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แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices)
เรื่อง การสมัครสมาชิก ประเภทสมาชิกสมทบ
หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามเป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม และตามพันธกิจของหน่วยงาน ในการเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการจัดให้บริการสารสนเทศต่าง ๆ มากกว่า
30 บริการ งานบริการยืม-คืน จัดเป็นบริการพื้นฐานสําคัญอีกงานหนึ่งของทุก ๆ ห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยบริการ
ต่าง ๆ ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด บริการการอ่าน บริการชําระค่าปรับหนังสือเกินกําหนด
ส่ง บริการหนังสือสํารอง บริการหนังสือจอง เป็นต้น
บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด มีการสมัครสมาชิกหลายบริการ และมีผู้ใช้บริการหลากหลายกลุ่มที่เป็น
สมาชิกได้ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร นิสิต นักเรียน สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสมทบ สมาชิกข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม สมาชิกข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคะวันออกเฉียงเหนือ
การสมัครสมาชิกให้สมาชิกแต่ละประเภทมีข้อจํากัดและข้อแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย แต่ด้วยการสมัคร
สมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมีความละเอียด และเกิดข้อขัดข้องในการให้บริการอยู่
บ่อยครั้ง ประกอบกับบุคลากรผู้ดําเนินงานมีการปรับเปลี่ยนรับเข้าและลาออกบ่อยครั้ง ในขณะที่ผู้ให้บริการทุก
คนจะต้องมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการและให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วยจิตสํานึกที่ดี อย่างมืออาชีพ
ดังนั้น ด้วยเหตุผลสําคัญดังกล่าว งานบริการยืม-คืน จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้แนวทางการดําเนินงานที่เป็นแนวเดียวกัน สามารถให้บริการตามขั้นตอนเดียวกัน และมีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนอันจะเป็นเครื่องมือนําสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสมัครสมาชิกประเภทสมาชิกสมบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นคู่มือผู้ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรใหม่ ซึ่งจะได้ศึกษาและดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
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แนวปฏิบัติที่ดี ( Best Practices)
การสมัครสมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. สมาชิกสมทบ หมายความว่า ข้าราชการบํานาญ หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่สมัครเป็นสมาชิกสํานักวิทยบริการ (ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การบริการและข้อปฏิบัติของ
ผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ ลงนามเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560)
2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก ได้แก่ บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน พร้อมด้วย
หลักฐานแสดงการเป็นข้าราชการบํานาญหรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. บัตรสมาชิก มีอายุ 1 ปี เมื่อบัตรหมดอายุ สามารถติดต่อขอต่ออายุได้กับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์
เท่านั้น สมาชิกจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อไม่ต่ออายุบัตรสมาชิก และจะไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้
4. สมาชิกสามารถยืม-คืนด้วยตนเองผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ
5. ระยะเวลาการยืม-คืน และจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไว้ในครอบครองได้จํานวน 10
รายการ ระยะเวลา 7 วัน สามารถยืมต่อผ่านออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
6. สมาชิกสมทบจะต้องชําค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท ต่อปี โดยจะได้รับใบเสร็จรับเงินไว้
เป็นหลักฐาน และจะคืนให้เมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิก หากประสงค์ขอรับเงินค่าประกันการยืมทรัพยากร
สารสนเทศคืน จะต้องมายื่นคําร้องพร้อมทั้งแสดงบัตรสมาชิกและใบเสร็จรับเงินต่อสํานักวิทยบริการ และจะนัด
มารับเงินประกันคืนภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคําร้อง และถ้าไม่มารับเงินประกันคืนภายในเวลา 3 เดือน
หลังจากวันที่ยื่นคําร้อง จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นบริจาคเงินจํานวนดังกล่าวให้เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
7. ขั้นตอนปฏิบัติงานการสมัครสมาชิก มีดงั นี้
7.1 ผู้ใช้บริการติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทุกหน่วยบริการ
7.2 ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มสําหรับสมัครสมาชิกสมทบ
7.3 ผู้ใช้บริการแนบหลักฐาน ดังนี้
7.3.1 กรณีเป็นข้าราชการบํานาญ แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ
หรือบัตรพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7.3.2 กรณีเป็นศิษย์เก่า แสดงสําเนาทรานสคริปต์ หรือหลักฐานอื่น ที่บง่ ได้ว่าเป็นศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากไม่นํามา เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบจากระบบทะเบียนพร้อมพิมพ์หลักฐาน
รับรองสําเนาถูกต้องโดยศิษย์เก่า
7.3.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบฟอร์มและหลักฐานให้ถูกต้อง
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7.3.4 กรอกข้อมูลผู้สมัครลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Module
ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยกําหนด
- PCODE2
ให้กรอก หน่วยงานที่สมาชิกสมทบเคยสังกัด
- PTYPE
ให้กรอก 24
- X (Note)
ให้กรอก ประเภทของสมาชิกสมทบ เช่น ข้าราชการบํานาญ หรือ
ศิษย์เก่า
8. กําหนดวันบัตรหมดอายุสมาชิก (expired date) เป็นรายภาคเรียนเหมือนกับกลุ่มนิสิต
9. เจ้าหน้าที่ขอติดบาร์โค้ดผู้ใช้ในบัตรประจําตัวของผู้สมัคร
10. ให้ผู้สมัครกําหนดรหัสผ่านด้วยตนเอง
11. เจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารพร้อมเงินค่าประกันของเสียหายจํานวน 2,000 บาท ให้หัวหน้า
งานบริการยืม-คืน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัคร (โดยเจ้าหน้าที่การเงินของสํานักวิทยบริการ)
