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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ บริการโสตทัศนวัสดุ

ลย
ีสาร
สน
เทศ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ งานบริการโสตทัศนวัสดุ มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์ อักษร ที่แสดง
รายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและกระบวนการต่างๆ ของงาน และสร้างมาตรฐาน ระเบียบวิธีในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือบริการที่มีคุณภาพ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ สามารถ
พัฒนาให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ในคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริการทีด่ ีและตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อเป็ น แนวทางให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงานในงานบริการโสตทัศนวัส ดุ สามารถพั ฒ นาหรือปรับ ปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติงานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

แล
ะ

เทค
โนโ

2. ขอบเขต
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานนี้ ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานและกระบวนการต่ า งๆ ของงานบริ ก าร
โสตทัศนวัสดุ ตั้งแต่ขั้นตอนการให้บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ สถิติและรายงาน
ของบริการยืม -คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ บริการห้องฉาย ห้องประชุม ห้องสตูดิโอ ออกแบบและผลิต สื่อ บริการถ่าย
ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว-ตัดต่อ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหาและวิธีการแก้ไขในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

สําน

ักว

ิทย
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3. คาจากัดความ
ยืม คือ การอนุญาตให้ยืม สื่อโสตทัศนวัสดุ หรือโสตทัศนูปกรณ์ ไปใช้นอกสถานที่ได้ (สุนี เลิศแสวงกิจ
และพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย,2550: หน้า 12)
คืน คือ การนาสื่อโสตทัศนวัสดุ หรือโสตทัศนูปกรณ์กลับมาคืนในระยะเวลาที่กาหนด (สุนี เลิศแสวงกิจ
และพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย,2550: หน้า 12)
ผู้ใช้บริการ คือ นั กศึกษา เจ้ าหน้าที่ คณาจารย์ ผู้ บริห ารของมหาวิทยาลราชภัฏ กาแพงเพชร และ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555: หน้า 1)
บัตรสมาชิก คือ บัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้ใช้ยืม-คืน
สื่อโสตทัศนวัสดุ หรือโสตทัศนูปกรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555: หน้า 2)
ค่าปรับ คือ เงินของผู้ใช้บริการที่ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระทาความผิดหรือไม่กระทาตาม
สัญญาที่ตกลงไว้
ผู้ให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ทาหน้าที่งานสื่อโสตทัศนวัสดุ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555: หน้า 2)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางอ้อม จากการใช้
บริการยืม-คืนหนังสือของศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เช่ น นั ก ศึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ คณาจารย์ ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลราชภั ฏ ก าแพงเพชร และ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555: หน้า 2)
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สือ่ คือ สิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนาให้รู้จัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: หน้า 1200)
โสต หมายถึง หู หรือช่องหู ในทางการศึกษาเราหมายถึง ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับโดยผ่านประสาท
สัมผัสทางหู หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการฟัง
ทัศน หมายถึง การเห็นหรือสิ่งที่มองเห็น ในทางการศึกษาหมายถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทางตา หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการมองเห็น
ศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ในทางการศึกษา หมายถึง ความเจริญงอกงามหรือการเรียนรู้ ที่สังคม
ยอมรับ
โสตทัศนวัสดุ คือ งานอันประกอบด้วยลาดับของภาพ โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด
อันสามารถที่จะนามาเล่นซ้าได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการใช้ วัสดุนั้น และหมายความรวมถึงเสียง
ประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: หน้า 1233)
โสตทัศนศึกษา คือ การศึกษาที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา
โสตทัศนูปกรณ์ คือ อุปกรณ์การสอนสาหรับฟังและดู เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ เครือ่ งมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: หน้า 1233)
ซีดี (CD) คือ แผ่น Compact Disc ที่เก็บเฉพาะสัญญาณเสียง เพียงอย่างเดียวไว้ในแผ่นCD ใช้กับ
เครื่องเล่นซีดี วีซีดี ดีวีดี และเครื่องอ่านซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น CD-ROM, CD-AUDIO เป็นต้น
(คณะศึกษาศาสตร์, 2555)
วีซีดี (VCD) หมายถึง แผ่น Compact Disc ที่เก็บสัญญาณภาพ, ภาพเคลื่อนไหว และสัญญาณเสียง ไว้
ในแผ่นเดียวกัน สามารถใช้กับเครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และเครื่องอ่านซีดีรอมได้ (คณะศึกษาศาสตร์, 2555)
ดีวีดี (DVD) เป็นสื่อที่ใช้สาหรับบันทึกข้อมูลที่ต้องการพื้นที่ความจุมากๆ เช่น งานภาพยนตร์ แผ่นดีวีดี
สามารถบันทึกได้มากกว่าแผ่นวีซีดีทั่วไปมากถึง 7 เท่า และแผ่นดิสก์ธรรมดาถึง 15 เท่า นอกจากจะมีความจุที่
มากกว่าแล้ว เรื่องของภาพ ดีวีดียังให้ภาพที่ดูคมชัด สมจริงได้มากกว่าวีซีดี และสามารถบรรจุเสียงภาคและ
ตัวหนังสือบรรยายได้หลายภาษาในแผ่นเดียว และด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ทาให้ดีวีดีถูกนามาใช้ในการผลิตหนัง
แผ่นมากขึ้น เช่น DVD-ROM, DVD+RW เป็นต้น (คณะศึกษาศาสตร์, 2555)
การถ่ายภาพ คือ การบันทึกเหตุการณ์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการเก็บสภาพแสง ณ เวลานั้นไว้บน
วัตถุไวแสง ผ่านอุปกรณ์รับแสงที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูป
ภาพนิ่ง คือ ภาพขยายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบนจอ เกิดจากการฉายแสงที่มีความเข้มมาก ผ่านแผ่นสไลด์
หรือแผ่นฟิล์มภาพไปยังจอ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: หน้า 820)
ภาพเคลื่อนไหว คือ ภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ หรือวัตถุ
ตัดต่อ คือ การตัดภาพเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนที่สาคัญมาต่อกัน, ตัดเฉพาะบางส่วนมาต่อกันเพื่อให้ได้รูป
หรือความที่ต้องการ
ออกแบบ คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือ
สัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน
ออกแบบกราฟฟิก คือ การออกแบบภาพที่ผ่านการตกแต่งด้วยโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจ
เป็นภาพที่ถูกวาดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการนาภาพถ่ายมาทาการรีทัชตัดต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดย
ใช้โปรแกรมกราฟิกมาเป็นตัวสร้างสรรค์จนได้ภาพที่สมบูรณ์
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิทยบริการ

