คูม ือการปฏิบัติงาน
การวิเคราะหเลขหมูและลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ
และการพิมพบารโคดหนังสือใหม
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คํานํา
คู มื อ การวิ เ คราะห เ ลขหมู แ ละลงรายการบรรณานุ ก รมหนั งสื อ ภาษาไทย หนั ง สื อ
ภาษาอังกฤษ และการพิ มพบ ารโคดหนั งสือใหม นี้ เปน สวนหนึ่งของการปฏิ บัติงานดานงานเทคนิ ค
จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ของหน ว ยวิ เ คราะห ห มวดหมู แ ละลงรายการ
บรรณานุ ก รม งานพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ ศู น ย บ รรณสารสนเทศ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา ข อ มู ล ความรู ทั้ ง หมดเกิ ด จากประสบการณ
ในการปฏิ บัติงานของบุคลากรที่สั่งสมความรูจากประสบการณ การใชงานระบบหองสมุดอัตโนมั ติ
WALAI AutoLib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
คูมือเลมนี้มีเนื้อหาประกอบดวย 5 บท ดังนี้ บทที่ 1 บทนํา กลาวถึง ความเปนมาและ
ความสําคัญ วัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอบเขตของคูมือ และคําจํากัดความเบื้องตน
บทที่ 2 โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ กลาวถึง โครงสรางการบริหารจัดการ บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบของตําแหนง บทที่ 3 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน และขอควร
ระวังในการปฏิบัติงาน บทที่ 4 กิจกรรมแผนการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน บทที่ 5 ป ญ หาและอุ ป สรรค แนวทางแก ไขป ญ หาและอุ ป สรรค และ
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ผู จั ด ทํ าหวั งเป น อย างยิ่ งว าคู มื อฉบั บ นี้ จ ะมี ป ระโยชน ในการนํ าไปใช ป ฏิ บั ติ งานด า น
การวิ เคราะห เลขหมู แ ละการลงรายการบรรณานุ ก รมหนั ง สื อ ภาษาไทย หนั งสื อ ภาษาอั งกฤษ
และการพิมพบารโคดหนังสือใหมพอสมควร หากผูอานพบขอผิดพลาดหรือประสงคจะใหคําแนะนํา
ใดๆเกีย่ วกับคูมือฉบับนี้ ผูเขียนยินดีจะรับฟงและขอนอมรับไวดวยความเคารพอยางสูง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
บริ บ ทในการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ในยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดให้เป็น e-Library
เพื่อให้สามารถก้าวผ่านศตวรรษที่ 21 ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บทบาทของห้องสมุดจึง
ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และทันต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการคานึงถึงการ
ให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด (พงศ์พิชญ์ ต่วน
ภูษา, และ เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์, 2556)
ศูนย์บ รรณสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องสมุด และเริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Magic Library
ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ และในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาได้เปลี่ยนมาเป็น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
WALAI AutoLib โดยจั ด ซื้ อ โปรแกรมระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ WALAI AutoLib เพื่ อ ใช้ ใ น
การดาเนิ น งานของห้ องสมุด งานพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บ รรณสารสนเทศ ส านักวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจ หลักของห้องสมุด คือการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรู ป แบบให้ แก่ผู้รั บ บริการของห้ องสมุด ซึ่งหนึ่งในภารกิจ ที่เป็นหั ว ใจหลักของห้ องสมุดอีกหนึ่ ง
ภารกิจ คือ หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งห้องสมุดได้ใช้
ระบบทศนิ ย มดิ ว อี้ ในการแบ่ ง เลขหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศประเภทต่ างๆ เพื่ อ ความสะดวกต่ อ
การค้ น หา การจั ด เก็ บ และการให้ บ ริ ก าร ซึ่ งต้ อ งมี ค วามรวดเร็ ว การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกใช้งานให้ทันต่อ
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานการวิเคราะห์เลขหมู่
และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรม เป็นงานเทคนิคงานหนึ่งของงานพัฒนา
ทรัพ ยากรสารสนเทศของห้ อ สมุ ด เป็ น งานที่ ต้ องใช้ก ระบวนการวิเคราะห์ เนื้ อหาของทรัพ ยากร
สารสนเทศแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อกาหนดเลขหมู่และลงรายการทางบรรณานุกรม ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยค้น
ที่สาคัญสาหรับผู้ใช้บริการที่จะเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทภายในห้องสมุดได้
ตามที่ต้องการ จึงจาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ รวมถึงความรู้ด้านอื่นๆร่วม
ด้ ว ย เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจว่ า ควรจะจั ด หนั งสื อ แต่ ล ะชื่ อ เรื่ อ งในหมวดใดบ้ า ง จึ งนั บ ได้ ว่ า
การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมเป็นงานหลักที่ต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
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การจั ด เก็ บ อย่ างมี ร ะบบและถู ก ต้ อ งย่ อ มส่ งผลต่ อ การสื บ ค้ น ในระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ รวมถึ ง
การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ย่อม
ส่งผลดีและเป็นหัวใจหลักของการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

1.2 วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับบรรณารักษ์ในการวิเคราะห์เลขหมู่และลง
รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ สาหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์เลขหมู่และลง
รายการบรรณานุกรมในระบบฐานข้อมูล WALAI AutoLib ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑.๒.๒ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์
๑.๒.๓ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้าใจก่ อนการปฏิ บั ติ งาน สามารถปฏิ บั ติ งานได้ รวดเร็ว
สะดวก และง่ายต่อการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑.๓.๑ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานสาหรับบรรณารักษ์ในการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ สาหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการ
บรรณานุกรมในระบบฐานข้อมูล WALAI AutoLib ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.3.2 สามารถใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์
1.3.3 ผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ รวดเร็ว สะดวก
และง่ายต่อการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

1.4 ขอบเขตของคู่มือ
เป็นคูมือการปฏิบัติงานสาหรับบรรณารักษ เจาหนาที่หองสมุด และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บั ติ ห นาที่ ในการวิเคราะห์ เลขหมู่ และลงรายการบรรณานุ กรมหนั งสื อ ภาษาไทย หนั งสื อ
ภาษาอังกฤษ และการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่ ของงานพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศ ศู น ยบรรณ
สารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ต้องปฏิบัติงาน
เป็นประจาทุกวัน
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1.5 คำจำกัดควำมเบื้องต้น
ระบบทศนิยมดิวอี้ หมายถึง ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ หมวด 000-999 ที่ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใช้ในห้องสมุด คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน ชื่อว่า เมลวิล ดิวอี้
ในขณะที่เขา กาลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส
Catalog หมายถึง การวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้
กำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศ หมายถึง การแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ
จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ตามระบบทศนิยมดิวอี้ 000-999
ทรัพยำกรสำรสนเทศ หมายถึง สื่อประเภทต่างๆ ประกอบด้วย สื่อวัสดุตีพิมพ์ สื่อวัสดุไม่
ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลั ก เกณฑ์ ก ำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริ กั น (Anglo–American Cataloguing
Rules, 2nd edition) หรือ AACR2 หมายถึง หลักเกณฑ์การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทของห้องสมุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
MARC21 (Machine-Readable Cataloging) หมายถึ ง มาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลได้
กำรวิเครำะห์เลขหมู่ หมายถึง กระบวนการแยกแยะเนื้อหาของหนังสื อแต่ล ะเล่ ม ของ
บรรณารักษ์ เพื่อคัดแยกหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม หมายถึง การลงข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ที่มีชื่อว่า Walai AutoLib
หนังสือภำษำไทย หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยการจัดซื้อ หรือได้รับ
บริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
หนังสือภำษำอังกฤษ หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ โดยการจัดซื้อ หรือ
ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
กำรพิมพ์บำร์โค้ดหนังสือใหม่ หมายถึง กระบวนการพิมพ์เลขรหัสประจาตัวของหนังสือ
ใหม่ เรียกว่าเลขบาร์โค้ด โดยการพิมพ์ออกมาติดที่ตัวเล่มหนังสือเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถยืมหนังสือ
ได้

บทที่ ๒
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ เปลี่ยนแปลง
วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ทาให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาลัยครูยะลาเปลี่ยนชื่อเป็นสานักวิทยบริการ
สถาบั นราชภัฏยะลา โดยรวมเอาฝ่ ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกัน จัดโครงสร้างเป็น
๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานเลขานุการ
๒. กลุ่มงานสารนิเทศ
๓. กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและระบบเครือข่ายห้องสมุด
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ทาให้ สานั กวิทยบริการ เปลี่ ยนชื่อเป็น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยได้รวมเอาศูนย์คอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะ
วั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา
เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดโครงสร้างสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑. สานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ ฝ่ายเลขานุการ
๒. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย
2.1 ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
3.1 ฝ่ายระบบคาสั่ง
3.2 ฝ่ายระบบเครือข่าย
3.3 ฝ่ายฝึกอบรมและบริการ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ยะลา พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ แบ่ งส่ ว นราชการในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสานักงานผู้อานวยการ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัด
โครงสร้าง การบริ ห ารงานภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ยะลา ให้ ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ห น่ ว ยงานระดั บ กองเพิ่ ม ขึ้น นอกเหนื อจากส านั ก งานผู้ อานวยการ คื อ ศูน ย์ บ รรณ
สารสนเทศ และศูน ย์ คอมพิ วเตอร์ และให้ ห น่ วยงานระดับกองแบ่งเป็นหน่ว ยงานย่อยระดับงาน
ดังนี้ คือ
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๑. สานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย ๑ งาน คือ
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๒. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย ๓ งาน คือ
๒.๑ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๒ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
๒.๓ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ๔ งาน คือ
๓.๑ งานบริหารทั่วไป
๓.๒ งานระบบเครือข่าย
๓.๓ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๓.๔ งานบริการและฝึกอบรม
ในเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศแทนอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม
ทาให้ต้องย้ายที่ทาการศูนย์คอมพิวเตอร์ออกเป็น ๒ แห่ง คือ
๑. อาคารบรรณราชนครินทร์ชั้น ๒ สาหรับเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบค้น
ข้อมูล และชั้น ๓ เป็นห้องควบคุมระบบ
๒. อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น ๔ เป็ น ส านัก งานและห้ องปฏิ บั ติการสนั บสนุ น
การเรียนการสอนและงานฝึกอบรมทั่วไป
ปี พุ ท ธศักราช ๒๕๕๗ อาคารเทคโนโลยีส ารสนเทศ (อาคาร ๒๕) มีการส่ งมอบ
อาคาร และมี ก ารย้ า ยส านั ก งานศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอน มาประจาอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ย้ายสานักงานผู้อานวยการ จาก ชั้น ๒ อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ มาประจ า ณ ชั้ น ๒ อาคารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ให้ เป็ น ศู น ย์ รวมการให้ บ ริก าร
One Stop Services
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
“แหล่งพัฒนาทางปัญญาที่ยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
“แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ”

๖

พันธกิจ

ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏยะลามี พั นธกิ จ
ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ครบ ๔ ภารกิจ คือ ๑) การสนับสนุนการเรียนการสอน
๒) สนั บ สนุ น การวิ จั ย ๓) สนั บ สนุ น การบริ ก ารทางวิ ช าการ และ ๔) สนั บ สนุ น การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

