การจองหอง 102 และรับสมัครอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาคนควา
(การสืบคน SWUDiscovery / EndNote)
สําหรับบรรณารักษบริการตอบคําถามฯ
การจองใชหอง 102
1. ผูใชติดตอแจงความจํานงในการใชหอง 102 ที่โตะบริการตอบคําถามฯ หรือทางโทรศัพท
2. ผูใ หบริการตรวจสอบตารางการใชหอง จากตารางหองอบรม (Training Room) ที่หนาเว็บหองสมุด
https://lib.swu.ac.th/index.php/services/instruction-program/training-room
กรณีหองวาง : กรอกรายละเอียดการใชหองใหครบถวนลงในสมุด พรอมระบุวา “ขอใชหอง” ในชองหมายเหตุ และลงขอมูล
สั้นๆ ไวที่หนาปฏิทินของเดือนนั้นๆ
หมายเหตุ :
> กรณีผูใชมาติดตอสอบถามเพียงวา หองวางหรือไม แตยังไมใหรายละเอียดการใชหองที่ชัดเจนหรือยังไมยืนยัน
การจอง จะไมถือวาไดจองหองแลว ทั้งนี้อาจระบุในชองหมายเหตุไววา “รอผูใชแจงกลับเพื่อยืนยัน”
> กรณีผูใชตองการทําจดหมายเพื่อขอใชหอง ใหผูใชทําจดหมายถึงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
> กรณีที่ผูใชตองการจัดเลี้ยงหรือใหทางสํานักหอสมุดกลางจัดสถานที่เพื่อการจัดเลี้ยง ใหผูใชแจงรายละเอียดใน
จดหมายที่ทําถึงผูอํานวยการ
** กรณีอาจารยตองการจองใชหองทั้งภาคเรียน โดยปกติจะไมอนุญาตเพราะจะสงวนไวสําหรับจัดอบรม
โปรแกรมของหองสมุด แตสามารถอนุโลมไดเพื่อจะไดใชหองใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ในการจองใชหองทั้งภาคการศึกษา
นั้น มีเงื่อนไขวา 1) กรณีที่ทางหองสมุดตองใชหองอบรม (กรณีไมสามารถหลีกเลี่ยงได) ตองขอใหอาจารยเปลี่ยนไปใชหอง
อื่น ซึ่งทางหองสมุดจะแจงใหอาจารยทราบลวงหนา 2) กรณีอาจารยทราบวาจะงดใชหองวันใด ตองแจงใหหองสมุดทราบ
เพื่อประโยชนในการใชหองกรณีที่มีผูตองการใชหองในชวงเวลาเดียวกัน**

การติดตอเพื่อเขาอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาคนควา
1. ผูใชติดตอแจงความจํานงในการใชหอง 102 ที่โตะบริการตอบคําถามฯ หรือทางโทรศัพท
2. ผูใหบริการตรวจสอบตารางการใชหอง จากปฏิทินรายเดือนจาก จากตารางหองอบรม (Training Room) ที่
หนาเว็บหองสมุด
3. กรณีหองวาง ใหรายละเอียดใน “ จากตารางหองอบรม (Training Room) ที่หนาเว็บหองสมุด” ใหครบถวน
ดังนี้
3.1 ขอมูลผูเขาอบรม: ลงรายละเอียดใหครบถวนวาเปน บุคลากร นิสิตระดับใด ชั้นปใด สาขาใด
คณะใด จํานวนคน และเบอรติดตอกลับ (**พรอมใหเบอรติดตอกลับของบริการตอบคําถามไว
ดวยในกรณีผูใชตองการแจงยกเลิกการอบรมหรือเปลี่ยนเวลา)

กรณีตองการอบรมเอ็นดโนต: ควรถามวาผูใชผานการอบรมการสืบคน SWUDiscovery มาแลว
หรือไม หรือสืบคนเปนหรือไม ถาไม ขอใหผูใชลงอบรมการสืบคนSWUDiscovery กอน
และฐานขอมูลออนไลนกอน
