหัสประจําตัว
ผเสียคาปรับ

ใชเวลา 20 วินาที

พิมพจํานวนเงิน
คาปรับ

ใชเวลา 10 วินาที

ลงรายการคาปรับ

ใชเวลา 10 วินาที

บันทึกคาปรับ

ใชเวลา 20 วินาที

ระบบปริ้นใบเสร็จ
คาปรับ

ใชเวลา 20 วินาที

สงใบเสร็จฉบับจริงให
สมาชิกและเก็บฉบับ
สําเนาสงการเงิน

ใชเวลา 20 วินาที

มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินคาปรับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดขั้นตอน
1. เขาระบบการเงิน

2. ปอนรหัสประจําตัว
ผูเสียคาปรับ
3. พิมพจํานวนเงินคาปรับ

4. ลงรายการคาปรับ

5.บันทึกคาปรับ

6.ระบบปริ้นใบเสร็จคาปรับ

7.สงใบเสร็จฉบับจริงใหสมาชิก
และเก็บ ฉบับสําเนาสงการเงิน
มหาวิทยาลัย

วิธีการตรวจสอบ
ผูปฏิบัตงิ านปอนรหัสการ
เขาใชงานในระบบการเงิน

ผูรับผิดชอบ
(ชื่อบุคลากร)

- กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
ผูปฏิบัตงิ านปอนรหัส
- กีราวัลย ศรีหาตา
ประจําตัว
- บริการสารสนเทศ
ผูเสียคาปรับ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
ผูปฏิบัตงิ านปอนจํานวนเงิน - กีราวัลย ศรีหาตา
คาปรับ
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
ผูปฏิบัตงิ านลงรายการ
- กีราวัลย ศรีหาตา
คาปรับ
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
ผูปฏิบัตงิ านบันทึกคาปรับ - กีราวัลย ศรีหาตา
- บริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
ผูปฏิบัตงิ านตรวจสอบความ - กีราวัลย ศรีหาตา
ถูกตองและลงชื่อผูรับเงินใน - บริการสารสนเทศ
สวนตนฉบับและสําเนา
เพื่อการเรียนรูและวิจัย
ใบเสร็จ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านรั บ เงิ น ค า ปรั บ - กีราวัลย ศรีหาตา
พรอมสงใบเสร็จฉบับจริงให - บริการสารสนเทศ
สมาชิกและเก็บฉบับสําเนา เพื่อการเรียนรูและวิจัย
สงการเงินมหาวิทยาลัย

ผูตรวจสอบ
เอกสารอางอิง
- ผูปฏิบัติงาน
- ระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย
- ผูปฏิบัติงาน
- ระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย
- ผูปฏิบัติงาน
- ระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย
- ผูปฏิบัติงาน
- ระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย
- ผูปฏิบัติงาน
- ระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย
- ผูปฏิบัติงาน
- ระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย
- ผูปฏิบัติงาน
- ระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย

งานบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและวิจัยหนวยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อแผนผังแสดงขั้นตอน (Flow chart) ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านบริการรับสมัครสมาชิกหองสมุด

รับเอกสารหลักฐานจาก
ผูร ับบริการ

ตรวจสอบหลักฐาน

30 วินาที

20 วินาที

เขาระบบ ยืม-คืน

20 วินาที

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก
ในฐานขอมูลระบบยืม-คืน

ผูสมัครกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมสมัครสมาชิก

พิมพขอมูลสมาชิกลงใน
ฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ

สงคืนบัตรสมาชิก

30 วินาที

1 นาที

2 นาที

20 วินาที

มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติงานบริการรับสมัครสมาชิกหองสมุด
รายละเอียดขั้นตอน

1.รับเอกสารหลักฐานจากผูรับบริการ

2.ตรวจสอบหลักฐาน

3.เขาระบบ ยืม-คืน

4.ตรวจสอบขอมูลสมาชิก
ในฐานขอมูลระบบยืม-คืน

5.ผูสมัครกรอกขอมูลในแบบฟอรม
สมัครสมาชิก
6.พิมพขอมูลสมาชิกลงในฐานขอมูล
หองสมุดอัตโนมัติ
7.สงคืนบัตรสมาชิก

วิธีการตรวจสอบ
1.รับหลักฐานการสมัครสมาชิกจาก
ผูใชบริการ แตละประเภทตาม
ระเบียบ /กรณี นักศึกษาป 1 ยังไมได
บัตรประจําตัว ใหออกบัตรสมาชิก
ชั่วคราวใหใช จนกวา นศ.จะไดรับ
บัตรประจําตัว แลวนําบัตรสมาชิก
ชั่วคราวมาคืนและถายโอนขอมูลไป
ใสบัตรประจําตัว
2.ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
สมาชิกใหครบถวนตามระเบียบเขาสู
ระบบปฏิบัติการ ยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ (Circulation Module)
3.เขาสูระบบปฏิบัติการ ยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation
Module)
4.ตรวจสอบขอมูลรายชื่อผูสมัคร
สมาชิกในฐานขอมูลสมาชิก เพื่อ
ปองกันการทําสมาชิกซ้ําซอน