และการสื่อสาร

คุณภาพ

ท้องถิ่น

๑. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
๓. ผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
๔. ให้บริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ให้บริการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและอาเซียน

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
3. ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

6. มีระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันส่งเสริม
การบริหารจัดการและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้
ของนักศึกษารวมทั้งการเผยแพร่สื่อความรู้ทางวิชาการสาหรับประชาชนทั่วไป
๒.๑.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร
โครงสร้างองค์กร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแบ่งส่วนราชการระดับกองหรือ
เทียบเท่าหน่วยงานตามประกาศกระทรวง ๑ หน่วยงาน คือ สานักงานผู้อานวยการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ๒ หน่วยงาน คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ ๑

๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารทั่วไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

งานบริหารทั่วไป
งานระบบเครือข่าย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานบริการและฝึกอบรม

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ที่มา สานักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ)
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้ ดูแลในระดับนโยบายของมหาวิทยาลั ย
มีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บริหาร มีรองผู้อานวยการสานักวิทย
บริการ ฯ เป็นผู้กากับ ดูแล และมีหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ติดตามการดาเนินงาน โดยสานักวิทย
บริการ ฯ มีรายละเอียดการแบ่งโครงสร้างการบริหาร ดังภาพที่ ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ ฯ

ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ

ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานระบบเครือข่าย
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
หัวหน้างานบริการและฝึกอบรม

ภาพที่ ๒.2 โครงสร้างการบริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ที่มา สานักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ)

๘

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่ากอง สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้อานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
เป็นผู้บังคับบัญชา มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้ดูแลระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และ มีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บริหาร กากับ ดูแลและติดตาม
การดาเนินงาน
ศู น ย์ บ รรณสารสนเทศเป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีผู้อานวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กากับดูแลและมี
ผู้ อ านวยการศู น ย์ บ รรณสารสนเทศเป็ น ผู้ บ ริ ห าร มี ก ารจั ด การบริ ห ารงานแบ่ ง เป็ น ๓ งาน
คืองานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา แบ่งงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
๑.๑ หน่วยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
๑.๑.๑ บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
๑.๑.๒ บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด
๑.๑.๓ อบรมนักศึกษาใหม่
๑.๑.๔ จัดทาสถิติการบริการห้องสมุด
๑.๑.๕ ประชาสัมพันธ์งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
๑.๒ หน่วยบริการตอบคาถามและค้นคว้า
๑.๒.๑ บริการตอบคาถาม
๑.๒.๒ บริการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ
๑.๓ หน่วยจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
๑.๓.๑ การจัดชั้นหนังสือ
๑.๓.๑ ตรวจสอบชั้นหนังสือ
๑.๔ หน่วยสารสนเทศพิเศษ
๑.๔.๑ หนังสือ Set Corner
๑.๔.๒ หนังสือ AC Corner
๑.๔.๓ CD-ROM
๑.๔.๔ หอจดหมายเหตุ
๒. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๑ หน่วยจัดทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๒ หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการ
๒.๓ ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
๒.๔ หน่วยบันทึกและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๕ หน่วยซ่อมและบารุงทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๕.1 งานที่รับผิดชอบภายในสานักงาน (งานหลัก)
๓. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๓.๑ หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑.๑ งานบริการสารสนเทศ
๓.๑.๒ งานควบคุมระบบและซ่อมบารุง
๓.๑.๓ งานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙

๓.๒ หน่วยผลิตและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๓.๒.๑ งานผลิตสารสนเทศ
๓.๒.๒ งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๓.๓ หน่วยพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอล
๓.๓.๑ งานระบบแม่ข่ายห้องสมุดดิจิตอล
๓.๓.๒ งานพัฒนาระบบ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

งานบริการและ
เผยแพร่สารสนเทศ
หน่วยบริการยืม – คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยบริการตอบ
คาถามและค้นคว้า
หน่วยจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

หน่วยจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่
และลงรายการ
หน่วยดรรชนีวารสาร
และสิ่งพิมพ์ตอ่ เนื่อง

หน่วยสารสนเทศพิเศษ
หน่วยบันทึกและ
จัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ
หน่วยซ่อมและบารุง
ทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ
(ที่มา สานักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ)

หน่วยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน่วยผลิตและพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้
หน่วยพัฒนาระบบ
ห้องสมุดดิจิตอล

๑๐

- รายชื่อบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
14.
๑5.
๑6.

ชื่อ – สกุล
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
อาจารย์นูรีดา
จะปะกียา

ตาแหน่ง
รักษาการรองผู้อานวยการฝ่ายจัดหารายได้และ
กิจการพิเศษ

- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวนูสีลา
ยูมะโซ
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวซูฮัยลาร์
อาม๊ะ
บรรณารักษ์
นางสาวเกดแก้ว
ผลผลา
บรรณารักษ์
นายอิสรา
แสงสุวรรณ บรรณารักษ์
นางสาวกามารีเย๊าะ
ยาโม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวภัทรินทร์
นิเลาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมะอูเซ็ง
กอแล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
- งานบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ
อาจารย์จารุณี
การี
รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
นางสาวอะห์ลาม
เจะเตะ
บรรณารักษ์
นางสาวธัญชนก
จิตสุวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวบงกชกร
แซเซ่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางศิริขวัญ
ชูประวัติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอาวาตีฟ
รอฮิง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์
ศรีหาพล
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
นายธนภัทร
นาคิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ตารางที่ 2.1 รายชื่อบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ
(ที่มา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ)

๑๑

๒.1.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ
สอน โดยเป็ น แหล่งบริ การวิชาการทางด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า การวิ จั ย และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ให้ แ ก่ อ าจารย์ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และ
บุคคลภายนอก
- ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น ๕ หน่วย คือ
๑.๑ หน่วยจัดทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๒ หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการ
๒.๓ ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
๒.๔ หน่วยบันทึกและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๕ หน่วยซ่อมและบารุงทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 2.4 บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
2.2.1 บทบาทหน้าที่ของตาแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสายงานบรรณารักษ์ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสาย
งานบรรณารักษ์ ดังนี้
1. ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้ องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทาบัตรรายการ ทา
บรรณนุกรม ทาดรรชนี ทาสาระสังเขป จัดทาคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่
ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการปฏิบั ติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ โดย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ให้เลขหมู่
หนังสือ ทาดรรชนี บรรณานุกรม สาระสังเขป กฤตภาค การเก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุด
ให้คาแนะนาปรึกษา และบริการในการค้นหาหนังสื อแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และ
ผู้สนใจอื่นๆ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้ คือ
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้ชานาญการพิเศษ)
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้ชานาญการ)
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ)
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ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการ
และการให้บริการ
(3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา และตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุดเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (สานักงาน ก.พ., 2554)
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2.2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
ตาแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ภาระงานประจา
1. การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการทางบรรณานุกรมและการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
(หนังสือใหม่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และหนังสือบริจาค)
- งานวิเคราะห์หมวดหมู่และกาหนดหัวเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ ตามรูปแบบ
MARC ในระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่ หนังสื อใหม่ภ าษาไทย ภาษาอังกฤษ วิท ยานิพ นธ์/ดุษ ฎี
นิพนธ์ และหนังสือบริจาค เป็นต้น
- บันทึกข้อมูล/การลงรายการ ตรวจสอบแก้ไข
- ปรับปรุงข้อมูลทางบรรณานุกรมเพิ่มเติมเข้าระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
- การอัพโหลดรูปภาพปกหนังสือเข้าระบบการทารายการ
- การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
2. การจัดทาบาร์โค้ดหนังสือชารุดและซีดีที่มาพร้อมหนังสือ
- สารวจบาร์โค้ดหนังสือหลุดตามชั้นต่างๆ
- นามาพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือประจาตัวเล่มนั้นๆ
- การพิมพ์บาร์โค้ดซีดีหนังสือ
3. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หนังสือ
- จัดทาบรรณนิทัศน์หนังสือใหม่
- นาหนังสือใหม่ประชาสัมพันธ์ในตู้โชว์ชั้น 1
- ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์สานัก, เว็บไซต์มหาวิทยาลัย,
Web Opac
4. การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
- เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม : หนังสือพูดได้ หรือกิจกรรม
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรมงาน มรย.วิชาการ เป็นต้น
5. ความพึงพอใจการให้ บริการของสานักวิทยบริการฯ เป็นการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการใช้ บริการในภาพรวมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสารวจ
2 ครั้ง/ปี
6. การดาเนิ น โครงการพั ฒ นาแหล่ งทรัพ ยากรสารสนเทศเพื่ อการเรียนรู้โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประสานกองกากับการตารวจตระเวนชายแดน เพื่อทราบกาหนดการรับเสด็จ
- สารวจความต้องการ
- จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
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- พัฒนาห้องสมุด
- จัดอบรมเกี่ยวกับห้องสมุด
- ติดตามแลประเมินผลโครงการ
- เผยแพร่โครงการในระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดาริ
7. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner)
- เป็นผู้ช่วยในการดาเนินงานของ American Corner ทั้งในเรื่องของการดาเนิน
กิจกรรม และการให้บริการ
8. การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- รวมรวมเอกสารหลักฐานของตัวบ่งชี้ที่ได้รับผิดชอบร่วม ตามตัวชี้วัด มรย.16 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
9. การมีส่วนร่วมในองค์กร ได้ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมใน
การมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระดับงาน ระดับกอง ระดับสานักวิทย
บริการฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ และสามารถนาผลการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การปรับ ปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เพื่อพัฒ นางานให้มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
มีการทดสอบการน าไปใช้ในภารกิจของตนเอง รวมทั้ง สรุปการดาเนินการตามกระบวนการจัดทา
Kaizen ซึ่งได้มีการดาเนินงาน Kaizen ชื่อเรื่อง ตะกร้าคัดแยกหนังสือบาร์โค้ดชารุด หนังสือ แถบสี
หลุด และหนังสือซ่อม

บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
ในการปฏิบั ติงานตามคู่มือเรื่องการวิเคราะห์ เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสื อ
ภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่ เป็นกระบวนการในการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามาให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับ
ผู้ ใช้ ในการค้ น หาสารสนเทศ ประกอบด้ ว ยกระบวนการหลั ก 2 ประการคื อ 1) การวิ เคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศตามเนื้อหา เพื่อกาหนดเลขหมู่กาหนดเลขหนังสือและกาหนดหัวเรื่อง และ 2)
การลงรายการรายละเอียดของหนังสือทางบรรณานุกรมหรือการสร้างระเบียนบรรณานุกรม ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานทั้ง 2 กระบวนการ จาเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์และคู่มือต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดทั่วโลก และเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
2. หลักเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรม
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับนี้เป็นมาตรฐานฉบับที่ ๒ ซึ่งได้
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไข มาตรฐานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นแนวทางสาหรับสถาบันอุดมศึกษาได้
พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ของสถาบั น ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ตลอดจนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อ ให้ เป็ น การตอบสนองต่ อ การศึ ก ษาเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเองและ
การศึกษาตลอดชีวิต และเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงกาหนดมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว้ดังนี้