หัวหน้า
งานบริการสารสนเทศ
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หัวหน้างานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

บริการโสตทัศนวัสดุ
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งานบริการสารสนเทศ

นายวิรุฬ เมฆา
ประจางาน

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล
ประจางาน

นายภูเบศ ละอินทร์
ผู้ช่วย
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5. การตรวจเอกสาร
สานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (2538, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักวิชาการในการใช้ห้องสมุดสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
การใช้บริการห้องสมุด อย. ของนักวิชาการ ความพึงพอใจของนักวิชาการต่อการใช้ห้องสมุด อย. รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
สูงขึ้น สรุปได้ว่านักวิชาการ อย. ส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุด อย. เพื่อการศึกษาค้นคว้ าสาหรับการปฏิบัติงาน และใช้
ในช่วงที่มีความต้องการ มีความพึงพอใจมากต่อสถานที่ตั้งของห้องสมุดซึ่งมีบรรยากาศดี มีความสะอาด ครุภัณฑ์
ตู้บัตรรายการ ป้ายประกาศและเคาน์เตอร์ให้บริการมีความสะดวก บุคลากรห้องสมุดให้เกียรติผู้มาใช้บริการ
รวมทั้งมีมนุ ษ ย์สั มพัน ธ์ที่ ดี ระเบี ย บการใช้ห้ องสมุดมีความเหมาะสม และด้านการบริการของห้ องสมุด อย.
เกี่ยวกับการยืมคืน การตอบคาถาม และการให้คาแนะนาในการใช้ห้องสมุด ทั้งนี้มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ในด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศที่ มี และด้ า นระบบการจั ด เก็ บ และเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยการค้ น คว้ า และยั ง
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การขยายพื้ น ที่ ห้ อ งสมุ ด ให้ ก ว้ า งขวางยิ่ งขึ้ น การปรั บ ปรุ งระบบและการจั ด หาเครื่ อ งมื อ
คอมพิวเตอร์เพื่ อการสื บ ค้น เพิ่มขึ้น การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ห ลากหลายและทันสมัยเพิ่มขึ้น ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการขยายรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย รวมทั้งการให้บริการยืมคืนระหว่าง
ห้องสมุด การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง การจัดมุมเอกสารวิชาการ การให้บริการถ่ายเอกสาร รวมไปถึง
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะให้ห้องสมุด
อย. เป็ น ศูน ย์ ก ลางบริ การข้อ มู ล วิช าการเพื่ อคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคด้านผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพ รวมทั้ งการเชื่ อมโยง
เครือข่ายกับแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์โดยใช้เครือข่ายที่มีอยู่ การพัฒนางานห้องสมุดในเชิงวิชาการ เช่น การอบรม สัมมนา การ
จัดทาคู่มือแนะน าต่างๆ รวมไปถึงการส่ งเสริมพัฒ นาบุคลากรห้ องสมุด อย. ในด้านความรู้เกี่ยวกับห้ องสมุด
ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อให้มีความสามารถสูงขึ้นในการให้บริการ
อัจฉราพร เลี้ยงอยู่ และคณะ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบงานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารนิเทศ ที่สงผลตอความพึงพอใจของผู รับบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง วัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการวิเคราะหป
ญหาจากรูปแบบเดิมและพัฒนารูปแบบใหมของการดาเนินงานในเรื่องขั้นตอนการบริการยืม-คืน เวลาในการให
บริการตอราย บุ คลากรในการใหบริการ สภาพแวดลอมและสถานที่รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศจากนั้นจึง
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ ในปพ.ศ. 2549-2552 พบวา
การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ความพึงพอใจของผู ใชบริการที่มีตองานบริการยืม-คืน เพิ่มขึ้น
จากป 2551 ที่ 85.74 เปน 86.56 ในป 2552 รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยดานเวลา สถานที่ผู ใหบริการ
ขั้นตอนการยืม-คืน และเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานบริการยืม-คืนให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกของหองสมุดที่มารับบริการบริการยืมคืน ทรัพยากรสารนิเทศ ไดแก นักศึกษา อาจารยบุคลากร และบุคคลทั่วไป คัดเลือกโดยคานวณหาขนาดกลุ
มตั ว อยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan ไดจ านวนกลุ ม ตั ว อยาง 380 คน และสุ ม แบบบั ง เอิ ญ โดยแจก
แบบสอบถามในชวงเวลา 11.00 - 12.00 น. ที่จุดบริการยืม-คืนและรอรับแบบสอบถามกลับคืนในการวิจัยครั้งนี้
ใชเวลาแจกแบบสอบถามในระยะเวลา 1 เดือน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีทั้งหมด 3 ชิ้น ไดแก 1) รูปแบบใหม
การดาเนินงานบริการยืม-คืนที่มีการพัฒนาขึ้น 2)แบบบันทึกเวลาความเร็วในการใหบริการ 3) แบบสารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ สรุปผลพบวา การพัฒนารูปแบบใหมของ
การดาเนินงานบริการยืม -คืน ของสานักวิทยบริการฯ ที่ไดพัฒนาขึ้นนั้นทาใหผลการดาเนินงานบริการยืม-คืนดี