3.2 กรณีจํานวนผูเขาอบรมเกินจํานวน 40 คน ใหติดตองานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อจองใชหองประชุมที่
เหมาะสมกับจํานวนคน และระบุในชองหมายเหตุวา ใชหองใดในการอบรม
3.3 ชองหมายเหตุ: ระบุชื่อบรรณารักษที่เปนวิทยากร / แจงสถานะภาพการจอง เชน รอจดหมายยืนยัน ผูแจง
จะติดตอเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง / ชื่อหองที่ใชอบรม (ในกรณีที่จํานวนผูเขาอบรมมากกวาจํานวนที่นั่งในหอง 102) เปนตน
3.4 ในหนาปฏิทินการใชหอง 102 ของแตละเดือน: ลงรายละเอียดเฉพาะเวลาและโปรแกรมที่อบรม **กรณี
ใชหองอื่นในการอบรม ไมตองลงขอมูลในหนานี้**
4. แจงใหบรรณารักษที่เปนวิทยากรทราบทันที กรณีผูใชตองการอบรมวันเสาร-อาทิตย กรุณาดูตารางรายชื่อ
บรรณารักษที่ทําหนาที่อบรมวันเสาร-อาทิตย และแจงบรรณารักษทานนั้นใหทราบในเบื้องตน จากนั้นผูที่ทําหนาที่ลงตาราง
หนาหอง 102 จะเปนผูแจงบรรณารักษที่ทําหนาที่อบรมอีกครั้งในวันพฤหัสหรือศุกรกอนถึงวันอบรม
5. เขียนโปรแกรมการอบรมลงบน “กระดานแจงกิจกรรมงานบริการชวยการคนควา”
**หมายเหตุ: กรณีเปนการติดตอเพื่อเขาอบรมจากมหาวิทยาลัยอื่น ไมวาจะเปนทางโทรศัพทสอบถามหรือทาง
จดหมาย (โดยปกติทางสํานักเลขานุการจะเปนผูประสานงาน) ใหรีบตรวจสอบตารางการใชหองและบรรณารักษที่เปน
วิทยากร เพื่อทางสํานักเลขาฯ จะไดแจงกลับไดทัน
**กรุณาแจงผูใช:
1. ใหเขาอบรมตรงเวลาเพื่อเลี่ยงปญหาการลาชาปลอยชา และผูอบรมทานอื่นตองมาคอย (กรณีมีหลาย
สาขาวิชามาอบรมรวมกัน)
2. หากตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดการเขาอบรม ขอใหผูใชแจงจากหองสมุดลวงหนาดวย
กรณีที่มีผูใชมาติดตอขออบรมในจํานวนนอยจนไมสามารถเปดอบรมใหได:
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย/บุคลากร ขั้นต่ํา 5 คน
- นิสิต ป.ตรี ป 1 ขั้นต่ํา 10 คน
1. ตรวจสอบหองอบรม 102 จากปฏิทินรายเดือนจาก จากตารางหองอบรม (Training Room) ที่หนาเว็บไซต
หองสมุด
2. เขียนรายละเอียดของผูใช โปรแกรมที่ตองการอบรม ชวงเวลาที่ตองการอบรม ใสสลิปแลวแนบไวที่หนาปฏิทิน
ของเดือนที่ผูใชตองการในสมุดจองใชหองฝกอบรม (หอง 102)
3. เมื่อมีการอบรมใดใด ผูรับจองกรุณาตรวจสอบวามีผูใชทานใดที่มีรายชื่อรอรับอบรมอยูหรือไม เมื่อมีโปรแกรม
และวันอบรมที่ตรงกับที่ผูใชตองการ กรุณาโทรแจงผูใชใหทราบ
การรับอบรมวันเสาร-อาทิตย
1. ตรวจสอบหองอบรม 102 จากปฏิทินรายเดือนจากจากตารางหองอบรม (Training Room) ที่หนาเว็บไซต
หองสมุด *หากเปนไปได พยายามใหผูใชมาลงอบรมในวันเดียวกัน เนื่องจากบรรณารักษผูทําหนาที่อบรมมีจํานวนจํากัด
และหากมีมากกวา 1 รอบ แตละรอบควรจะเวนหางกันอยางนอย 1-2 ชั่วโมง เพื่อใหบรรณารักษไดพัก และเลี่ยงปญหาผูใช
รอบใหมมารอเขาหอง การอบรมควรจะเสร็จภายใน 17.00 น.

