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คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการทํางานของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส E-Library 

 

๑. วัตถุประสงค   
 

  ๑.๑ เพ่ือเปนคูมือการใหบริการของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส E-Library 
  ๑.๒ เพ่ือปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมใหเปนไปอยางมีระบบตอเนื่อง โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    ของการรวบรวมแหลงขอมูลระบบแมขายและการใหบริการหองสมุดในปจจุบัน 

  ๑.๓ เพ่ือพัฒนาและยกระดับงานหองสมุดใหทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล โดยเปนแหลงรวม
ความรูจัดเก็บใหเปนระบบ ทั้งที่อยูในโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติและการนําเทคโนโลยี
การสื่อสารดานอ่ืนๆเขามาเชื่อมโยงเพ่ือสะดวกในการเขาถึงขอมูลโดยผานระบบเครือขาย 

  ๑.๔ เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดกระบวนงานใหกับผูเขามาปฏิบัติ  
   งานใหม และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ๑.๕ เพ่ือใหการติดตามคุณภาพของการใหบริการของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ใหสอดคลองกับ 

วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย และเปาหมายขององคกร 
 

๒. ขอบเขต 
 

  เปนการรวบรวมความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาผสมผสานเพ่ือนํามาปรับประยุกตใชในการทํางาน
ของหองสมุดกรมปศุสัตวโดยการนําโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ หองสมุดดิจิทัล หองสมุดเสมือน เขามา
ใชในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดความทันสมัย ชวยอํานวยความสะดวกในการบริการ
สารสนเทศใหแกผูใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยเชื่อมตอระบบการทํางานผานอินเตอรเน็ต  
  ๒.๑ วิเคราะหงานทํางานของหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยการผสมผสานการทํางานที่ประกอบดวย 
การทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ การทํางานของหองสมุดดิจิทัล และการทํางานของหองสมุดเสมือนให 
เปนไปตามกระบวนงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๒.๒ การใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของกรมปศสุัตว 
  ๒.๓ สรุปผลการดําเนินการ นําเสนอตอผูบังคับบัญชา 
 

๓. คําจํากัดความ 
 

 ๓.๑ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส หมายถึง แหลงความรูท่ีบันทึกขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และใหบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสหรือผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสถือเปนหองสมุดอีกรูปแบบหนึ่งที่
เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือตอบสนองความ
ตองการสารสนเทศของผูใชไดอยางรวดเร็วไดอยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
 ๓.๒ ทรัพยากรสารนิเทศ หมายถึง สารนิเทศทุกรูปแบบที่หองสมุดไดคัดเลือกจัดหาวิเคราะห  
   และจัดรวบรวม อยางเปนระเบียบไวใหผูใชคนควาหาสารนิเทศท่ีตองการ เพ่ือคอยอํานวย 
   ความสะดวกแกผูใชใหมากยิ่งข้ึน 



 ๓.๓ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานของหองสมุดโดยใชคอมพิวเตอรชวย  
   เพ่ือใหการทํางานของหองสมุดสามารถเชื่อมโยงประสานกันไดอยางตอเนื่อง โดยไมตอง 
   ทํางานดวยมือซ้ําหลาย ๆ ครั้ง และทําใหผูใชบริการสามารถสืบคนและเรียกขอมูลที่ 
   ตองการนําไปใชประโยชนไดในระบบออนไลน 
  ๓.๔ หองสมุดดิจิทัล หมายถึง หองสมุดที่มีการจัดการและใหบริการเนื้อหาของขอมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลมาจัดเก็บอยางเปนระบบเพ่ือสะดวกในการสืบคนและใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
 ๓.๕ หองสมุดเสมือน หมายถึง สถานที่ใหบริการสืบคนขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสโดยใช
คอมพิวเตอรผานระบบเครือขายที่เชื่อมโยงกันไดทัว่โลก ผูใชสามารถเขาถึงระยะไกลมายังหองสมุดเพ่ือสิบคน
และใชสารสนเทศของหองสมุดหรือเชื่อมโยงกับแหลงสารสนเทศอ่ืนๆไดทุกที่ในระบบเครือขาย 
 
๔. ประโยชน 
 

 ๔.๑ ลดปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงแหลงสารสนเทศ ผูใชสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศได
อยางสะดวกและรวดเร็ว  

 ๔.๒ ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศจาก e-library อื่นๆนอกเหนือจากแหลงท่ีมีอยู 
 ๔.๓ เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เพราะสารสนเทศของหองสมุดจะอยูใน
รูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ๔.๔ เพ่ือประหยัดเวลาและคาใชจายของผูใชบริการ ผูใชบริการไมจําเปนตองเดินทางไปสืบคน
สารสนเทศท่ีหองสมุด สามารถสืบคนจากหองสมุดอ่ืนๆ หรือตามที่กําหนดไวได 
 ๔.๕ เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล และรวมกันพัฒนางานหองสมุดโดยถือเปนความรวมมือระหวาง
หองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
๕. WorkFlow  