12. กรณีสมัครในวันหยุดราชการ ให้แจ้งผู้ใช้บริการมารับใบเสร็จรับเงินฉบับสําเนา ในวั น
ราชการ ต้นฉบับเก็บไว้กับหัวหน้างานบริการยืม-คืน เพื่อป้องกันสมาชิกทําหายหรือลืมนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อมารับเงินค่าประกันคืน
13. ส่งใบสมัครพร้อมบัตรสมาชิกให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลลงในระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ให้บริการ ทีม่ ีทักษะ ความรู้ และความสามารถ ทีผ่ ่านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทําความเข้าใจกระบวนการและวิธีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ
2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติช่วยในการดําเนินงานที่สะดวกและรวดเร็ว
การนําแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้
1. ใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทั้งเจ้าหน้าที่เก่าและใหม่
2. เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ของสํานักวิทยบริการเพื่อให้ผู้สนใจนําไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินงาน
ของห้องสมุดต่าง ๆ
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แบบฟอร์มและคําขอสมัครสมาชิก
แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทสมาชิกสมทบ
เขียนที่..............................................................................
วันที่................เดือน...........................พ.ศ........................
เรื่อง ขอสมัครเป็นสมาชิกสํานักวิทยบริการ ประเภทสมาชิกสมทบ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่...............ถนน.....................................อําเภอ...................................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์............................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................
เป็น ( ) ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
( ) ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันประกอบอาชีพ..................................................................
สังกัดหน่วยงาน...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (ทีท่ ํางาน).....................................................................................................................................
บัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่..........................................................................................
ออกให้โดย...................................................................หมดอายุวันที่.........เดือน......................................พ.ศ............
มีความประสงค์ จะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภท
สมาชิกสมทบ เพื่อขอใช้บริการยืม-คืน ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือ
ประกาศของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยินยอมให้หักเงินประกันตามที่ข้าพเจ้าได้ประกันไว้
กับสํานักวิทยบริการ เพื่อชําระเป็นค่าเสียหายที่เกิดจาการใช้บริการของข้าพเจ้าจนคุ้มค่าจํานวนความเสียหาย
หรือหากข้าพเจ้ามีหนี้สิน ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้ทั้งหมดต่อสํานักวิทยบริการ
ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..............................................)
สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ............................................................(เจ้าหน้าที่)
วันที่ ..............................................................
PATRON RECORD. P………………………………
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คําร้องขอมีบตั ร สมาชิกสมทบ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่............เดือน......................พ.ศ...............
เรื่อง ขอมีบัตรสมาชิกประเภทสมทบ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
ด้วยข้าพเจ้า..............................................................................................................................................
( ) ข้าราชการบํานาญ ( ) ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...............................
หมู่ที่.................ถนน..................................ตําบล..................................................อําเภอ...........................................
จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.......................................E-mail……………………………..
มีความประสงค์จะขอมีบัตรสมาชิกสมทบ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
....................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.......................................)
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
ชําระค่าประกันการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวน..............................บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่..................เล่มที่.............
ลงชื่อ..................................เจ้าหน้าที่การเงิน
.........../................./..........
3. คําสั่ง ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
□ อนุมตั ิ □ ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ....................................................
......./.................../.............
สําหรับผูย้ ื่นคําร้อง
ข้าพเจ้าได้ทราบผลของคําร้องนี้แล้ว
ลงชือ่ ........................................ผู้ยื่นคําร้อง
(........................................................)
......./.................../.............

2. เรียน ผู้อํานวยสํานักวิทยบริการ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ.............................
บรรณารักษ์กลุม่ งานบริการ/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
............./..................../...........
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ตัวอย่างระเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