๑๗

๑) ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๔″
๒) ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
๓) ในประกาศนี้
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้ง
ของรัฐและเอกชน ซึ่งอาจเรียกมหาวิทยาลัย หรือชื่ออื่นใด เช่น สถาบัน วิทยาลัย ฯลฯ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หน่วยงานสาหรับบริการทรัพยากรสารสนเทศใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเรียกว่า สานักหอสมุด หรือชื่ออื่นใด
ผู้ บ ริ ห ารห้ องสมุด หมายถึ ง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ งผู้ อานวยการ รองผู้ อ านวยการหรือ ผู้ มี ห น้ าที่
รับผิดชอบระดับสูง ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรื อห้องสมุดที่ทาหน้าที่เปรียบเสมือนห้องสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรที่ทางานภายในห้องสมุดซึ่งมีคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปในสาขาวิ ช าต่ า งๆ เช่ น บรรณารั ก ษ์ นั ก เอกสารสนเทศ นั ก วิ ช าการการเงิ น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นต้น
ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลที่สามารถใช้บริการของห้องสมุดได้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ศิษย์เก่า นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ใช้บริการจาก
ต่างประเทศด้วย
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหรือนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นสมาชิกโดยเสียค่าสมาชิก
ระบบการศึ กษา หมายถึง ระบบการศึก ษาตามที่ระบุไว้ในพระราชบั ญ ญั ติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๓ มาตรา ๑๕ ซึ่งจัดการศึกษาเป็นสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบดาเนินการ หมายถึง งบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับในการดาเนินกิจกรรมของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในหมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว หมวดตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ และค่ า
สาธารณูปโภค และอาจรวมถึงหมวดเงินอุดหนุนด้วยในบางกรณีสาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาตาม
การจาแนกสาขาวิชาตามมาตรฐานสากล (International Standard Classification of Education
: ISCED) ขององค์ การศึ ก ษ าวิ ท ยาศ าสตร์ แ ละวั ฒ น ธรรม สห ป ระช าช าติ ห รื อ ยู เ น สโก
(UNESCO)กาหนดมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ ๑ โครงสร้างและการบริหาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัยทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแก่สังคม
ตลอดจน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ดังนั้นสถานภาพอานาจหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ควรกาหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

๑๘

๑.๑ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีสถานภาพเท่าหน่วยงานทางวิชาการระดับคณะ
ของสถาบันอุดมศึกษา
๑.๒ ห้องสมุดสถาบั น อุดมศึกษาควรกาหนดนโยบายในการบริ หารไว้เป็น ลายลักษณ์
อักษรมีการแบ่งหน่วยงานและ ระบบสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน
๑.๓ ผู้ บ ริ ห ารห้ อ งสมุ ด สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาควรขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และควรมีส่วนร่วมโดยตรง ในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา
๑.๔ ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ บริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกรรมการในชุดต่างๆ ของสถาบันต้นสังกัดตามความเหมาะสม เพื่อให้
ได้รับทราบความ ก้าวหน้าในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และความก้าวหน้าทางวิชาการอัน
จะทาให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสามารถ สนองต่อภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและ
ทันต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
๑.๕.๑ คณะกรรมการกาหนดนโยบายท าหน้ าที่ ก าหนดนโยบาย ในการพั ฒ นา
ติดตาม ดูแลและประเมินผล ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
๑.๕.๒ คณะกรรมการบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทาหน้าที่กากับดูแล การ
บริหารงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๖ สถาบันอุดมศึกษาอาจมีห้องสมุดแห่งเดียว หรืออาจมีห้ องสมุดกลางและห้องสมุด
สาขาระบบบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นระบบศูนย์รวมการบริหาร
ตอนที่ ๒ งบประมาณและการเงิน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณให้คานวณตามส่วน
โดยถืออัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘ ของงบประมาณทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษางบประมาณของ
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งแยกเป็ น อิ ส ระในกรณี ที่ มี ห้ อ งสมุ ด สาขา ผู้ บ ริ ห ารห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่จัดเตรียมและบริหารงบประมาณเพื่อการดาเนิ นงานสาหรับห้องสมุดสาขา
ตามความจาเป็นและเหมาะสม รายได้ที่ได้จากกิจกรรมและบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ให้
สงวนไว้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของห้องสมุด นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ
ตอนที่ ๓ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บุคลากรในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคุณสมบัติ จานวน และประเภทตามความ
จาเป็นและอย่างเพียงพอเพื่อ พัฒนาห้องสมุด ดูแลรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ และสอดคล้ องกับ นโยบายและ วัตถุป ระสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา การพิ จารณา
จานวนและคุณสมบัติของบุคลากรให้คานึงถึงจานวนและขอบเขต ของทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

