
 

 

 

 
 

การจองใชหอง 102 

 

 1.  ผูใชติดตอแจงความจํานงในการใชหอง 102 ท่ีโตะบริการตอบคําถามฯ หรือทางโทรศัพท  

          2.  ผูใหบริการตรวจสอบตารางการใชหอง จากตารางหองอบรม (Training Room) ท่ีหนาเว็บหองสมุด     

              https://lib.swu.ac.th/index.php/services/instruction-program/training-room   

กรณีหองวาง : กรอกรายละเอียดการใชหองใหครบถวนลงในสมุด พรอมระบุวา “ขอใชหอง” ในชองหมายเหตุ และลงขอมูล

สั้นๆ ไวท่ีหนาปฏิทินของเดือนนั้นๆ 

          หมายเหตุ :  

   >  กรณีผูใชมาติดตอสอบถามเพียงวา หองวางหรือไม แตยังไมใหรายละเอียดการใชหองท่ีชัดเจนหรือยังไมยืนยัน

การจอง จะไมถือวาไดจองหองแลว ท้ังนี้อาจระบุในชองหมายเหตุไววา “รอผูใชแจงกลับเพ่ือยืนยัน” 

  >  กรณีผูใชตองการทําจดหมายเพ่ือขอใชหอง ใหผูใชทําจดหมายถึงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

            > กรณีท่ีผูใชตองการจัดเลี้ยงหรือใหทางสํานักหอสมุดกลางจัดสถานท่ีเพ่ือการจัดเลี้ยง ใหผูใชแจงรายละเอียดใน

จดหมายท่ีทําถึงผูอํานวยการ  

                ** กรณีอาจารยตองการจองใชหองท้ังภาคเรียน โดยปกติจะไมอนุญาตเพราะจะสงวนไวสําหรับจัดอบรม

โปรแกรมของหองสมุด แตสามารถอนุโลมไดเพ่ือจะไดใชหองใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ในการจองใชหองท้ังภาคการศึกษา

นั้น มีเง่ือนไขวา 1) กรณีท่ีทางหองสมุดตองใชหองอบรม (กรณีไมสามารถหลีกเลี่ยงได) ตองขอใหอาจารยเปลี่ยนไปใชหอง

อ่ืน ซ่ึงทางหองสมุดจะแจงใหอาจารยทราบลวงหนา 2) กรณีอาจารยทราบวาจะงดใชหองวันใด ตองแจงใหหองสมุดทราบ 

เพ่ือประโยชนในการใชหองกรณีท่ีมีผูตองการใชหองในชวงเวลาเดียวกัน** 

        

การติดตอเพ่ือเขาอบรมโปรแกรมเพ่ือการศึกษาคนควา 
  1.  ผูใชติดตอแจงความจํานงในการใชหอง 102 ท่ีโตะบริการตอบคําถามฯ หรือทางโทรศัพท  

    2.  ผูใหบริการตรวจสอบตารางการใชหอง จากปฏิทินรายเดือนจาก จากตารางหองอบรม (Training Room) ท่ี

หนาเว็บหองสมุด   

3.  กรณีหองวาง ใหรายละเอียดใน “ จากตารางหองอบรม (Training Room) ท่ีหนาเว็บหองสมุด”  ใหครบถวน 

ดังนี้   

    3.1  ขอมูลผูเขาอบรม: ลงรายละเอียดใหครบถวนวาเปน บุคลากร นิสิตระดับใด ชั้นปใด สาขาใด 

           คณะใด จํานวนคน และเบอรติดตอกลับ (**พรอมใหเบอรติดตอกลับของบริการตอบคําถามไว 

            ดวยในกรณีผูใชตองการแจงยกเลิกการอบรมหรือเปลี่ยนเวลา) 

การจองหอง 102 และรับสมัครอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาคนควา 

(การสืบคน SWUDiscovery / EndNote) 

สําหรับบรรณารักษบริการตอบคําถามฯ 

 



            กรณีตองการอบรมเอ็นดโนต: ควรถามวาผูใชผานการอบรมการสืบคน SWUDiscovery มาแลว 

                       หรือไม หรือสืบคนเปนหรือไม ถาไม ขอใหผูใชลงอบรมการสืบคนSWUDiscovery กอน  

                       และฐานขอมูลออนไลนกอน  

     3.2  กรณีจํานวนผูเขาอบรมเกินจํานวน 40 คน ใหติดตองานเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือจองใชหองประชุมท่ี

เหมาะสมกับจํานวนคน และระบุในชองหมายเหตุวา ใชหองใดในการอบรม 

   3.3  ชองหมายเหตุ: ระบุชื่อบรรณารักษท่ีเปนวิทยากร / แจงสถานะภาพการจอง เชน รอจดหมายยืนยัน ผูแจง

จะติดตอเพ่ือยืนยันการจองอีกครั้ง / ชื่อหองท่ีใชอบรม (ในกรณีท่ีจํานวนผูเขาอบรมมากกวาจํานวนท่ีนั่งในหอง 102) เปนตน 