ขึ้น ทั้งในดานคุณภาพงานบริการยืม-คืน ระยะเวลาในการแกไขปญหาการยืม-คืน ในชวงเวลาเรงดวนลดลงและผู
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ใชบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากผลของความพึงพอใจแตกตางกันในป 2549, 2550, 2551 และ
2552 คิดเปนรอยละ 81.25, 83.81, 85.74 และ 86.56 ตามลาดับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์
ข้าราชการและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการของงาน
โสตทัศนวัสดุ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ สานักวิทยบริการ ละศึกษาปัญหาในการใช้บริการโสตทัศนวัสดุของ
อาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่าสภาพการใช้บริการใน
ปัจจุบันและปัญหาในการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์และข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบว่าบรรณารัก ษ์และ
เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และให้ ค วามสะดวกแก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร มี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
บรรณารักษ์และเจ้ าหน้ าที่ตรงต่อเวลา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จานวนารยชื่อของโสตทัศนวัส ดุที่
ให้บริการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง จานวนโสตทัศนวัสดุที่ให้ยืมในแต่ละครั้งมีความเหมาะสมอยู่
เครื่องมือช่วยค้นโสตทัศนวัสดุด้านบัดรายการโสตทัศนวัสดุบริการผู้ใช้โดยเรียงตามลาดับอักษรของชื่อ
เรื่องมีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนเรื่องระเบียบบริการโสตทัศนวัสดุ การบริการโสตทัศนวัสดุ บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที่ และสถานที่บริการโสตทัศนวัสดุมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เห็นว่า
ทุกเรื่องมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับ ปานกลาง ยกเว้นในเรื่องความกระตือรือร้นและการให้ ความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เห็ นว่าทุกเรื่องมี
ความเหมาะสมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ส่ ว นเรื่อ งในการประชาสั ม พั น ธ์ข้ อมู ล และบริก ารโสตทั ศ นวัส ดุ เช่ น
นิทรรศการโสตทัศนวัสดุ ฯลฯ และโสตทัศนวัสดุแต่ละรายชื่อมีจานวนน้อย มีความเหาะสมอยู่ในระดับน้อย
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความเห็นในทุกเรื่องอยู่ในระดั บปานกลาง และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเห็นว่าในเรื่อง
จานวนวันที่ให้ยืมโสตทัศนวัสดุแต่ละครั้ง(7วัน) การบริการยืม -คืนโสตทัศนวัสดุ บริการฉายวิดิทัศน์เพื่อความ
บันเทิง วันศุกร์ เวลา 13.00 น. และวันเสาร์ 10.00-13.00 น. บัตรรายการโสตทัศนวัสดุบริการผู้ใช้โดยเรียง
ตามลาดับอักษรของชื่อเรื่องรายละเอียดในบัตรรายการโสตทัศนวัสดุ ความมีมนุษยสัมพันธ์ของบรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนในเรื่องอื่นๆ นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความเห็นวี่ความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการใช้ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อการ
สอนของวิทยากร สานั กการศึกษาต่อเนื่ อง มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อศึกษา สภาพการใช้ ความ
ต้องการ และปัญหาการใช้สื่อการสอนของวิทยากรสานักการศึกษาต่อเนื่อง พบว่าสภาพการใช้สื่อการสอนของ
วิทยากรรายด้านทั้งด้านโสตทัศนวั สดุ โสตทัศนูปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการสอน และโดยรวมมีการใช้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการใช้โสตทัศนวัสดุ แผ่นดิสเก็ต แฮนดี้ไดร์ฟ เอกสารประกอบการบรรยายมีการใช้อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายมัลติมีเดียมีการใช้อยู่ในระดั บมาก
ด้านวิธีการและเทคนิคการสอน มีการใช้วิธีการบรรยายและการอภิปรายเป็นส่วนใหญ่ ความต้องการการใช้สื่อ
การสอนของวิทยากรรายด้านทั้งด้านโสตทัศนวัสดุ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การบริ ก ารสื่ อ การสอน มี ค วามต้ อ งการอยู่ ในระดั บ มากความต้ อ งการด้ า นการใช้ โ สตทั ศ นวั ส ดุ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย แผ่นดิสเก็ต แฮนดี้ไดร์ฟ อยู่ในระดับมากความต้องการด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก และด้านการบริการสื่อการสอนมีความต้องการในการ
ใช้อยู่ในระดับมากทุกประเด็น เช่น ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอ ห้องอบรมควรมีความ
สะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ปัญหาการใช้สื่อการสอนของวิทยากรรายด้านทั้งด้านการเตรียมการและ
การจัดหา ด้านการปฏิบัติ ด้านคุณภาพและปริมาณการใช้สื่อการสอน ด้านการบริการและโดยรวมอยู่ในระดับ
น้อยทุกประเด็น เช่น ขาดงบประมาณสาหรับจัดหาและผลิตสื่อการสอน ไม่มีความรู้ในการเลือกสื่อการสอนที่
เหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสื่อการสอนไม่ทันสมัย ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการผลิตสื่อการสอน เป็นต้น