ผูรับผิดชอบ
(ชื่อบุคลากร)
- กีราวัลย ศรีหาตา

ผูตรวจสอบ
เอกสารอางอิง
- ผูปฏิบัตงิ าน

-บริการสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรูและวิจัย

- กีราวัลย ศรีหาต

- ผูปฏิบัตงิ าน
-บริการสารสนเทศเพื่อ - สมาชิก
การเรียนรูและวิจัย
- กีราวัลย ศรีหาตา
-บริการสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรูและวิจัย
-กีราวัลย ศรีหาตา

- ผูปฏิบัตงิ าน

- ผูปฏิบัตงิ าน
-บริการสารสนเทศเพื่อ - สมาชิก
การเรียนรูและวิจัย
-กีราวัลย ศรีหาตา
5.ใหผูสมัครกรอกขอมูลในแบบฟอรม
- ผูปฏิบัตงิ าน
-บริการสารสนเทศเพื่อ
การสมัครสมาชิกหองสมุด
การเรียนรูและวิจัย
6.พิมพขอมูลสมาชิกจากแบบฟอรม -กีราวัลย ศรีหาตา
ลงฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ
บริการสารสนเทศเพื่อ - ผูปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบความถูกตองแลวบันทึก
การเรียนรูและวิจัย
- ผูปฏิบัตงิ าน
7.สงคืนบัตรสมาชิกพรอมชี้แจงสิทธิ -กีราวัลย ศรีหาตา
การยืม-คืน และระเบียบเบื้องตน ให -บริการสารสนเทศเพื่อ - สมาชิก
สมาชิกทราบ
การเรียนรูและวิจัย

งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและวิจัย หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อแผนผังแสดงขั้นตอน (Flow chart) ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านการจัดชั้นทรัพยากร

แผนผังแสดงขั้นตอน (Flow chart) การจัดชั้นทรัพยากร
เริ่มตน

รับทรัพยากรสารสนเทศจากการคืน

ใชเวลา 0.30 วินาที

โตะอานหนังสือและหนังสือใหม

ใชเวลา 1 นาที

จัดเก็บชั้น 4

ใชเวลา 10 นาที

คัดแยกหนังสือ

จัดเรียงขึ้นชั้นหนังสือ

สิ้นสุดการจัด

ใชเวลา 30 นาที

ใชเวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานและขั้นตอนการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ
(ชื่อบุคลากร)

ผูตรวจสอบ
เอกสารอางอิง

ผูปฏิบัตงิ านตรวจสอบการ
คืนทรัพยากรจากระบบการ
คืนโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ ALIST
2. คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ
ผูปฏิบัตงิ านคัดแยก
หมวดภาษไทยและภาษาอังกฤษพรอม
ทรัพยากรหมวด
ทั้งหนังสืออางอิงหนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือภาษไทย 700-900
ภาษาอังกฤษ 100-900และ
หนังสือประเภทซีไรท

กีราวัลย ศรีหาตา
งานบริกาสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

-ผูปฎิบัติ
- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALIST

กีราวัลย ศรีหาตา
งานบริกาสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

3. จัดเก็บหนังสือใหมและหนังสือที่
ผูปฏิบัตงิ านจัดเก็บ
โตะอานหนังสือ
ทรัพยากรที่เปนหนังสือใหม
และหนังสือที่อานแลวตาม
โตะพักหนังสือ
4. นําทรัพยากรมาคัดแยกตาม
ตรวจสอบการคัดแยกของ
พยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ
ทรัพยากรและการเรียง
ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ A-Z
พยัญชนะใหถูกตองและ
หนังสือชํารุดจะตองสงฝาย
ซอมทรัพยากร
5.จัดเรียงหนังสือตามตัวเลขดวย
ตรวจสอบความถูกตองของ
ระบบดิวอี้ว
การจัดเรียงตามระบบการ
ของการจัดเรียงทรัพยากร

กีราวัลย ศรีหาตา
งานบริกาสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

-ผูปฎิบัติ
-ทรัพยากรหมวด
หนังสือภาษไทย 700-900
ภาษาอังกฤษ 100-900
และหนังสือประเภทซีไรท
-รถเข็ญหนังสือ
-ผูปฏิบัตงิ าน
-ทรัพยากร
-รถเข็ญหนังสือ

รายละเอียดขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบ

1. รับทรัพยากรจากการคืนในระบบ
การคืนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
ALIST

กีราวัลย ศรีหาตา
งานบริกาสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

กีราวัลย ศรีหาตา
งานบริกาสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและวิจัย

-ผูปฏิบัตงิ าน
-ทรัพยากรหมวดภาษาไทย
700-900 และภาษาอังกฤษ
หมวด 100-900
-รถเข็ญหนังสือ
-ผูปฏิบัตงิ าน
-ทรัพยากร
-รถเข็ญหนังสือ