         3.4  ในหนาปฏิทินการใชหอง 102 ของแตละเดือน: ลงรายละเอียดเฉพาะเวลาและโปรแกรมท่ีอบรม  **กรณี

ใชหองอ่ืนในการอบรม ไมตองลงขอมูลในหนานี้**   

4. แจงใหบรรณารักษท่ีเปนวิทยากรทราบทันที กรณีผูใชตองการอบรมวันเสาร-อาทิตย กรุณาดูตารางรายชื่อ

บรรณารักษท่ีทําหนาท่ีอบรมวันเสาร-อาทิตย และแจงบรรณารักษทานนั้นใหทราบในเบื้องตน จากนั้นผูท่ีทําหนาท่ีลงตาราง

หนาหอง 102 จะเปนผูแจงบรรณารักษท่ีทําหนาท่ีอบรมอีกครั้งในวันพฤหัสหรือศุกรกอนถึงวันอบรม 

 5. เขียนโปรแกรมการอบรมลงบน “กระดานแจงกิจกรรมงานบริการชวยการคนควา” 
  

**หมายเหตุ:  กรณีเปนการติดตอเพ่ือเขาอบรมจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ไมวาจะเปนทางโทรศัพทสอบถามหรือทาง

จดหมาย (โดยปกติทางสํานักเลขานุการจะเปนผูประสานงาน) ใหรีบตรวจสอบตารางการใชหองและบรรณารักษท่ีเปน

วิทยากร เพ่ือทางสํานักเลขาฯ จะไดแจงกลับไดทัน 

  **กรุณาแจงผูใช:  

   1. ใหเขาอบรมตรงเวลาเพ่ือเลี่ยงปญหาการลาชาปลอยชา และผูอบรมทานอ่ืนตองมาคอย (กรณีมีหลาย

สาขาวิชามาอบรมรวมกัน)  

   2. หากตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดการเขาอบรม ขอใหผูใชแจงจากหองสมุดลวงหนาดวย 
  

 

กรณีท่ีมีผูใชมาติดตอขออบรมในจํานวนนอยจนไมสามารถเปดอบรมใหได:  

  - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย/บุคลากร ข้ันต่ํา 5 คน  

- นิสิต ป.ตรี ป 1 ข้ันต่ํา 10 คน 

1. ตรวจสอบหองอบรม 102 จากปฏทิินรายเดือนจาก จากตารางหองอบรม (Training Room) ท่ีหนาเว็บไซต

หองสมุด   

2. เขียนรายละเอียดของผูใช  โปรแกรมท่ีตองการอบรม ชวงเวลาท่ีตองการอบรม ใสสลิปแลวแนบไวท่ีหนาปฏิทิน

ของเดือนท่ีผูใชตองการในสมุดจองใชหองฝกอบรม (หอง 102) 

3. เม่ือมีการอบรมใดใด ผูรับจองกรุณาตรวจสอบวามีผูใชทานใดท่ีมีรายชื่อรอรับอบรมอยูหรือไม เม่ือมีโปรแกรม

และวันอบรมท่ีตรงกับท่ีผูใชตองการ กรุณาโทรแจงผูใชใหทราบ 
 

การรับอบรมวันเสาร-อาทิตย  

1. ตรวจสอบหองอบรม 102 จากปฏิทินรายเดือนจากจากตารางหองอบรม (Training Room) ท่ีหนาเว็บไซต

หองสมุด  *หากเปนไปได พยายามใหผูใชมาลงอบรมในวันเดียวกัน เนื่องจากบรรณารักษผูทําหนาท่ีอบรมมีจํานวนจํากัด  

และหากมีมากกวา 1 รอบ แตละรอบควรจะเวนหางกันอยางนอย 1-2 ชั่วโมง เพ่ือใหบรรณารักษไดพัก และเลี่ยงปญหาผูใช

รอบใหมมารอเขาหอง การอบรมควรจะเสร็จภายใน 17.00 น. 



  *EndNote รับไดวันละ 1 รอบ   

          *การสืบคน SWUDiscovery รับไดวันละ 2 รอบ (กรณีท่ีในวันนั้นไมมีการอบรมเอ็นโนต) 
 

การรับจองเขาอบรมนอกเวลาราชการโดยบรรณารักษ 

1. กรณีมีผูใชมาติดตอนอกเวลาราชการ และนัดหมายลวงหนา ใหบรรณารักษผูปฏิบัติงานดําเนินการ ดังนี้ 

                 1.1  ตรวจสอบหองอบรม 102 จากปฏิทินรายเดือนจากจากตารางหองอบรม (Training Room)  

ท่ีหนาเว็บไซตหองสมุด 

                 1.2  แนะนําผูใชในเรื่องโปรแกรมการอบรมท่ีเหมาะสม 

         1.3  ลงรายละเอียดตางๆ ใน “แบบฟอรมติดตออบรม ณ เคานเตอรตอบคําถาม”ซ่ึงอยูในตะแกรงสีน้ําเงิน  