                                                   กระบวนการงานหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library  
  

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียด 
๑  

           
 

แหลงความรูที่บันทึกขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายและใหบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
ผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสถือเปนหองสมุดอีก
รูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึนในยุคดิจิตอลที่มีความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือตอบสนองความตองการสารสนเทศของผู
ใชไดอยางรวดเร็วไดอยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

๒          

           
   

ระบบการทํางานของหองสมุดโดยใชคอมพิวเตอรชวย  
 เพ่ือใหการทํางานของหองสมุดสามารถเชื่อมโยง
ประสานกันไดอยางตอเนื่อง โดยไมตองทํางานดวยมือ
ซ้ําหลาย ๆ ครั้ง และทําใหผูใชบริการสามารถสืบคน
และเรียกขอมูลที่ ตองการนําไปใชประโยชนไดใน
ระบบออนไลน  

๓           

           
 

หองสมุดที่มีการจัดการและใหบริการเนื้อหาของขอมูล
ในรูปแบบดิจิทัลมาจัดเก็บอยางเปนระบบเพ่ือสะดวก
ในการสืบคนและใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

๔  

           

สถานที่ใหบริการสืบคนขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
โดยใชคอมพิวเตอรผานระบบเครือขายที่เชื่อมโยงกัน
ไดทั่วโลก ผูใชสามารถเขาถึงระยะไกลมายังหองสมุด
เพื่อสิบคนและใชสารสนเทศของหองสมุดหรือ
เชื่อมโยงกับแหลงสารสนเทศอ่ืนๆไดทุกที่ในระบบ
เครือขาย 

๕  
            
 
 
 

สารนิเทศทุกรปูแบบที่หองสมุดไดคัดเลือกจัดหาวิเคราะห  
 และจัดรวบรวม อยางเปนระเบียบไวใหผูใชคนควาหา
สารนิเทศที่ตองการ เพ่ือคอยอํานวย ความสะดวกแก
ผูใชใหมากยิ่งข้ึน 

 

   ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 

หองสมุดดิจิทัล 
 

             หอ้งสมุดเสมือน 

       ทรัพยากรสารนิเทศ 

 

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : กระบวนการทํางานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมตั ิ

 
                        สัญลักษณ :                           เริม่ตน/สิ้นสุด                     ดําเนินการ                      พิจารณา/การตัดสินใจ                             แสดงทิศทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน                                       
 

 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอรม เอกสารอางอิง 
1   1. โปรแกรม Elib Circulation เปนโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ใชใน 

    การยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุด 
 
 

เจาหนาที่หองสมุด 
(ณ วันที่ประจําเคานเตอร

บริการ) 

ไมเกิน 1 นาท ี ระบบหองสมุด ELIB โปรแกรม Elib Circulation 

2  
 

2.1 บัตรสมาชิกหองสมุด คืน บัตรที่หองสมุดติดเลขบารโคดบนบัตรให  
     (บัตรขาราชการ หรือบัตรประชาชน) 
2.2 ทรัพยากรสารนิเทศที่ตองการคืน คือ ทรัพยากรสารนิเทศที่ทําการยืม 
     ไปแลว  และผูใชบริการตองการคนื 
 

เจาหนาที่หองสมุด 
(ณ วันที่ประจําเคานเตอร

บริการ) 

ไมเกิน 1 นาท ี 2.1 แบบฟอรมสมัคร 
     สมาชิกหองสมุด 
2.2 ระบบหองสมุด 

 

3  
  
  

3.1 ตรวจสอบประเภททรัพยากรสารนิเทศ  เพ่ือดูความถูกตองของ 
     ทรัพยากรสารนิเทศที่จะใหบริการยืม 
       - ทรัพยากรสารนิเทศที่ยืมได  
     - ทรัพยากรสารนิเทศที่ใชเฉพาะภายในหองสมุด (ยืมไมได) 
3.2 ตรวจสอบขอมูลของทรัพยากรสารนิเทศในระบบ เพ่ือไมใหเกิดความ 
     ผิดพลาดในการรับคืนหนังสือ 
 

เจาหนาที่หองสมุด 
(ณ วันที่ประจําเคานเตอร

บริการ) 

ไมเกิน 1 นาท ี ระบบหองสมุด ELIB  

4  บริการยืม-คืน ไดใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ELIB ประกอบการปฏิบัติงาน
โดยแยกคําสั่งการใชงาน ดังน้ี 
4.1 การยืม : ใชคําสั่ง Check out   
- ใช Barcode reader อานบารโคดบนบัตรสมาชิก ตอจากนั้น 
   ใช Barcode reader อานบารโคดบนทรัพยากรสารนิเทศทุกชิ้นที่มีการยืม 
4.2 การคนื : ใชคําสั่ง Check in 
- สมาชิกหองสมุด ยื่นเฉพาะทรัพยากรสารนิเทศที่ตองการคืนเทานั้น 
 