สําน

ักว

ิทย
บร

ิการ

แล
ะ

เทค
โนโ

ลย
ีสาร
สน
เทศ
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ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร์ มีแนวคิดว่าความพร้อมของเด็กสามารถจะปรับได้ ซึ่ งสามารถจะเสนอ
เนื้อหาใดๆ แก่เด็กในอายุเท่าใดก็ได้แต่จะต้องรู้จักการจัดเนื้อหา และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กเหล่านั้ น ดังนั้ น ผู้ สอนจึงจาเป็ น จะต้องเข้าใจเด็ก และรู้จักกระตุ้นโดยการจัดสภาพการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
ทฤษฎี ร ะบบ (System Theory) เป็ น การใช้ ห ลั ก ตรรกศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งมี เหตุ ผ ล และมี
ความสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอนช่วยให้กระบวนการทั้งหลายดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่
1. ปัจจัยการนาเข้า Input
2. กระบวนการ Process
3. ผลผลิต Output
4. ผลกระทบ Impact
ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ ของเอดกา เดล ซึ่งได้แบ่ งล าดั บของโสตทั ศนวัส ดุ ตามประสบการณ์ โดย
เรียงลาดับประสบการณ์จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ผู้เรียนจะเกิดประสบการณ์การเรียนรู้มากที่สุด มองเห็ น
ภาพพจน์ได้จากฐานล่างของกรวย
ทฤษฎีการสื่อสาร (communication ) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อ
บุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญญลักษณ์ สัญญาน หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบคือ ผู้ส่งสาร
สาร สื่อ ผู้รับสาร
ทฤษฎีการเผยแพร่ (diffusion) หมายถึง กระบวนการที่ทาให้นวัตกรรมได้รับการยอมรับและถูกนาไปใช้
โดยสมาชิกของชุมชนเป้าหมาย ทฤษฎีการเผยแพร่เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีหลักการและความรู้ความจริง
จากหลายสาขาวิชาที่มีศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ แต่ละศาสตร์ก็จะมีส่วนประกอบเฉพาะในส่วนที่เป็น
นวัตกรรมในศาสตร์นั้ น ๆ ผลจากการรวบรวมกระบวนการวิธีการและทฤษฎีการเผยแพร่ของศาสตร์ต่างๆ
นาไปสู่การสร้างทฤษฎีการเผยแพร่ขึ้น
ทฤษฎีการจัดการ (General Management) ของ Henri Fayol มีความเชื่อว่า เป็นไปได้ที่เราจะหาทาง
ศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative sceinces) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่า
จะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล Fayol ได้สรุปสาระสาคัญของกระบวนการจัดการงานว่า
ประกอบด้วยหน้าที่ (functions) ทางการจัดการ 5 ประการ คือ
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่ จะต้องทาการคาดการณ์ล่วงหน้า
ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกาหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้
เพื่อสาหรับเป็นแนวทางของการทางานในอนาคต
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริ หารจาต้องจัดให้มีโครงสร้างของงาน
ต่างๆ และอานาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม ในอันที่จะช่วย
ให้งานขององค์การบรรลุผลสาเร็จได้
3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่างๆ ของผู้ใต้บังคับ บัญชา ซึ่งกระทาให้สาเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระทาตนเป็นตัวอย่างที่ดี ต้องเข้าใจคนงานของตน
4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้า
กันได้ และกากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกากับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ชื่อกระบวนการ บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