๑๙

สาขา หน่วยบริการ ชั่วโมงบริการอัตราการเพิ่มของทรัพยากรสารสนเทศใหม่ อัตราการยืม – คืน
ลักษณะของกระบวนการทางเทคนิค เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ และลั กษณะของบริการ ที่
ต้องการ รวมถึงลักษณะของการบริการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด
๓.๑ คุณสมบัติ
๓.๑.๑ ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท และควรมี
ความรู้ พื้ น ฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และจะต้ องมี ประสบการณ์ ในการ
บริหารงานไม่น้อยกว่า ๕ ปีหรือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ของสถาบันนั้น ๆ
๓.๑.๒ ผู้ ป ฏิบั ติงานในระดับหั วหน้าฝ่าย ควรมีวุฒิ อย่างต่าปริญ ญาโท และมีพื้ น
ความรู้ในสาขาที่ปฏิบัติงานไม่ ต่ากว่าปริญญาตรี กับมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด อย่าง
น้อย ๒ ปี หรือ เป็นผู้ที่มีวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
๓.๒ จานวนบุคลากรในงานห้องสมุดสถาบันศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา แต่ละแห่ง
ควรจัดสรรบุคลากรตาแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
๓.๒.๑ งานบริห ารและงานธุรการ ควรประกอบด้วย ผู้อานวยการห้ องสมุด รอง
ผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการหั วหน้าฝ่ายเลขานุการบริหาร และตาแหน่งอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่สารบรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการการเงิน และบัญ ชี พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักการภารโรงและ
ตาแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสม
๓.๒.๒ งานพื้นฐานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
(๑) งานพัฒนาทัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบด้วยบรรณารักษ์ ทาหน้าที่
ขอและแลกเปลี่ ยนบรรณารักษ์ทาหน้าที่คัดเลือกและจัดซื้อบรรณารักษ์ ทาหน้าที่บารุงรักษาและ
ตรวจสอบพนักงาน ห้องสมุด พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานซ่อมหนังสือ
(๒) งานวิเคราะห์ ท รัพ ยากรสารสนเทศควรประกอบด้ ว ย บรรณารั ก ษ์
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๓) งานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรประกอบด้วยบรรณารักษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และช่างศิลป์
(๔) งานวารสารควรประกอบด้ ว ย บรรณารั ก ษ์ เจ้ า หน้ า ที่ / พนั ก งาน
ห้องสมุดและพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๕) งานเอกสารและสิ่ ง พิ ม พ์ รั ฐ บาล ควรประกอบด้ ว ย บรรณารั ก ษ์
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๖) งานบริการยื ม - คื น งานเจ้ าหน้ าที่ ห้ องสมุ ด บรรณารัก ษ์ บ ริก ารยื ม
ระหว่างห้องสมุดเจ้าหน้าที่ตรวจ สอบทางเข้า – ออก เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนังสื อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ชั้นหนังสือ และเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดหนังสือและชั้นหนังสือ
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(๗) งานบริการอ้ างอิง ให้ คาปรึก ษาและช่ว ยค้ น คว้า ควรประกอบด้ว ย
บรรณารักษ์ หรือนักเอกสารสนเทศเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ถ่ายเอกสาร) และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล
(๘) งานผลิ ตคู่มือสื บค้นพิ เศษ งานผลิ ตดรรชนีและสาระสั งเขปค้นเรื่อง
ทั่วไปควรประกอบด้วย บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล
(๙) งานส่งเสริมและเผยแพร่บริการวิชาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
และประชาสัมพันธ์ ควรนักวิชาการ ช่างศิลป์ พนักงานห้องสมุด และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๑๐) งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรประกอบด้วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
(๑๑) งานจดหมายเหตุสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบด้วยบรรณารักษ์
นักเอกสารสนเทศ
(๑๒) หากห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใดมีงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้
พิจารณาผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
๓.๓ สูตรสาหรับคานวณจานวนผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสาหรับจานวน
ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ให้คานวณตามสูตรดังนี้
๓.๓.๑ จ านวนผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดับ วิ ช าชี พ คานวณจากจานวนนั ก ศึ กษา รวมกั บ
จานวนหนังสือ ดังนี้
(๑) ถ้าจานวนนักศึกษาทั้งหมดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คน ให้ใช้สัดส่วนนักศึกษา
๕๐๐ คน ต่อ บรรณารักษ์ ๑ คน ส่วนจานวนนักศึกษาที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐ คนแรกขึ้นไปให้ใช้สัดส่วน
นักศึกษาทุก ๒,๐๐๐ คน ต่อบรรณารักษ์ ๑ คน
(๒) จ านวนหนั งสื อ ๑๕๐,๐๐๐ เล่ ม ต่อบรรณารักษ์ ๑ คน และจ านวน
หนังสือที่เพิ่มขึ้นใน แต่ละปีทุก ๆ ๒๐,๐๐๐ เล่ม ต่อบรรณารักษ์ ๑ คน
๓.๓.๒ จ านวนผู้ ปฏิ บัติงานระดับ วิช าชีพ อื่นๆ พนั กงานและเจ้าหน้ าที่อื่ นๆ ให้ มี
จานวนตามความเหมาะสม
ตอนที่ ๔ ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึกใน
ทุกรูปแบบ ได้แก่ วัสดุตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สารสนเทศที่บันทึกในรูปเสียง รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูป
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กราฟิก และฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ ให้ครบถ้วน ตามความจาเป็นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบ
ภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ดาเนินการจัดเก็บอย่างมีระบบเพื่อให้สามารถสืบค้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ต้องมีหลักเกณฑ์ การเพิ่ม
จ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศอย่ างมี ร ะบบและต่ อ เนื่ อ งให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย เป้ าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา
๔.๑ ทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐานที่จะต้องจัดหาเข้าห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษามีดังนี้
๔.๑.๑ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ส่ งเสริม หลั ก สู ต รและกิจ กรรมทางวิช าการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ทุกระบบการศึกษา
๔.๑.๒ ทรัพยากรมาสนเทศที่ผลิตและเผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษา ต้นสังกัด
๔.๑.๓ ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑.๔ ทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ สติปัญญา และนันทนาการ
ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตอย่างมีความสุข
๔.๒ ปัจจัยที่ต้องคานึงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
๔.๒.๑ ขอบเขตและลักษณะของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
๔.๒.๒ จานวนและลักษณะของโครงการบัณฑิตศึกษา
๔.๒.๓ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔.๒.๔ จานวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
๔.๒.๕ จานวนวิทยาเขต ศูนย์การเรียนและหน่วยงานเรียกชื่ออย่างอื่น ในแต่ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาและลักษณะของสารสนเทศท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น
๔.๒.๖ ความต้ อ งการของคณาจารย์ ในการสอน การวิจั ย และการบริ ก ารทาง
วิชาการแก่สังคม และบุคลากรอื่นๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
๔.๒.๗ ความต้องการของผู้ใช้ที่จะศึกษาให้ ลึกซึ้งในเรื่องใด เรื่องหนึ่งซึ่งห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถ ยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้จากห้องสมุดอื่น
๔.๓ สูตรสาหรับคานวณจานวนทรัพยากรสารสนเทศ จานวนทรัพยากรสารสนเทศ ให้ใช้
สูตรสาหรับคิดคานวณ ดังนี้
๔.๓.๑ หนังสือ
(๑) จานวนหนังสือ/นักศึกษา ๑๕ เล่ม / ๑ คน
(๒) จานวนหนังสือ/อาจารย์ ๑๐๐ เล่ม / ๑ คน
(๓) หนังสือเฉพาะสาขาวิชา ๕๐๐ เล่ม สาหรับระดับปริญญาตรี ๓๐,๐๐๐
เล่ม สาหรับระดับปริญญาโทกรณีที่ไม่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท ๖,๐๐๐
เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท กรณีที่ไม่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท ๖,๐๐๐
เล่ ม ส าหรั บ ระดับ การศึก ษาเฉพาะทาง ๖ ปี ๒๕,๐๐๐ เล่ ม ส าหรับ ระดั บ ปริญ ญาเอกห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนังสือจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม และจะต้องมีตัวเล่มหนังสืออย่าง
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น้อยร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ จานวนทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปสื่ออื่นๆ ให้นับเท่ากับจานวนเล่มของหนังสือ
ที่บันทึกลงสื่อที่สามารถค้นหามาใช้ได้ทันที
๔.๓.๒ วารสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความ
จาเป็นของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาเอก วิชาโท ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ให้ คานึงถึงการ
บอกรับวารสาร ด้วยวิธีอื่น เช่น การสั่งซื้อบทความวารสารและสาระสังเขปซึ่งสามารถสั่งฉบับพิมพ์
ทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ทันทีรวมทั้งการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารประเภทให้ความรู้
ทั่วไปและเพื่อความจรรโลงใจ ให้มีจานวนตามความ เหมาะสม
ตอนที่ ๕ อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
อาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรตั้งอยู่ที่สะดวกสาหรับผู้ใช้ มีสัดส่วนเป็นเอกเทศ มี
เนื้ อ ที่ ส าหรั บ เก็บ ทรั พ ยากรสารสนเทศ อย่ างเพี ย งพอ และเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของทรัพ ยากร
สารสนเทศ ขนาดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและเนื้อที่ในส่วนต่างๆ ควรคานึงถึงจานวนนักศึกษา
จ านวนบุ ค ลากร และเนื้ อ ที่ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร ตลอดจนจานวนทรัพ ยากร
สารสนเทศ ซึ่งการคิดคานวณเนื้ อที่ห้ องสมุดจะรวมถึงเนื้อที่ส าหรับ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการ
ให้บริการที่ต้องใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ ของห้องสมุดด้วย
๕.๑ การสร้างอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรคานึงถึงความต้องการ ในการใช้เนื้อ
ที่ในอนาคต และได้รับ การออกแบบอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร
อุป กรณ์ อานวยความสะดวกในตัวอาคารควรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และภาระหน้าที่ ทั้งนี้
ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นผู้ หนึ่งในคณะกรรมการดาเนินการจัดสร้างและตรวจรับ
อาคาร
๕.๒ ครุภัณฑ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ควรออกแบบให้ได้มาตรฐาน
๕.๓ พื้น เพดาน และผนังอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรประกอบด้วย วัสดุเก็บ
เสียง
๕.๔ อาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบควบคุ มอุณหภูมิ ความชื้น การระบาย
อากาศ แสงสว่าง และระบบป้องกันสาธารณภัย อย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันและ
บารุงรักษา ทรัพยากรห้องสมุดมิให้เกิดการชารุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร
๕.๕ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรจัดอาคารสถานที่สาหรับคนพิการ โดยเพิ่มสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการ เช่น ทางขึ้น – ลง ห้องน้า ลิฟต์ และ ที่นั่งอ่านหนังสือ
๕.๖ สูตรสาหรับคานวณเนื้อที่ของห้อง.สมุดสถาบันอุดมศึกษา
๕.๖.๑ เนื้ อ ที่ ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ จ านวนที่ ส าหรั บ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ภ ายในห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ให้มีจานวนที่นั่งร้อยละ ๒๕ ของผู้ใช้โดยเฉลี่ยต่อวันโดยคิดพื้นที่ประมาณ๒.๒๕ –
๓.๑๕ ตารางเมตร/คน ทั้งนี้ให้จัดห้องศึกษาเดี่ยวและห้องศึกษากลุ่มสาหรับนักศึกษา และอาจารย์
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ตามความเหมาะสมจานวนเนื้อที่สาหรับวางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาหรับผู้ใช้ ควร
มีเนื้อที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ ของจานวนที่นั่งในห้องสมุด
๕.๖.๒ เนื้อที่สาหรับเก็บหนังสือและวารสารเย็บเล่ม สาหรับจานวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม
แรก ๐.๐๐๙๐ ตารางเมตร/เล่มสาหรับ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่มต่อไป ๐.๐๐๘๑ ตารางเมตร/เล่ม
สาหรับจานวน ๓๐๐,๐๐๐ เล่มต่อไป ๐.๐๐๗๒ตารางเมตร/เล่ม ถ้าจานวนหนังสือทั้งหมดมากกว่า
๖๐๐,๐๐๐ เล่ ม ขึ้ น ไป ๐.๐๐๖๓ ตารางเมตร/เล่ ม ทั้ ง นี้ ค วรจะเตรี ย มเนื้ อ ที่ ส าหรั บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย
๕.๖.๓ เนื้อที่สาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเนื้อที่สาหรับการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สาหรับการให้บริการจัดวางเอกสารการทางาน เครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อื่นๆ ให้คิดเนื้อที่ เป็น ๑ ใน ๘ ส่วน จากเนื้อที่รวมทั้ง หมดของเนื้อที่สาหรับผู้ใช้และเนื้อ
ที่สาหรับจัดเก็บหนังสือ
ตอนที่ ๖ การบริการ
บริการต้องมุ่งส่ งเสริมให้ ความสะดวกแก่ผู้ ใช้ทุ กประเภท และส่ งเสริมการเรียนรู้ ด้ว ย
ตนเอง ต้องหาวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จาเป็น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ อย่างรวดเร็วและครบถ้วนตามความต้องการ ทั้งบริการให้เปล่า
และบริการที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
๖.๑. ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา การสอน หรือร่วมสอนการค้นคว้า ทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนช่วยค้นคว้า และให้คาปรึกษาทางวิชาการ
๖.๒. จัดให้มีบริการยืม – คืน โดยกาหนดระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้รับบริการอย่าง เสมอภาค
ตามสิทธิที่ควร
๖.๓ ต้องมีบริการสืบค้นผ่านเครือข่ายภายในประเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสอนการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖.๔ ต้องมีชั่วโมงบริการอย่างสม่าเสมอและเหมาะสม
๖.๕ หากมีการเรียนการสอนนอกสถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตามความต้องการ
๖.๖ ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๖.๗ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างกว้างขวางและประหยัด
ตอนที่ ๗ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ห้ องสมุดสถาบั น อุดมศึกษาควรดาเนิ นการให้ เกิดความร่ว มมือโดยการสร้างเครือข่าย
เชื่ อ มโยงเพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรและเทคโนโลยี ร่ ว มกั น โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก การประหยั ด และ
ประสิทธิภาพของบริการ ทั้งนี้ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรได้รับ งบประมาณประจาปีเพื่อ
การนี้ด้วย
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ตอนที่ ๘ การประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ าควร มี ร ะบ บ การป ระเมิ น คุ ณ ภ าพ ของห้ องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งควรได้รับงบประมาณเพื่อการนี้ด้วย
ทั้งนี้ในการนามาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้ถึงมาตรฐานห้องสมุด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรมี ก ารด าเนิ น การให้ ค รบตามที่
มาตรฐานกาหนดภายใน ๕ ปี นับจากวันประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ เมื่อพ้น ๕ ปีแล้วควรจัดให้มีการ
ดาเนินการ ประเมินคุณภาพห้องสมุดเพื่อรอบรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป โดยอาจจะกระทาในทุกๆ ๕ ปี
สาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้การศึกษาระบบเปิด หรือระบบการศึกษาทางไกล
อาจใช้มาตรฐานนี้โดยอนุโลม และอาจปรับเปลี่ยนบางข้อให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาได้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2544)
2. หลักเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรม
2.1 พื้นฐานเกี่ยวกับ AACR2
หลั กเกณฑ์การลงรายการแบบ AACR ส่วนใหญ่ยึดรายการตามเกณฑ์ที่กาหนดโดย ISBD
ดังนั้นในการทารายการไม่ว่าจะใช้ ISBD หรือ AACR2 จะกาหนดไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแต่ว่า
AACR2 ได้กาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้สามารถนาไปใช้ในทางปฏิบัติได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานและให้เป็นไปในทางเดียวกันแม้จะต่างบุคคลทารายการก็ตาม ผู้จัดทารายการเพียงแต่ยึ ดหลัก
ของ AACR2 ก็สามารถทารายการได้เพียงพอแล้ว
รูปแบบการทารายการตามหลักเกณฑ์ของ AACR2
โดยทั่ ว ไปการท ารายการส าหรับ การสื บ ค้ น สารสนเทศในห้ อ งสมุ ด นั้ น จะพิ จ ารณาตาม
โครงสร้างการทาบัตรรายการ (Card Catalog) ซึ่งรายละเอียดที่ปรากฏในบัตรจะเป็นรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของสารสนเทศประเภทต่างๆ ประเภทวัสดุตีพิมพ์ หรือวัสดุไม่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย
รายละเอี ย ดทางบรรณานุ ก รมทั้ ง 8 ส่ ว น ที่ ก าหนดขึ้ น ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานของ ISDB แต่ มี
รายละเอียดส่วนอื่นที่ AACR2 ได้กาหนดเพิ่มเติมขึ้นมา ดังนี้
1. รายการหลั ก (Main Entry) ที่ ป รากฏบนบรรทั ด แรกของบั ต ร เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
จัดเรียงตามลาดับอักษรและสืบค้นบัตรรายการแต่ละประเภท เช่น บัตรชื่อเรื่อง บัตรผู้แต่ง เป็นต้น
2. รายการบรรณานุกรมจานวน 8 ส่วน (area) ตามที่ ISBD กาหนดไว้ ได้แก่
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2.1 ส่วนชื่อเรื่องและข้อความที่แจ้งเกี่ยวกับความรับผิดชอบ เป็นส่วนที่ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับ ชื่อเรื่องที่เด่นชัดและสาคัญ ของสื่อสารสนเทศ พร้อมกับระบุชื่อชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่
รับผิดชอบสาคัญตามที่ปรากฏในสื่อสารสนเทศนั้น
2.2 ส่วนครั้งที่พิมพ์ เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงฉบับพิมพ์ล่าสุดที่แตกต่างจากครั้งอื่น
2.3 ส่วนรายเอียดพิเศษของวัสดุ หรือลักษณะเฉพาะ เป็นการแจ้งข้อความที่ระบุถึงความ
พิเศษของสื่อ มักพบในกรณีของแผนที่และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.4 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ การจาหน่าย เป็น ส่วนที่แจ้งให้ ทราบถึงสถานที่
สานักพิมพ์ หรือปีที่ผลิตของสื่อสารสนเทศ
2.5 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของวั สดุ เป็นส่วนที่อธิบายถึงลักษณะ
รูปร่าง ไม่ว่าเกี่ยวกับจานวน ขนาด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เอกสารประกอบการ อัตรา
ความเร็วในการอ่านของแผ่นเสียง เป็นต้น
2.6 ส่วนชื่อชุด เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลของชื่อชุดที่เกี่ยวข้อง
2.7 ส่วนหมายเหตุ เป็นส่วนแจ้งข้อมูลอื่นๆที่ยังไม่ได้ลงในส่วนอื่นๆแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อการสืบค้น
2.8 ส่วนเลขมาตรฐาน เป็นการระบุถึงเลขรหัสสากลที่เกี่ย วข้องกับรายการ เพื่อประโยชน์
ในการสืบค้นภายหลัง
3. จุดเข้าถึงสารสนเทศ ซึ่งผู้จัดทาต้องกาหนดขึ้น เพื่อใช้สาหรับการสืบค้นทรัพยากรแต่ละ
ประเภท เช่น เลขเรียกหนังสือ (Call Number) ซึ่งจะเป็นจุดที่บอกว่าจะสามารหาสารสนเทศนี้ได้
จากแหล่ งใด และแนวสื บ ค้ น ซึ่งเป็ น จุด ที่ จะแจ้งให้ ท ราบว่าจะมี รายการเพิ่ ม เติ ม อะไรบ้ างที่ ผู้ ใช้
สามารถสืบค้นได้ (สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557)
2.2 พื้นฐานเกี่ยวกับ MARC21
MARC (Machine Readable Catalog) หมายถึ ง การท ารายการบรรณานุ ก รมเพื่ อ ให้
คอมพิวเตอร์อ่านได้เป็นรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่พัฒ นาสาหรับจัดเก็บรายการให้เป็นฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ โดยที่หลักการทารายการเช่นเดิมก็ยังคงใช้อยู่ เพียงแต่เมื่อจัดเก็บด้วย MARC ข้อมูล
ภายในระเบียน หรือภายในบัตรรายการจะถูกแยกออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า เขตข้อมูล และมีรหัสเขต
ข้อมูล ภายในแต่ละเขตข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นส่วยย่อยๆ เรียกว่าเขตข้อมูลย่อย เช่นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
บุ ค คล แบ่ งย่ อ ยเป็ น เขตข้อ มู ล ชื่ อ นามสกุ ล ปี เกิ ด ปี ตาย แต่ ล ะเขตข้ อ มู ล มี เลขก ากั บ เขตข้ อ มู ล
เรียกว่า รหัสเขตข้อมูล หรือหมายเลขเขตข้อมูล และมีหรัสเขตข้อมูลย่อยที่ใช้แทนเนื้อหาที่เครื่องรู้จัก
การที่จะทราบได้ว่าข้อมูลส่วนใดใช้รหัสเขตข้อมูลและเขตข้อมูลย่อยใด้บ้างนั้น ขึ้นอยู่กับการกาหนด
เนื้ อ หาการท ารายการที่ แ ต่ ล ะแห่ งก าหนดขึ้ น ด้ ว ยเหตุนี้ MARC ของแต่ ล ะแห่ งอาจมี บ างส่ ว นที่
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เหมื อ นกั น หรื อ บางส่ ว นที่ ต่ างกั น บ้ าง แต่ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (ส านั ก วิช า
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557)
รูปแบบมาร์ก 21 (MARC21) สาหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ
TAG
008