*EndNote รับไดวันละ 1 รอบ
*การสืบคน SWUDiscovery รับไดวันละ 2 รอบ (กรณีที่ในวันนั้นไมมีการอบรมเอ็นโนต)
การรับจองเขาอบรมนอกเวลาราชการโดยบรรณารักษ
1. กรณีมีผูใชมาติดตอนอกเวลาราชการ และนัดหมายลวงหนา ใหบรรณารักษผูปฏิบัติงานดําเนินการ ดังนี้
1.1 ตรวจสอบหองอบรม 102 จากปฏิทินรายเดือนจากจากตารางหองอบรม (Training Room)
ที่หนาเว็บไซตหองสมุด
1.2 แนะนําผูใชในเรื่องโปรแกรมการอบรมที่เหมาะสม
1.3 ลงรายละเอียดตางๆ ใน “แบบฟอรมติดตออบรม ณ เคานเตอรตอบคําถาม”ซึ่งอยูในตะแกรงสีน้ําเงิน
ชั้นลางที่เขียนวา “แบบฟอรมอื่นๆ”
1.4 แจงผูใชวา หากทางหองสมุดไมติดตอกลับไปในวันรุงขึ้น (กรณีเปนเวรวันธรรมดา) หรือไมติดตอกลับในวัน
จันทร (กรณีเปนเวรวันศุกร เสาร-อาทิตย) แสดงวาทางหองสมุดยืนยันการรับจองอบรมแลว รวมถึงหากมีขอคําถามใดใด
บรรณารักษกลุมงานบริการชวยการคนควา จะติดตอกลับผูใชเอง
1.5 นําแบบฟอรมเสียบไวกับปายเสียบกระดาษโนต (ปายสามเหลี่ยมสีเขียวเล็ก) วางไวบนโตะตอบคําถามฯ
จากนั้นบรรณารักษกลุมงานบริการชวยการคนควา จะดําเนินการตอ
2. กรณีผูใชมาติดตอเย็นวันศุกรเพื่อขออบรมในวันเสาร-อาทิตยรุงขึ้น หรือติดตอวันเสารเพื่อขออบรมในวันอาทิตย
รุงขึ้น : กรณีเชนนี้จะไมรับ เราจะรับจองลวงหนา 1 อาทิตย เพื่อจัดเตรียมวิทยากร
โปรแกรมเพื่อการศึกษาคนควาที่สํานักหอสมุดกลางใหบริการ
(เพื่อเปนขอมูลสําหรับแนะนําผูใชในการจองอบรม)
สํานักหอสมุดกลางมีโปรแกรมอบรม 2 โปรแกรม ไดแก
1. การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดและฐานขอมูลออนไลน (2 ชั่วโมง)
แนะนําหองสมุด บริการและแหลงสารสนเทศบนเว็บไซตของหองสมุด วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุดเบื้องตนผาน SWUDiscovery และการตรวจสอบขอมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติตางๆ รวมถึงทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดจัดใหบริการ
2. โปรแกรม Endnote และการสืบคนสารสนเทศของหองสมุด/ฐานขอมูลออนไลน (3 ชั่วโมง)
แนะนําวิธีการใชโปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอางอิงสําหรับการทํา
รายงานงานวิจัย/ปริญญานิพนธ และแหลงสารสนเทศบนเว็บไซตของหองสมุด วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุดเบื้องตนผาน SWUDiscovery และการตรวจสอบขอมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติตางๆ รวมถึงทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดจัดใหบริการ

ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24 กรกฎาคม 2563
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