ชั้นลางท่ีเขียนวา “แบบฟอรมอ่ืนๆ” 

                 1.4  แจงผูใชวาหากทางหองสมุดไมติดตอกลับไปในวนัรุงข้ึน (กรณีเปนเวรวันธรรมดา) หรือไมติดตอกลับในวัน

จันทร (กรณีเปนเวรวันศุกร เสาร-อาทิตย) แสดงวาทางหองสมุดยืนยันการรับจองอบรมแลว รวมถึงหากมีขอคําถามใดใด 

บรรณารักษกลุมงานบริการชวยการคนควา จะติดตอกลับผูใชเอง 

 1.5  นําแบบฟอรมเสียบไวกับปายเสียบกระดาษโนต (ปายสามเหลี่ยมสีเขียวเล็ก) วางไวบนโตะตอบคําถามฯ 

จากนั้นบรรณารักษกลุมงานบริการชวยการคนควา จะดําเนินการตอ 

  2. กรณีผูใชมาติดตอเย็นวันศุกรเพ่ือขออบรมในวันเสาร-อาทิตยรุงข้ึน หรือติดตอวันเสารเพ่ือขออบรมในวันอาทิตย

รุงข้ึน : กรณีเชนนี้จะไมรับ เราจะรับจองลวงหนา 1 อาทิตย เพ่ือจัดเตรียมวิทยากร 
 

โปรแกรมเพ่ือการศึกษาคนควาท่ีสํานักหอสมุดกลางใหบริการ  

       (เพ่ือเปนขอมูลสําหรับแนะนําผูใชในการจองอบรม) 

 สํานักหอสมุดกลางมีโปรแกรมอบรม 2 โปรแกรม ไดแก 

1.  การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดและฐานขอมูลออนไลน (2 ช่ัวโมง) 

       แนะนําหองสมุด บริการและแหลงสารสนเทศบนเว็บไซตของหองสมุด วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของ

หองสมุดเบื้องตนผาน SWUDiscovery และการตรวจสอบขอมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติตางๆ รวมถึงทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลออนไลนท่ีหองสมุดจัดใหบริการ  

  2.  โปรแกรม Endnote และการสืบคนสารสนเทศของหองสมุด/ฐานขอมูลออนไลน (3 ช่ัวโมง)  

               แนะนําวิธีการใชโปรแกรม EndNote เพ่ือจัดการรายการบรรณานุกรมและการอางอิงสําหรับการทํา 

รายงานงานวิจัย/ปริญญานิพนธ และแหลงสารสนเทศบนเว็บไซตของหองสมุด วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของ

หองสมุดเบื้องตนผาน SWUDiscovery และการตรวจสอบขอมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติตางๆ รวมถึงทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลออนไลนท่ีหองสมุดจัดใหบริการ 

  

 

                                                                                    ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

                                                                        สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

                                                                                              24 กรกฎาคม 2563 

 
  



เ�ม�น

จบ

การใ�บ�การ�อง�กอบรม 102 ตาม�ห�วยงาน / คณะ
ขอใ��องเ�อการเ�ยนการสอน

�วแทนคณะ/ภาค�ชามา�ด�อ
สอบถามเ�องการใ��อง�กอบรม

บรรณา�ก�ตรวจสอบ�น เวลา ใ��อง
เ�อลง�ดหมายใน

ตารางอบรม (Training Room)

คณะ / ภาค�ชา�จดหมาย �ง
 ��นวยการแ�งขอใ��องตาม

�น เวลา �ดหมาย

เ�าห�า�เคา�เตอ�บ�การ�น 1 เ�ด
�องเ�อเต�ยมความพ�อม 
(ไฟ�า เค�องป�บอากาศ)

อาจาร��สอนแ�งเ�าห�า�เคา�เตอ�
บ�การ�น 1 เ�อเส�จ�นการสอน

เ�าห�า�เคา�เตอ�บ�การ�น 1 �แล
�ด�องและ�ปกร�ใ�เ�ยบ�อย



เ�ม�น

จบ

การใ�บ�การ�อง�กอบรม 102 เ�อใ�แนะ� �กอบรมโปรแกรม�าง
ๆ ของ�องส�ด

�ใ��ด�อบรรณา�ก��โ�ะตอบ�ถาม�น 2
 แ�งความ�องการ�กอบรมโปรแกรม�าง ๆ

ของ�องส�ด

บรรณา�ก�ตรวจสอบ�น เวลา เ�อลง�ด
หมายในตารางอบรม (Training Room) และ

�หนดบรรณา�ก��จะเ�น�สอน

บรรณา�ก��ด�อขอ�บ�ญแจ�องจาก
เคา�เตอ�บ�การ�น 1 ตาม�น  เวลา �

�หนด

บรรณา�ก��กอบรมตามโปรแกรม�ลง
ทะเ�ยน

บรรณา�ก�ตรวจสอบความเ�ยบ�อยและ
�ด�อง��ญแจไป�น�เคา�เตอ�บ�การ

�น  1