Indicators
-

020
041
082

0
0

4

0
1

-

0
2
2
1

0

3
3
1

0
1
-

100
110
111
245
246
250
260
300
490

ความหมาย
เป็น fixed field ซึ่งมีทั้งหมด 39 element (0-39) ประกอบด้วย
1) Date Ent คือวันที่หนังสือเข้าระบบวันแรก ใส่ ปี/เดือน/วัน จะต่างจาก
cat date เช่น 080922 หมายถึง วันที่22 กันยาน 2551
2) Date one คือปีที่ปรากฏในการพิมพ์ของหนังสือเล่มนั้นๆ
3) Country ประเทศที่ผลิตหนังสือ
4) Illustrator หนังสือมีภาพประกอบ หรือไม่ ถ้ามี ใส่ a
5) Index หนังสือเล่มนั้นมี Index, ดัชนี หรือไม่ ถ้ามี ใส่ 1 ไม่มี ใส่ 0
6) Language ภาษาที่พิมพ์หนังสือ
เลขมาตรฐานสากลสาหรับหนังสือ (ISBN)
รหัสภาษา (Language) (ระบุภาษาที่สองของสื่อ)
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Call Number DDC)
รายการหลัก - ชื่อบุคคล (Main Entry - Personal Name)
ชื่อเรื่องแตกต่างภาษาไทย
ชื่อเรื่องแตกต่างภาษาอังกฤษ
รายการหลัก - ชื่อนิติบุคคล (Main Entry - Corporate Name)
ชื่อเรื่องแตกต่างภาษาไทย
ชื่อเรื่องแตกต่างภาษาอังกฤษ
รายการหลัก – ชื่อการประชุม (Meeting Names – General Information)
ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ (Title and Statement of
Responsibility)
ชื่อเรื่องที่แตกต่างเป็น (Varying Form of Title)
ชื่อเรื่องแตกต่างภาษาไทย
ชื่อเรื่องแตกต่างภาษาอังกฤษ
การแจ้งฉบับพิมพ์ (Edition Statement)
พิมพ์ลักษณ์ (Publication, Distribution, Etc.)
บรรณลักษณ์ (Physical Description)
ชื่อชุด (Series Statement)
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500
505
508
600
610
611
650
651
700
710
740
830
850
๙๙๙

-

-

หมายเหตุ (Note)
หมายเหตุสารบัญ (Formatted Contents Note)
คณะ/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ
รายการเพิ่มหัวเรื่อง – ชื่อบุคคล (Subject Added Entry - personal Name)
0
4 ชื่อบุคคลภาษาไทย
1
4 ชื่อบุคคลภาษาอังกฤษ
2
4 รายการเพิ่มหัวเรื่อง – ชื่อนิติบุคคล
2
4 รายการเพิ่มหัวเรื่อง – ชื่อการประชุม
4 รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป (Subject Added Entry - Topical Term)
4 รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อทางภูมิศาสตร์ (Subject Geographic Name)
0
- รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล (Added Entry - Personal Name)
2
- รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล (Added Entry - Corporate Name)
0
2 รายการเพิ่ม - ชื่อเรื่องที่จาแนก / สัมพันธ์ (Added Entry - Uncontrolled
Related / Analytical Title)
0 รายการเพิ่มชื่อชุด - ชื่อเรื่องแบบฉบับ Series Added Entry - Uniform Title
- สถานที่จัดเก็บ
- ผู้บันทึก
ตารางที่ 3.1 รูปแบบมาร์ก 21 (MARC21) สาหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทยและ
หนังสือภาษาอังกฤษ (ที่มา สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

2.3 การใช้คู่มือ DDC 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
การจัดหมวดหมู่หนังสือในระบบทศนิยมดิวอี้
สาหรับ ศูน ย์บ รรณสารสนเทศ ส านักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหมวดหมู่
หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ หรือที่เรียกกันอย่างสั้น ๆ ว่า ระบบดิวอี้ หรือ ดีซี (DC) เป็นการจัด
หนังสือตามสาขาวิชาที่เมลวิล ดิวอี้ (Melivil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกันได้คิดค้นขึ้นมา เมื่อปี
ค.ศ. 1876 ใช้กันมากในห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดขนาดค่อนข้างเล็ก ดิวอี้
ได้จัดหมวดหมู่วิชาการต่างๆ ออกเป็นสิบหมู่กว้าง ๆ พร้อมทั้งกาหนดเลขหมายเป็นสัญลักษณ์แทน
วิชาแต่ละหมวด ตั้งแต่เลข 000-900 ดังนี้
1.การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิ้วอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไป
หาหมวดหมู่ย่อย ดังนี้
1.1 การแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ 1 (First Summary) แบ่งเนื้อหาวิชา 10 หมวดใหญ่
โดยใช้เลขหลักร้อยแทนหมวดวิชา ดังนี้
000 ความรู้ทั่วไป (Generalities)
100 ปรัชญา (Philosophy)
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200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Pure Sciences)
600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology or Applied Science)
700 ศิลปะและการบันเทิง (Fine Arts)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (History)
1.2 การแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ 2 แบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลข
หลักสิบแทนหมวดวิชา รวมเป็น 100 หมวดย่อย
000 ความรู้ทั่วไป (Generalities)
010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก
020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
040 ยังไม่กาหนดใช้
050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
060 องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑ์วิทยา
070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์
080 ชุมนุมนิพนธ์
090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
100 ปรัชญา (Philosophy)
110 อภิปรัชญา
120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์
130 จิตวิทยานามธรรม
140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
150 จิตวิทยา
160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
200 ศาสนา (Religion)
210 ศาสนาธรรมชาติ
220 ไบเบิล
230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา
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250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา
270 ประวัติคริสต์ศาสนา
280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา
290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
300 สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
310 สถิติศาสตร์
320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
330 เศรษฐศาสตร์
340 กฎหมาย
350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
360 ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม
370 การศึกษา
380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
410 ภาษาศาสตร์
420 ภาษาอังกฤษ
430 ภาษาเยอรมัน
440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
470 ภาษาละติน
480 ภาษากรีก
490 ภาษาอื่นๆ
500 วิทยาศาสตร์ (Pure Sciences)
510 คณิตศาสตร์
520 ดาราศาสตร์
530 ฟิสิกส์
540 เคมี
550 วิทยาศาสตร์โลก
560 บรรพชีวินวิทยา
570 ชีววิทยา
580 พฤกษศาสตร์
590 สัตว์วิทยา
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600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology or Applied Science)
610 แพทยศาสตร์
620 วิศวกรรมศาสตร์
630 เกษตรศาสตร์
640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
650 การจัดการธุรกิจ
660 วิศวกรรมเคมี
670 โรงงานอุตสาหกรรม
680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
690 การก่อสร้าง
700 ศิลปะและการบันเทิง (Fine Arts)
710 ภูมิสถาปัตย์
720 สถาปัตยกรรม
730 ประติมากรรม
740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
750 จิตรกรรม ภาพเขียน
760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย
780 ดนตรี
790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
800 วรรณคดี (Literature)
810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ
830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน
840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
870 วรรณคดีภาษาละติน
880 วรรณคดีภาษากรีก
890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ
900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (History)
910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก

๓๑

950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก
1.3 การแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ 3 แบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น 100 หมวดย่อย โดยใช้
ตัวเลขหลักหน่วยแทนหมวดวิชา รวมเป็น 1000 หมู่ย่อย ดังนี้
100 ปรัชญา (Philosophy)
180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
181 ปรัชญาตะวันตก
182 ปรัชญากรีกก่อนโสเครตีส
183 ปรัชญากรีกต่างๆ
184 ปรัชญาของเพลโต
185 ปรัชญาของอาริสโตเติล
186 ปรัชญาสเกปติก
187 ปรัชญาที่บูชาความสนุกสนาน ความสาราญ
188 ปรัชญาโตอิก
189 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
1.4 การแบ่งครั้งที่ 4 โดยแบ่งย่อยจุดทศนิยม
ในหมวดย่อยอาจแบ่งเป็นหมู่ย่อยที่เล็กลงไปได้อีก เช่น ในหมวด 100 เมื่อแบ่งหมวดย่อยไป
ถึง 180 ซึ่งแบ่งออกไปตามสมัย และภูมิภาคแล้วก็สามารถแบ่งเป็นหมู่ย่อยได้อีกดังนี้
100 ปรัชญา (Philosophy)
180 ปรัชญาตะวันออกและโบราณ
181 ปรัชญาตะวันตก
181.1 ปรัชญาตะวันออกไกล และเชียใต้
181.11 ปรัชญาจีนและเกาหลี
181.12 ปรัชญาญี่ปุ่น
181.193 ปรัชญาอินเดีย
181.2 ปรัชญาอียิปต์
... ฯลฯ
จากแผนการจัดหมวดหมู่หนังสือในระบบดีซี (DC) นี้จะเห็นว่า หนังสือในแต่ละหมวดหมู่
สามารถจาแนกไปได้ตามเนื้อหาได้ละเอียดมากพอสมควร
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4. ส่วนประกอบของหนังสือคู่มือการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
หนังสือคู่มือการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่วนที่เป็นคานา คาชี้แจง และตารางช่วย (Tables) หรือตารางเลขเติม ส่วนนี้จะเป็นเล่ม
1 ซึ่งมักเรียกกันว่าเล่มตารางเลขช่วยหรือตารางเลขเติม ตารางชุดนี้มีด้วยกัน 7 ตาราง เลขที่อยู่ใน
ตารางทั้ง 7 นี้นิยมเรียกว่า “เลขเติม” เลขเติมจะใช้ตามลาพังไม่ได้ การใช้เลขเติมจะต้องนาไปใช้เติม
หรือต่อเชื่อมกับเลขฐาน ตารางทั้ง 7 มีดังนี้
1.1 ตาราง 1 เลขหมู่ย่อยมาตรฐาน
1.2 ตาราง 2 เลขภูมิภาค
1.3 ตาราง 3 เลขหมู่ย่อยวรรณกรรม
1.4 ตาราง 4 เลขหมู่ย่อยภาษา
1.5 ตาราง 5 เลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ
1.6 ตาราง 6 เลขภาษา
1.7 ตาราง 7 เลขบุคคล
2. ส่วนที่เป็นแผนการจัดหมู่หรือตารางเลขหมู่ ซึ่งกาหนดเลขหมู่ตั้งแต่ 000-999 ว่าแต่ละ
เลขหมู่กาหนดเนื้อหาอะไรหรือสิ่งใด ส่วนนี้จะเป็นเล่ม 2
3. ดรรชนีสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องย่อยๆจัดเรียงตามลาดับตัวอักษร และมีเลขหมู่กากับ
เอาไว้ เพื่ อความสะดวกของผู้ ใช้ ในการค้ น หาเลขหมู่ ของเรื่องที่ ต นต้ องการ ส่ ว น นี้ จะเป็ น เล่ ม 3
หลักการกาหนดเลขหมู่หนังสือ
ตารางช่วย 7 ตาราง
ตาราง 1 เลขหมู่ย่อยมาตรฐาน
เลขในตารางนี้สามารถนาไปเติมเข้ากับเลขฐาน (Base Number) ใด ๆ ก็ได้ เพื่อบอกหรือ
แสดงให้เห็นลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนั้น เลขในตาราง 1 มีดังนี้
01 ปรัชญาและทฤษฎี
02 เรื่องเบ็ดเตล็ด ปกิณกะ
03 พจนานุกรม สารานุกรม
04 หัวข้อเฉพาะ
05 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร
06 องค์การ สมาคม
07 การศึกษาและการสอน
08 รวมเรื่อง
09 แสดงประวัติและภูมิภาค
เลขที่ย กมาเป็ น ตั วอย่ างในตาราง 1 ข้างบนนี้ แต่ล ะเลขสามารถแบ่ งย่อยเพื่ อชี้เนื้ อหา
เฉพาะเจาะจงลงไปได้อีก เช่น เลข 07 การศึกษาและการสอน มีเลขแตกย่อยระบุไว้ในตาราง 1 ดังนี้
07 การศึกษาการสอน การวิจัยและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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071 การศึกษา
0711 อุดมศึกษา
0712 มัธยมศึกษา
0715 การศึกษาผู้ใหญ่และการฝึกอาชีพ
072 การวิจัย : วิธีการทางสถิติ
073 นักเรียน ผู้เรียน ผู้ฝึกหัด
074 พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ
075 กิจกรรมและการบริการของพิพิธภัณฑ์ การรวบรวม
076 การทบทวนและแบบฝึกหัด
077 บทเรียนโปรแกรม
078 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
079 การแข่งขันงานแสดง การให้รางวัล การลงทุน
หลักการเติมเลขจากตารางเลขหมู่ย่อยมาตรฐาน เลขหมู่ย่อยมาตรฐานมีหลักเกณฑ์การเติม
เลขหมู่ย่อยมาตรฐานดังนี้
1. การเติมเลขหมู่ย่อยมาตรฐาน โดยทั่วไปมักจะมีบอกไว้ในตารางแผนการจัดหมู่ว่าให้ใช้
อย่างไร เช่น
1.1 332.4 เงินตรา
เลขหมู่ย่อยมาตรฐาน ให้ใช้ 332.401-.409
สาหรับ 04 ให้ใช้ดังต่อไปนี้
.404
แบบของเงินตรา
.4042
เหรียญทองและเหรียญเงิน เหรียญกษาปณ์
เหรียญประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดูที่ 929.7
.4043
เหรียญโลหะหรือสิ่งมีค่าสูง
.4044
เงินกระดาษ
1.2 351
การบริหารส่วนกลาง
เลขหมู่ย่อยมาตรฐานใช้ 351.001-351.009
1.3 371
โรงเรียน
เลขหมู่ย่อยมาตรฐานใช้ 371.001-.009
.01
โรงเรียนรัฐบาล
.02
โรงเรียนราษฎร์
1.4 400
ภาษา
เลขหมู่ย่อยมาตรฐานใช้ 401-409
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2. ในกรณีที่ไม่บอกไว้ในตารางแผนการจัดหมู่ว่าให้ใช้อย่างไร มีวิธีการในการใช้เลขหมู่ย่อย
มาตรฐานดังนี้
2.1 เมื่อจะนาเลขหมู่ย่อยมาตรฐานไปเติมเข้ากับหมวดหมู่ใด ถ้าเลขหมวดหมู่นั้นมี
เลข 0 อยู่ท้าย จะกี่ตัวก็ตามให้ตัดเลข 0 ออกทั้งหมด เสร็จแล้วจึงนาเอาเลขหมู่ย่อยมาตรฐานเติมเข้า
แทน เช่น
020+01 = 020.1
100+07 = 107
150+09 = 150.9
2.2 เลขฐานเลขใดไม่มี 0 อยู่ท้าย เมื่อจะเติมเลขหมู่ย่อยมาตรฐาน ให้เติมต่อไปได้
เลย เช่น
024+09 = 024.09
341+03 = 341.03
895.911+03 = 895.91103
2.3 การเติมเลขหมู่ย่อยมาตรฐานเมื่อเติมเสร็จแล้ว หากได้เลขหมู่ตรงกับเลขหมู่ที่
แผนการจัดหมู่กาหนดไว้ และมีเนื้อหาอย่างเดียวกัน ถือว่าเลขหมู่นั้นใช้ได้ หรือเมื่อเติมเสร็จแล้ วได้
เลขหมู่ที่ไม่ตรงกับเลขหมู่ที่แผนการจัดหมู่กาหนดไว้ ก็ถือว่าใช้ได้ ดังตัวอย่าง
1 ) 0 2 0 +0 6 = 0 2 0 .6 ซึ่ งห ม าย ถึ งอ งค์ ก ารห รื อ ส ม าค ม ท าง
บรรณารักษศาสตร์ เมื่อเปิดดู 020.6 ในแผนการจัดหมู่พบว่ากาหนดให้ใช้ในความหมายเดียวกันคือ
ใช้แทนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์การหรือสมาคมทางบรรณารักษศาสตร์ ดังนั้นเลขหมู่ 020.6
ซึ่งเกิดจากการเติม 06 เข้ากับเลขหมู่ 020 นั้นใช้ได้
2) 020+01 = 020.1 ใช้ แทนหนั งสื อ ที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ยวกับ ปรัช ญา ทาง
บรรณารักษศาสตร์ เมื่อเปิ ดดูเลข 020.1 ในแผนการจัดหมู่ปรากฏว่าไม่มีเลขหมู่ที่ตรงกัน ดังนั้น
เลขหมู่ 020.1 ใช้ได้
2.4 การเติ ม เลขหมู่ ย่ อ ยมาตรฐานเมื่ อ เติ ม เสร็จแล้ ว ได้ เลขหมู่ ต รงกับ เลขหมู่ ที่
แผนการจัดหมู่กาหนดไว้ แต่มีเนื้อหาไม่ตรงกัน ให้แก้เลขหมู่ที่เกิดจากการเติมเลขหมู่ย่อยมาตรฐาน
โดยการเพิ่มเลข 0 ที่คั่นระหว่างตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้เลขหมู่ที่ไม่ตรงกับเลขหมู่ที่กาหนด
ไว้ในแผนการจัดหมู่
ตัวอย่าง
300+01 = 301 = ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ แต่เมื่อเปิดดูในตารางแผนการจัดหมู่ พบว่า
ได้กาหนดให้ 301 เป็นสังคมวิทยา จึงต้องเพิ่มเลข 0 เข้าไปอีก 1 ตัว ได้เป็น 300.1 ปรัชญาทาง
สังคมศาสตร์ เมื่อเปิดดูในตารางแผนการจัดหมู่ไม่มีการกาหนดเลขหมู่ 300.1 ไว้เป็นอย่างอื่น หรือมี
กาหนดไว้แต่มีความหมายเหมือนกันกับเลขหมู่ 300.1 ก็ใช้แทนปรัชญาทางสังคมศาสตร์ได้
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ตาราง 2 เลขภูมิภาค
เลขในตารางนี้ใช้เติมได้เฉพาะเลขฐานที่กาหนดไว้ในแผนการจัดหมู่ว่า แบ่งได้ตามภูมิภาค
(Areas) เท่านั้น หากในแผนการจัดหมู่ไม่ได้กาหนดให้เลขฐานใดแบ่งได้ตามภูมิภาค ห้ามใช้เลขใน
ตารางนี้ไปเติมเลขฐานนั้นๆ เลขในตาราง 2 มีดังนี้
1 ภูมิภาค อาณาเขต บริเวณทั่วไปของโลก
2 บุคคลโดยไม่คานึงถึงภูมิภาค อาณาเขต บริเวณ
3 โลกในสมัยโบราณ
4 ยุโรป
5 เอเชีย ตะวันออก ตะวันออกไกล
6 อัฟริกา
7 อเมริกาเหนือ
8 อเมริกาใต้
9 บริเวณอื่น ๆ ของโลก หมู่เกาะในมหาสมุทร ขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้
เลขแต่ละเลขในตาราง 2 นี้มีแบ่งย่อยอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น
4 ยุโรป
41
สก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์
42
อังกฤษ
43
เยอรมัน
44
ฝรั่งเศส
ฯลฯ
5 เอเชีย
51
จีน
52
ญี่ปุ่น
ฯลฯ
59
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
591 พม่า
593 ไทย
ฯลฯ
การใช้เลขจากตาราง 2 เลขภูมิภาค ใช้เติมได้เฉพาะหมวดหมู่ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดหมู่
ว่าให้ แบ่ งได้ตามภูมิภ าคเท่านั้ น หากในแผนการจัดหมู่ไม่ได้กาหนดให้ เลขหมวดหมู่ใดแบ่งได้ตาม
ภูมิภาค ห้ามใช้เลขในตารางนี้ไปเติมเลขหมวดหมู่นั้น ๆ ดังตัวอย่าง
1. 339 เศรษฐศาสตร์มหภาค
.33-.39 รายได้ของชาติเฉพาะภูมิภาคเติมเลขภูมิภาคได้ ใช้เลขฐาน
339.3
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2. 342