หัวหน้าพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

โสตทัศนูปกรณ์

สื่อโสตทัศนศึกษา

การลงทะเบียน
สื่อโสตทัศนวัสดุ

การลงทะเบียน
โสตทัศนูปกรณ์

บริการถ่าย
ภาพนิ่ง

บริการยืม-คืน
โสตทัศนูปกรณ์

บริการถ่าย
ภาพเคลื่อนไหว

ลย

เทค
โนโ

การลงรายการ
สื่อโสตทัศนวัสดุ

การจัดเก็บและ
การให้บริการ

ละ

การจัดเก็บและ
การให้บริการ

ริก
ารแ

บริการยืม-คืน
โสตทัศนวัสดุ

บริการออกแบบ
กราฟฟิก

สําน
ักว
ิทย
บ

การทาสาเนา
สื่อโสตทัศนวัสดุ

ีสาร
สน

สื่อโสตทัศนวัสดุ

เทศ

Admin สานัก

บริการตัดต่อ

บริการห้อง
โสตทัศนศึกษา

เกิดปัญหา

ผู้ใช้บริการ
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ชื่อกระบวนการ การลงทะเบียนสื่อโสตทัศนวัสดุ
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

หัวหน้าพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการ

คัดเลือกสื่อโสตทัศนวัสดุ

ตรวจสอบการลงรายการ
สื่อโสตทัศนวัสดุ
บริการฐานข้อมูล OPAC

ละ

ลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ

เทค
โนโ

ลย

แจ้งเปิดการใช้งานระบบให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสานักฯ

ีสาร
สน

เทศ

Admin สานัก

อัพโหลดข้อมูลเพือ่
เชื่อมโยงฐานข้อมูล OPAC

จบ

สําน
ักว
ิทย
บ

ริก
ารแ

ไม่เกิดปัญหา

ยืนยัน
ความถูกต้องข้อมูล

ข้อมูลผิดพลาด
ในการลงรายการ
ฐานข้อมูล
เกิดปัญหา

แก้ไขการลงทะเบียน
สื่อโสตทัศนวัสดุ

เกิดปัญหา
บริการสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น
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ชื่อกระบวนการ บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ผู้ใช้บริการ

เทศ

Admin สานัก

ีสาร
สน

รับสื่อโสตทัศนวัสดุและ
บัตรสมาชิกจากผู้ใช้บริการ

ตรวจสอบบัตรสมาชิก

กรณีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ขัดข้องให้เขียน
แบบฟอร์มการ
ยืมแทน

ริก
ารแ

ละ

เทค
โนโ

ลย

แจ้งเปิดการใช้งานระบบให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสานักฯ

แสกนบาร์โค้ด
สื่อ
โสตทัศนวัสดุ

อัพโหลดข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล

จบ

สําน
ักว
ิทย
บ

ยืมไม่ได้

ยืนยันความถูกต้องข้อมูล

ประทับวันที่กาหนดส่ง

พิจารณาสิทธิ์
การยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ
ยืมได้

คืนบัตรสมาชิก และสื่อโสตทัศนวัสดุ
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ชื่อกระบวนการ บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการ

กรอกแบบฟอร์ม

ละ

เทค
โนโ

ลย

ีสาร
สน

เทศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ/จัดเตรียม
โสตทัศนูปกรณ์

สําน
ักว
ิทย
บ

ริก
ารแ

พิจารณาสิทธิ์
การขอใช้บริการ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ให้บริการ

จบ
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ชื่อกระบวนการ บริการถ่ายภาพนิ่ง, บริการถ่ายภาพเคลื่อนไหว, บริการออกแบบกราฟฟิก และบริการตัดต่อ
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการ

กรอกแบบฟอร์ม

ละ

เทค
โนโ

ลย

ีสาร
สน

เทศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนิการพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง 7 วัน

สําน
ักว
ิทย
บ

ดาเนินการ

ริก
ารแ

พิจารณาสิทธิ์
การขอใช้บริการ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งมอบงาน

จบ
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ชื่อกระบวนการ บริการห้องโสตทัศนศึกษา
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการ

กรอกแบบฟอร์ม

ละ

เทค
โนโ

ลย

ีสาร
สน

เทศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ/จัดเตรียมห้องฉาย,
ห้องประชุม, ห้องมินิสตูดิโอ

สําน
ักว
ิทย
บ

ริก
ารแ

พิจารณาสิทธิ์
การขอใช้บริการ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ให้บริการ