เจาหนาที่หองสมุด 
(ณ วันที่ประจําเคานเตอร

บริการ) 

ไมเกิน 1 นาท ี ระบบหองสมุด ELIB  

5  5. จากการทํารายการของขอมูลทั้ง 2 คําสั่ง นั้น  เพื่อใหขอมูลในระบบมี 
   ประสิทธิภาพทั้งความถูกตองสมบูรณ ความแมนยําในการปฏิบัติงาน 
   ไมใหเกิดความผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึน  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองมีการ 
   ตรวจสอบขอมูลทุกครั้ง  
 

เจาหนาที่หองสมุด 
(ณ วันที่ประจําเคานเตอร

บริการ) 

ไมเกิน 1 นาท ี ระบบหองสมุด ELIB  

6  6.1 การยืม : ประทับตราวันกําหนดสง 
6.2 การคืน : ประทับตราการรับคืนพรอมเซ็นชื่อเจาหนาที่กํากับ  

เจาหนาที่หองสมุด 
(ณ วันที่ประจําเคานเตอร

บริการ)  

ไมเกิน 1 นาท ี 6.1 แบบฟอรมยืม-คืน 
6.2 แบบฟอรมยืม-คืน   

1. โปรแกรม Elib Circulation 

.  ยืนบัตรสมาชิก/แจง้เลข 
     สมาชิกสาํหรับการยืม 

4.1 
ทาํรายการยืม 

4.2 
ทาํรายการคืน 

2.2 ยืนทรัพยากรสารนเิทศ 
     ทีตอ้งการคืน 

3.2 
ตรวจสอบ

ทรัพยากรสารนเิทศ 

3.1 
ตรวจสอบประเภท 

ทรัพยากรสารนเิทศ 

5. 
ตรวจสอบ 

ขอ้มลูในระบบ 

6.1 ประทบัตราวันกาํหนดส่ง 6.2 ประทบัตรารับคืน 



๖. ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการใหบริการยืม-คืน 
 

 

 ๖.๑ ผูใชบริการนําหนังสือที่ตองการมายื่นที่เคานเตอรใหบริการยืม-คืน  
 
 
 

             ๖.๒ ผูใชบริการยื่นหนังสือพรอมบัตรสมาชิก (บอกรหัสสมาชิก) แกเจาหนาที่  
 
 
 
 ๖.๓ เจาหนาที่บันทึกขอมูลดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ ประทบัวันกําหนดสง 
 
 
 
 ๖.๔ ผูใชบริการรับหนังสือจากเจาหนาที่  
 
 
 
               สิ้นสุดการใหบริการ 

๗. มาตรฐานงานบริการของหองสมุด 
 

กระบวนการ / กิจกรรม ระยะเวลาใหสําเร็จ ความผิดพลาด 
ขั้นตอนการยืม 
๑. นําหนังสือที่ตองการยมื / พรอมยื่นบัตรสมาชิก หรือ 
    บอกเฉพาะรหัสเทานั้น  
๒. เจาหนาที่บันทึกการยืมลงในระบบ / ประทับวันสง  
๓. เสร็จสิ้นการยมื  

ใชเวลาประมาณ ๑ นาที - 

ขั้นตอนการสง 
๑.นําหนังสือที่ตองการสง ยื่นสงใหเจาหนาที่บันทึกการสง / 
   ประทับวันท่ีสง     

ใชเวลาประมาณ ๑ นาที - 

ขั้นตอนการยืม-สง สิ่งพิมพออกไปถายเอกสาร  
๑. เขียนช่ือผูสงในบันทึกการสงในสิ่งพิมพ 
๒. นําสิ่งพิมพ ที่ตองการสงเจาหนาท่ีบันทึกการยืม 
    (นําหนังสือออกไปถายเอกสาร) 
๓. เสร็จสิ้นการยมื   

ใชเวลาประมาณ ๒ นาที - 

 

หมายเหต ุ การยืม-คืน ในระบบหองสมุดอัตโนมัติของหองสมดุ ไมเปนภาระงานตอเจาหนาที่ในการเก็บ 
  สถิติการใหบริการ คอมพิวเตอรจะประมวลผลให ทําใหงานบรรลผุลตามความคาดหมาย 

๘. ระบบติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การจัดทําแบบสอบถามการความพึงพอใจในการเขาใชบริการหองสมุดทุก ๖ เดือน 

 ๘.๒ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการใหบริการ ตามแบบสอบถามความพึงพอใจฯ 

 