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
.3-.9 กฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละภูมิภาค เติมเลขภูมิภาคได้โดย

ใช้เลขฐาน 342
3. 551.579 หิ ม ะและการส ารวจหิ ม ะ เติ ม เลขภู มิ ภ าคได้ โ ดยใช้ เลขฐาน
551.579
จากตัวอย่างที่ 1 เอาเลขภูมิภาคคือ 4 ซึ่งหมายถึง ยุโรป ไปเติม 339.2 ก็จะได้เลขหมู่
339.24 = รายได้ข องชาติ ที่ อ ยู่ ในยุ โรป หากเอาเลข 42 ซึ่ งหมายถึ งอั งกฤษเข้าไปเติ ม ก็ จ ะได้
339.242 ซึ่งหมายถึงรายได้ของชาติอังกฤษ เช่นเดียวกันหากเป็นรายได้ของชาติไทย ก็เอาเลข
ภูมิภาคที่ใช้แทนประเทศไทย คือ 593 ไปเติม ก็จะได้ 339.3593
จากตัวอย่างที่ 2 หากเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย ก็จะได้เลข 342.593 ซึ่งมาจาก
342+593 หากเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ ก็จะได้เลข 342.42 ซึ่งมาจาก 342+42
จากตั ว อย่ างที่ 3 หากเป็ น หิ ม ะและการส ารวจหิ ม ะในประเทศอั งกฤษ ก็ จ ะได้ เลขหมู่
551.57942 ซึ่งมาจาก 551.579 เลขฐานที่กาหนดไว้ในตารางให้แบ่งตามภูมิภาคได้ และ 42
เป็นเลขภูมิภาคใช้แทนอังกฤษ
ตาราง 3 เลขหมู่ย่อยของวรรณกรรม
เลขในตารางนี้ใช้เติมเลขฐาน เพื่อบอกลักษณะหรือประเภทของวรรณกรรมได้เฉพาะเลข
ฐานที่อยู่ในหมวดหมู่ 800-899 เท่านั้น เลขตาราง 3 มี 3 ตารางย่อยคือ ตาราง 3 – A, 3 – B
และ 3 – C
สาหรับ ตาราง 3 – A เป็นเลขที่ใช้กับวรรณกรรมที่เป็นงานประพันธ์ของบุคคลคนเดียว
หรือที่เกี่ยวกับ
ผู้ประพันธ์คนเดียว ซึ่งมีดังนี้
1. วรรณกรรมร้อยกรอง
2. วรรณกรรมบทละคร
3. วรรณกรรมประเภทเริงรมย์
4. วรรณกรรมที่เป็นความเรียง
5. สุนทรพจน์
6. วรรณกรรมที่เป็นจดหมาย
7. เรื่องประชดประชัน ตลกขบขัน
8. ข้อเขียน เบ็ดเตล็ด ปกิณกะ เช่น อัญประภาษ คาคม
หลักการใช้เลขเติมจากตาราง 3 มีหลักการใช้ดังนี้
1. ใช้เลขเติมจากตาราง 3 เติมได้เฉพาะหมวด 800 คือวรรณคดีเท่านั้น
2. การใช้เลขเติมจากตาราง 3 เติมหมวด 800 ทาได้ง่าย โดยนาเลขฐานคือ 8 มาตั้งไว้
แล้วเติมเลขชื่อภาษาจากตาราง 6 ก่อน เพื่อบอกว่าเป็นวรรณคดีอะไร แล้วจึงนาเลขจากตาราง 3 มา
เติมต่อโดยไม่ต้องใช้เลขหรือเครื่องหมายใดมาคั่น
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ตัวอย่าง
8+2+1