จบ

15

สําน

ักว

ิทย
บร

ิการ

แล
ะ

เทค
โนโ

ลย
ีสาร
สน
เทศ

7. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1. โสตทัศนวัสดุ
1.1 การลงทะเบียนสื่อโสตทัศนวัสดุ มีวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการลงทะเบียนสื่อโสตทัศนวัสดุ
ดังต่อไปนี้
1.1.1 นาสื่อโสตทัศนวัสดุที่ทาการสั่งซื้อ, ทีม่ าพร้อมหนังสือและที่มาจากการบริจาค มาคัดแยกตาม
ประเภทของสื่อ, ตามสาขาวิชาแล้วทาการลงรายการ
1.1.2 ตรวจสอบสื่อโสตทัศนวัสดุที่ทาการลงทะเบียนว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาด
1.1.3 ลงทะเบียนโดยการพิมพ์รายละเอียดสื่อโสตทัศนวัสดุพร้อมบรรณานุกรมในคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรม Microsoft Word
1.2 การลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ มีวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ
ดังต่อไปนี้
1.2.1 ตรวจสอบชื่อเรื่องระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty) โดยการพิมพ์ชื่อเรื่องว่ามีใน
ฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีให้เพิ่มจานวนเลขบาร์โค้ด แต่ถ้าไม่มีให้ลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่
1.2.2 ลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ด้วยการสร้างระเบียนใหม่ โดยพิมพ์รายละเอียดตามลาดับ
1.2.2.1 เลือก ประเภททรัพยากรสื่อโสตทัศนวัสดุ
1.2.2.2 เลือก หมวดหมู่การจัดเก็บ เลือกสถานภาพสื่อโสตทัศนวัสดุ
1.2.2.3 ลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ โดยเลือกเขตข้อมูล เช่น
1.2.2.3.1 เลือกเขตข้อมูล 082 เลขหมู่ เลขบาร์โค้ด
1.2.2.3.2 เลือกเขตข้อมูล 100 ผู้แต่งบุคคล, 110 ผู้แต่งนิติบุคคล
1.2.2.3.3 เลือกเขตข้อมูล 245 ชื่อเรื่อง
1.2.2.3.4 เลือกเขตข้อมูล 260 สถานที่พิมพ์
1.2.2.3.5 เลือกเขตข้อมูล 260 สานักพิมพ์ และปีที่พิมพ์
1.2.2.3.6 เลือกเขตข้อมูล 300 จานวน และลักษณะรูปเล่ม
1.2.3 การให้เลขทะเบียนบาร์โค้ด โดยใส่รหัสเลขทะเบียนบาร์โค้ด แล้วบันทึก
1.3 การทาสาเนาสื่อโสตทัศนวัสดุ
1.3.1 วิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทาสาเนาสื่อโสตทัศนวัสดุ สามารถกระทาได้ 2 กรณี
1.3.1.1 การทาสาเนาสื่อโสตทัศนวัสดุภายในหน่วยงาน เป็นการจัดทาสาเนาสื่อที่อยู่ภายใน
หน่วยงานโดยมีการสงวนลิขสิทธิ์ให้ใช้บริการเฉพาะภายในหน่วยงาน
1.3.1.2 การทาสาเนาสื่อโสตทัศนวัสดุภายนอกหน่วยงาน เป็นการจัดทาสาเนาสื่อที่อยู่ภายนอก
หน่วยงานโดยมีการสงวนลิขสิทธิ์เฉพาะผู้ทเี่ ป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
1.3.2 ขั้นตอนการทาสาเนาสื่อโสตทัศนวัสดุ
1.3.2.1 นาสื่อชื่อเรื่องที่เป็นแผ่นต้นฉบับ (Master)
1.3.2.2 ดาเนินการจัดทาสาเนาสื่อผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.3.2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นไรท์
1.3.2.4 พิมพ์ปกแผ่นไรท์
1.3.2.5 จัดเก็บสื่อพร้อมกับให้ออกบริการ
1.4 บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
1.4.1 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty) โดยมีวิธีการ
ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ ดังต่อไปนี้
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1.4.1.1 การยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ
1.4.1.1.1 รับบัตรประจาตัวนักศึกษา /บัตรสมาชิก และสแกนบาร์โค้ด
1.4.1.1.2 ระบุสมาชิกด้วยชื่อ-นามสกุล หรือรหัสสมาชิก
1.4.1.1.3 สแกนบาร์โค้ดของทรัพยากร หรือระบุบาร์โค้ดของทรัพยากรที่จะยืม
1.4.1.1.4 แสดงรายการทรัพยากร และวันครบกาหนดส่งคืนทรัพยากร
1.4.1.2 การคืนสื่อโสตทัศนวัสดุ ขั้นตอนการคืนสื่อโสตทัศนวัสดุมี 2 กรณี คือ
1.4.1.2.1 กรณีการคืนโดยไม่เกินกาหนดส่งคืน
1.4.1.2.1.1 ระบุบาร์โค้ดของทรัพยากรที่ต้องการคืน (ไม่ต้องระบุสมาชิก)
1.4.1.2.1.2 แสดงรายการ รายละเอียดการคืนทรัพยากรที่ส่งคืนตามวันที่ครบ
กาหนดส่ง โดยจะระบุชื่อทรัพยากร บาร์โค้ด หมวดหมู่ ชื่อผู้ยืม วันยืม วันคืน
1.4.1.2.1.3 นาทรัพยากรขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป
1.4.1.2.2 กรณีการคืนโดยเกินกาหนดส่งคืน
1.4.1.2.2.1 ระบุบาร์โค้ดของทรัพยากรที่ต้องการคืน (ไม่ต้องระบุสมาชิก)
1.4.1.2.2.2 แสดงรายการ รายละเอียดการคืนทรัพยากรที่ส่งคืนเกินวันที่ครบกาหนด
ส่ง โดยจะระบุชื่อทรัพยากร บาร์โค้ด หมวดหมู่ ชื่อผู้ยืม วันยืม วันคืนและวันเกินกาหนดส่ง
1.4.1.2.2.3 ระบุชื่อ-นามสกุลสมาชิก หรือสแกนรหัสสมาชิก พบจานวนค่าปรับพร้อม
กับจัดเก็บค่าปรับในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1.4.1.2.2.4 นาทรัพยากรขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป
1.5 การจัดเก็บและให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นการจัดเก็บไว้ในระบบชั้นปิดโดยเรียงแยกประเภท
ของสื่อโสตทัศนวัสดุ แล้วเรียงตามลาดับรหัสบาร์โค้ดของสื่อโสตทัศนวัสดุในแต่ละประเภทและในแต่ละประเภท
จะเรียงจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่างตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้บริการต่อไป
2.โสตทัศนูปกรณ์
2.1 การลงทะเบียนโสตทัศนูปกรณ์ ทาการลงเลขทะเบียนโดยหน่วยงานพัสดุส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ทกี่ าหนดและเป็นผู้รับผิดชอบ
2.2 บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ มีวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ ดังต่อไปนี้
2.2.1 การยืม
2.2.1.1 ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมโสตทัศนูปรกณ์
2.2.1.2 เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ ว่าพร้อมให้บริการหรือไม่
2.2.1.3 นาเสนอเรื่องกับผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
2.2.1.4 ส่งมอบโสตทัศนูปกรณ์แก่ผู้ใช้บริการ
2.2.2 การคืน
2.2.2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับโสตทัศนูปกรณ์คืนจากผู้ใช้บริการ
2.2.2.2 ทาการตรวจสอบความเรียบร้อยของโสตทัศนูปกรณ์
2.2.2.3 เก็บอุปกรณ์ไว้ในส่วนพื้นที่จัดเก็บเพื่อให้บริการต่อไป
2.3 การจัดเก็บโสตทัศนนูปกรณ์ เป็นการจัดเก็บไว้ในระบบชั้นเปิดโดยเรียงแยกตามประเภทการใช้งาน
เช่น อุปกรณ์ฉายภาพ, อุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่ง, อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหว, อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียง ฯลฯ
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2.4 การทวงถามและติดตามสื่อโสตทัศนูปกรณ์ โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานมีดังนี้
2.4.1 เป็นกระบวนการตรวจสอบติดตามสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ที่ถูกยืมโดยยังไม่ได้รับคืนจาก
ผู้ใช้บริการ
2.4.2 ทาหนังสือถึงหน่วยงานของผู้ใช้บริการให้รับทราบ
2.4.3 การติดต่อทวงถามโดยการโทรศัพท์ถึงผู้ใช้บริการ
3. โสตทัศนศึกษา
3.1 บริการถ่ายภาพนิ่ง มีวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการขอใช้บริการดังต่อไปนี้
3.1.1 กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่งานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทาบันทึก
ข้อความหรือหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.2 ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
3.1.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับงาน ลงบันทึกวันเวลาที่ขอใช้บริการ ตรวจสอบความพร้อมของชุด
อุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่งที่จะใช้ในการให้บริการ
3.1.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามวันและเวลา หลังเสร็จงานทาการ
ตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดความบกพร่อง พร้อมส่งงานภายใน 7 วัน
3.2 บริการถ่ายภาพเคลื่อนไหว มีวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการขอใช้บริการดังต่อไปนี้
3.2.1 กรอกแบบฟอร์มขอใช้บ ริการที่สานักงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทา
บันทึกข้อความหรือหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
3.2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับงาน ลงบันทึกวันเวลาที่ขอใช้บริการ ตรวจสอบความพร้อมของชุด
อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่จะใช้ในการให้บริการ
3.2.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตามวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการร้องของหลัง
เสร็จงานทาการตรวจสอบข้อมูลไฟล์ภาพเคลื่อนไหว พร้อมส่งงานภายใน 7 วัน
3.3 บริการออกแบบกราฟฟิก ให้บริการออกแบบกราฟฟิก, สิ่งพิมพ์, โปสเตอร์, ไวนิล และอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย มีวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการขอใช้บริการดังต่อไปนี้
3.3.1 กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่สานักงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
3.3.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับงาน ลงบันทึกวันเวลาและงานที่ขอใช้บริการ
3.3.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับข้อมูลในการออกแบบกราฟฟิกจากผู้ขอใช้บริการ เพื่อออกแบบ
กราฟฟิกตามที่ผู้ขอใช้บริการร้องขอ หลังเสร็จงานทาการตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมส่ง
3.4 บริการตัดต่อ ให้บริการตัดต่อภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย มีวิธีการ
ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการขอใช้บริการดังต่อไปนี้
3.4.1 กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่สานักงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาบันทึกข้อความหรือหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.2 ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
3.4.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับงาน
3.4.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับข้อมูลในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวจากผู้ขอใช้บริการ เพื่อทาการตัด
ต่อตามที่ผู้ขอใช้บริการร้องขอ หลังเสร็จงานทาการตรวจสอบข้อมูลไฟล์ที่ตัดต่อสมบูรณ์แล้ว ส่งงานภายใน 7 วัน
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3.5 บริการห้องโสตทัศนศึกษา มีวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการขอใช้บริการดังต่อไปนี้
3.5.1 การให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาสาหรับศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม การเรียนการสอน งานวิจัย
สัมนา งานประชุม โครงการฝึกอบรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีห้องให้บริการดังต่อไปนี้
3.5.1.1 ห้องประชุมดอกสัก (15-30 คน)
3.5.1.2 ห้องประชุมต้นสัก (120-180 คน)
3.5.1.3 ห้องวิทยบริการ 1 (30-35 คน)
3.5.1.4 ห้องวิทยบริการ 2 (30-35 คน)
3.5.1.5 ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม 1 (5-12 คน)
3.5.1.6 ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม 2 (5-12 คน)
3.5.1.7 ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 (20-35 คน)
3.5.1.8 ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2 (20-35 คน)
3.5.1.9 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (20-30 คน)
3.5.1.10 ห้องมินิสตูดิโอ (15-20 คน)
3.5.2 ขั้นตอนการให้บริการห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการ
ห้องโสตทัศนศึกษาดังต่อไปนี้
3.5.2.1 กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่สานักงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
ทาบันทึกข้อความ หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.2.2 ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
3.5.2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับงาน ลงบันทึกวันเวลาที่ขอใช้บริการ
3.5.2.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ห้องฉาย, ห้องประชุม, ห้องมินิสตูดิโอและอุปกรณ์ตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ
3.5.2.5 ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ
3.5.3 การขอใช้บริการฉายภาพบนตร์, สารคดี เป็นพัฒนาการทางด้านภาษา ทักษะ สาระ ความรู้
ความบันเทิง และเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากตารา นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น
ขั้นตอนการขอใช้ห้องบริการฉายภาพยนตร์
3.5.3.1 รวมกลุ่มเพื่อนที่ต้องการชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน
3.5.3.2 ติดต่อขอใช้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องบริการโสตทัศนศึกษา
3.5.3.3 ลงชื่อผู้ขอใช้บริการทุกคน
3.5.3.4 เลือกภาพยนตร์ที่ต้องการชม ในห้องบริการโสตทัศนศึกษาเท่านั้น
3.5.3.5 แลกบัตรนักศึกษาไว้เป็นหลักฐานเพียง 1 ใบ
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
โดยแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรได้ดังนี้
1. จัดปฐมนิเทศแนะนาการใช้บริการโสตทัศนวัสดุให้แก่ผู้ใช้ที่เข้าห้องสมุดเป็นครั้งแรก
2. เจ้าหน้าที่ต้องมีความระมัดระวัง และต้องละเอียดรอบคอบในการให้บริการยืม-คืน
3. ผู้ใช้บริการไม่มีบัตรสมาชิกจะไม่สามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ยืมได้
4. เจ้าหน้าที่ต้องมีความอดทน เพราะผู้ใช้แต่ละคนมีหลากหลายรูปแบบ
5. เจ้าหน้าที่ต้องมีการเสริมสร้างทักษะการทางานและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
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9. มาตรฐานคุณภาพงาน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
10. ระบบติดตามประเมินผล
- แบบสอบถามโดยการประเมินผลจากผู้ใช้บริการทุก 6 เดือน
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11. แบบฟอร์มที่ใช้
- ระบุรายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในดาเนินการตามคู่มือในภาคผนวก...
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12. ปัญหาสาคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข
ปัญหา/ความเสี่ยงสาคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัญหา/ความเสี่ยงสาคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
1. การสืบค้นของผู้ใช้บริการ

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง
แนะนาการสืบค้นที่โปรแกรม Liberty, Web Site ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นให้ที่ฝ่ายงานบริการ
มีการนาเสนอการให้บริการสื่อโสตผ่านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว
ฯลฯ เป็นต้น
มีการจัดซื้อทรัยากรเพิ่มเติมโดยเน้นให้มีความทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น
ทาการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อมาเพิ่มเติมและทดแทนของเก่า

ีสาร
สน

เทศ

2. การเข้าไม่ถึงบริการสื่อโสตของผู้ใช้บริการ

สําน
ักว
ิทย
บ

ริก
ารแ

ละ

เทค
โนโ

ลย

3. ทรัพยากรมีความเก่า ไม่ทันสมัย และไม่ค่อยหลากหลาย
4. โสตทัศนูปกรณ์มีความเก่า น้อยต่อความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการและไม่
ทันสมัย
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