= 821
= วรรณคดีอเมริกันที่เป็นบทร้อยกรอง
8
= วรรณคดี
2
= ภาษาอังกฤษ
1
= บทร้อยกรอง
8+9591+6
= 895.916
= วรรณคดีไทยที่เป็นจดหมาย
8
= วรรณคดี
9591
= ภาษาไทย
6
= วรรณกรรมที่เป็นจดหมาย
ส าหรั บ ตาราง 3 – B เป็ น เลขที่ ใช้ กั บ วรรณกรรมที่ เป็ น งานประพั น ธ์โดยหรือ เกี่ ย วกั บ
ผู้ประพันธ์มากกว่าหนึ่งคน ส่วนตาราง 3 – C เป็นเลขที่ใช้เพิ่มตามคาในตาราง 3 – B และหมวด
808 – 809 สาหรับรายละเอียดขอให้ดูจากหนังสือชื่อ DDC 21 หรือ หนังสือชื่อ ดีซี 21
ตาราง 4 เลขหมู่ย่อยของแต่ละภาษา
เลขในตารางนี้ใช้เติมได้เฉพาะเลขฐานที่อยู่ในหมวดหมู่ 400-449 เพื่อชี้เฉพาะลักษณะ
เนื้อหาของภาษานั้น ๆ เท่านั้น เลขตาราง 4 มีดังนี้
1 ระบบการเขียน การออกเสียงตามแบบมาตรฐานของภาษา
2 นิรุกติศาสตร์
3 พจนานุกรม
4 เว้นว่าง ยังไม่ได้กาหนดใช้
5 ระบบโครงสร้างของภาษา (ไวยากรณ์)
6 ฉันทลักษณ์
7 ภาษาที่ไม่ใช่แบบมาตรฐาน เช่น ภาษาถิ่น ภาษาสแลง
8 มาตรฐานการใช้ภาษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์
เลขในตาราง 4 แต่ละเลขยังแบ่งย่อยออกไปอีก ดังตัวอย่าง
1 ระบบการเขียน การออกเสียงตามแบบมาตรฐานของภาษา
11 ระบบการเขียน เช่น ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน
15 การออกเสียงคา
152 การสะกดคาและการออกเสียง
17 ตัวอักษรโบราณ
ฯลฯ
หลักการใช้เลขเติมจากตาราง 4 มีหลักการใช้ดังนี้
1. ใช้เลขเติมจากตาราง 4 เติมเชื่อมได้เฉพาะในหมวดภาษาเท่านั้น
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2. การเติมเลขจากตาราง 4 ทาได้โดยใช้เลขฐานคือ 4 เพียงตัวเดียว เติมด้วยเลขภาษาจาก
ตาราง 6 ก่อน เพื่อชี้ชัดว่าเป็นภาษาอะไรก่อน ต่อจากนั้นจึงเอาเลขจากตาราง 4 เข้าไปต่อท้ายติด
เข้าไปโดยไม่ต้องใช้เลขหรือเครื่องหมายใดคั่น
ตัวอย่าง
4+2+17
= 421.7
= ตัวอักษรโบราณของภาษาอังกฤษ
4
= เลขฐานของภาษา
2
= ภาษาอังกฤษ เลขเติมจากตาราง 6
17
= ตัวอักษรโบราณ เลขเติมจากตาราง 4
4+9591+6
= 495.916
= ฉันทลักษณ์ของภาษาไทย
4
= เลขฐานของภาษา
9591
= ภาษาไทย เลขเติมจากตาราง 6
6
= ฉันทลักษณ์ เลขเติมจากตาราง 4
4+956+7
= 495.67
= ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นภาษาถิ่น
4
= เลขฐานของภาษา
956
= ภาษาญี่ปุ่น เลขเติมจากตาราง 6
7
= ภาษาถิ่น
ตาราง 5 เลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ
เลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ กาหนดไว้ดังนี้
1 อเมริกาเหนือ
2 แองโกล-แซกซอน อังกฤษ
3 นอร์ดิกส์ (Nordics)
4 ลาตินสมัยใหม่ (Modern Latin)
5 อิตาเลียน โรมาเนียน และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
6 สเปน และโปรตุเกส และใกล้เคียง
7 ผู้มีเชื้อสายอิตาเลียนอื่น ๆ (Other Italic Peoples)
8 กรีกและกลุ่มชนที่เกี่ยวข้อง
9 เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติอื่น ๆ
เลขแต่ละเลขในตาราง 5 มีแบ่งย่อยละเอียดออกไปอีก ตัวอย่างเช่น
95 ชาวเอเชีย
951 ชาวจีน
956 ชาวญี่ปุ่น
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957 ชาวเกาหลี
958 ชาวพม่า
959 อื่น ๆ
9591 ชาวไทย
ฯลฯ
การใช้เลขจากตาราง 5 เลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และสัญชาติ ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีคาอธิบายระบุไว้
ในตารางแผนการจัดหมู่ว่า ให้เติมได้โดยใช้เลขฐานอะไร ตัวอย่างเช่น
371 การศึกษาทั่วไป
.9 การศึกษาพิเศษ
.97
นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นเพราะเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ
เติมเลข เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ 01-09 จากตาราง 5 โดยใช้เลขฐาน 371.97
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นเพราะเป็นเชื้อสายพม่า 371.97958 958 คือ
ชาวพม่า
ตาราง 6 เลขภาษา
เลขภาษา มีดังนี้
1 ภาษาอินโด-ยูโรเปียน
2 ภาษาอังกฤษและแองโกลแซกซอน
3 ภาษาเยอรมัน
4 ภาษาโรมานซ์
5 ภาษาอิตาเลียน โรมาเนียน
6 ภาษาสเปนและโปรตุเกส
7 ภาษาลาติน
8 ภาษากรีก
9 ภาษาอื่น ๆ
เลขในตาราง 6 แต่ละเลขกาหนดแยกย่อยละเอียดออกไปอีกมาก เช่น
9 ภาษาอื่น ๆ
91 ภาษาอินโดยูโรเปียนและกลุ่มภาษาเซลติก
912 ภาษาสันสกฤต
9137 ภาษาบาลี
951 ภาษาจีน
956 ภาษาญี่ปุ่น
9591 ภาษาไทย
ฯลฯ
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หลักการใช้เลขในตาราง 6 เลขภาษา มีหลักการใช้ดังนี้
1. ใช้เติมเลขฐานเมื่อมีคาอธิบายระบุไว้ให้เติมได้ เช่น
398
คติชาวบ้าน
.9
สุภาษิต เติมเลขภาษา 1-9 จากตาราง 6 โดยใช้เลขฐาน 398.9
ตัวอย่างเช่น สุภาษิตภาษา
ไทย 398.99591
9591 คือภาษาไทย
2. ใช้เติมกับเลขฐานในหมวด 400 และ 800 ตัวอย่างเช่น วรรณคดีญี่ปุ่น 8+956 =
895.6
8 คือเลขฐานวรรณคดี 956 คือเลขเติมภาษาญี่ปุ่นจากตาราง 6
ภาษาเขมร 4+95932 = 495.932 4 คือเลขฐานภาษา 95932 คือเลขเติมภาษา
เขมร จากตาราง 6
ตาราง 7 เลขบุคคล (Persons)
เลขบุคคลแบ่งได้ดังนี้
01 แต่ละบุคคล
02 กลุ่มบุคคล
03 บุคคลตามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ
04 บุคคลจัดตามเพศ
05 บุคคลจัดตามอายุ
06 บุคคลจัดตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
08 บุคคลจัดตามสภาพร่างกายและจิตใจ
09 บุ คคลที่ มีอาชีพ อื่น ๆ เช่น บรรณารักษ์ นักวิจัย นักวิช าการ นักหนั งสื อพิ มพ์
ฯลฯ
1 บุคคลที่มีอาชีพทางวิชาปรัชญาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2 บุคคลที่มีอาชีพทางด้านศาสนา
3 บุคคลที่มีอาชีพในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
4 นักภาษาศาสตร์
5 นักวิทยาศาสตร์
6 นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์
7 ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องทางด้านศิลปะ
8 ผู้มีอาชีพทางด้านการเขียนและวรรณกรรม
9 ผู้มีอาชีพทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เลขในตาราง 7 แต่ละเลข สามารถแบ่งย่อยละเอียดลงไปได้อีก ตัวอย่าง เช่น
04 บุคคลจัดตามเพศ
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041 เพศชาย
042 เพศหญิง
043 บรรพบุรุษสายตรง
0431 พ่อ แม่
0432 ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ
หลักการใช้เลขในตาราง 7 เลขบุคคล มีหลักในการใช้คือ ใช้เติมเลขฐานเมื่อมีคาอธิบายไว้ที่
เลขหมู่นั้น ในแผนการจัดหมู่ว่าให้เติมเลขจากตาราง 7 ได้ ดังตัวอย่าง
390 ขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรม คติชาวบ้าน
.4 ประเพณีของบุคคลที่มีอาชีพต่าง ๆ กัน
เติมเลขบุคคล 09-99 จากตาราง 7 โดยใช้เลขฐาน 390.4 ตัวอย่างเช่น ประเพณีของผู้
พิพากษา 390.4343 343 คือ ผู้พิพากษาในทานองเดียวกัน ประเพณีของผู้บริหารสถานศึกษา
คือ 390.4371
371 คือนักการศึกษา (พวา พันธุ์เมฆา, 2551, น.13-16)
5. การใช้ตัวอักษรแทนเลขหมู่
ในการใช้ตัวอักษรแทนเลขหมู่นั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดหมวดหมู่หนังสือ
บางประเภท ที่ต้องการจัดเลขหมู่ที่นอกเหนือจากเลขหมู่ที่กาหนดตามระบบทศนิยมดิ้วอี้ เช่น
- หนังสือนวนิยาย ใช้ อักษร “น” เป็นสัญลักษณ์แทนเลขหมู่ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ “F”
หรือ Fic ย่อมาจาก Fiction
- หนังสือสาหรับเด็ก ใช้ อักษร “ย” ย่อมาจาก คาว่า เยาวชน เป็นสัญลักษณ์แทนเลขหมู่ ถ้า
เป็นภาษาอังกฤษ ใช้ “E” ย่อมาจาก Easy แต่ในกรณีของห้องสมุดศูนย์บรรณสารสนเทศใช้ “E” ทั้ง
หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หนังสือรวมเรื่องสั้นใช้ อักษร “ร.ส.” ย่อมาจาก คาว่า เรื่องสั้น เป็นสัญลักษณ์แทนเลขหมู่
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ “S” ย่อมาจาก Shot Story Collection
- หนังสืออ้างอิงใช้ อักษร “อ” ย่อมาจาก คาว่า อ้างอิง เป็นสัญลักษณ์แทนเลขหมู่ ถ้าเป็น
ภาษาอังกฤษ ใช้ “Ref” ย่อมาจาก Reference
- หนังสือวิจัยใช้ อักษร “วจ” ย่อมาจาก คาว่า วิจัย เป็นสัญลักษณ์แทนเลขหมู่
- หนังสือวิทยานิพนธ์ใช้ อักษร “Thesis” ย่อมาจาก คาว่า วิทยานิพนธ์
นอกจากนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีหนังสือสารสนเทศพิเศษ อีก 2
ประเภท คือ
- หนังสือ Set Cornerใช้ อักษร “Set” ย่อมาจาก คาว่า หนังสือตลาดหลักทรัพย์ แล้วตาม
ด้วยเลขหมู่หนังสือ 000-999 ตามปกติ
- หนังสือ American Corner ใช้ อักษร “AC” ย่อมาจาก คาว่า หนังสือ American Corner
ภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วยเลขหมู่หนังสือ 000-999 ตามปกติ (บุญชนันท์ จันทร์สุวรรณ์, 2550)
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3.2 ข้อควรระวังการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย หนังสือ
ภาษาอั ง กฤษ และการพิ ม พ์ บ าร์ โ ค้ ด หนั ง สื อ ใหม่ นั้ น มี สิ่ ง ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง และข้ อ ควรระวั ง ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะปรากฏในระบบ Web OPAC ซึ่งจะทา
ให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3.2.1 พิจารณาความถูกต้องในการพิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือแต่ละชื่อ
เรื่อง
3.2.2 การเลือกใช้ TAG และ Indicators ให้ ตรงกับรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
AACR2 และ MARC21 เนื่องจาก Indicators ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ Indicators แตกต่าง
กัน
3.2.3 เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น การแก้ ไขข้ อ มู ล ให้ บั น ทึ ก ใหม่ ทุ ก ครั้ง เพื่ อ Update ข้ อ มู ล และ
ป้องกันข้อมูลสูญหาย
3.2.4 ควรสืบค้นชื่อเรื่องหนังสือที่ต้องการลงการรายในระบบ Walai AutoLib ทุกเล่ม เพื่อ
ป้องกันการลงรายการซ้าซ้อน
3.2.5 ควรกาหนดจานวนหัวเรื่องตามความเหมาะสมของหนังสือแต่ละเล่ม เนื่องจากหนังสือ
บางเล่มให้เพียงหัวเรื่องเดียวก็สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมด แต่บางเล่มอาจต้องให้หลายหัว
เรื่องเนื่องจากมีเนื้อหาคาบเกี่ยวกันหลายสาขาวิชา

บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิ บั ติ ง านการวิ เคราะห์ เลขหมู่ แ ละลงรายการบรรณานุ ก รมหนั งสื อ ภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ และการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่นั้น มีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
บรรลุ ต ามที่ ได้ ว างเป้ าหมายไว้ เน้ น การปฏิ บั ติ งานให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายใน 1 วัน ซึ่ งต้อ งด าเนิ น การ
ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกวันอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐาน
ระยะเวลา
หมาย
กิจกรรม
รายละเอียด
การ
ภาษา
ภาษา
เหตุ
ไทย
อังกฤษ ปฏิบัติงาน
1. การวิเคราะห์ 1.1 จัดเตรียมหนังสือ
1
1
ทุกวัน
เลขหมู่และลง
1.2 ตรวจสอบรายการหนังสือใน
1
1
ทุกวัน
รายการ
ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม
1.3 เพิ่มจานวนฉบับ
2
2
ทุกวัน
1.4 วิเคราะห์เลขหมู่/ให้หัวเรื่อง
15
45
ทุกวัน
หนังสือภาษาไทย
1.5 ลงรายการบรรณานุกรมใน
10
15
ทุกวัน
ฐานข้อมูล/บันทึก
1.6 ตรวจสอบความถูกต้อง
1
1
ทุกวัน
1.7 เขียนเลขบาร์โค้ด
1
1
ทุกวัน
1.8 บันทึกรายการบาร์โค้ด
1
1
ทุกวัน
2. การอัพโหลด 2.1 ถ่ายหน้าปกหนังสือ แต่ละเล่ม
3
3
ทุกวัน
รูปภาพปกหนังสือ 2.2 ตกแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วย
7
7
ทุกวัน
ใหม่
โปรแกรม photoshop
2.3 เลือกรูปภาพจาก Folder ที่เก็บ
1
1
ทุกวัน
รูปภาพ เพื่ออัพโหลดในระบบทา
รายการ
2.4 สืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการ
2
2
ทุกวัน
อัพโหลดรูปภาพ
2.5 ตรวจสอบความถูกต้อง
2
2
ทุกวัน
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กิจกรรม
3. การพิมพ์
บาร์โค้ดหนังสือ
ใหม่

รายละเอียด

มาตรฐาน
ระยะเวลา
หมาย
การ
ภาษา
ภาษา
เหตุ
ไทย
อังกฤษ ปฏิบัติงาน
5
5
ทุกวัน
1
1
ทุกวัน
5
5
ทุกวัน
2
2
ทุกวัน
5
5
ทุกวัน

3.1 เตรียมหนังสือเพื่อจัดทาบาร์โค้ด
3.2 ดึงรายการบาร์โค้ดหนังสือ
3.3 ตรวจสอบความถูกต้อง
3.4 พิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
3.5 ติดบาร์โค้ด/ติดสติ๊กเกอร์/ติด
แถบสี
3.6 แยกเลขหมู่หนังสือเพื่อลงสถิติ
1
3.7 นาส่งหนังสือขึ้นชั้น
2
ตารางที่ 4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน

1
2

ทุกวัน
ทุกวัน
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จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาการวิเคราะห์เลขหมู่และ
ลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่มา
เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้
แผนผังการไหลของข้อมูล (Flow Chart)
การปฏิบัติงานการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมมีทรัพยากรสารสนเทศ
หลายประเภท หลายภาษาแตกต่างกันไป ความยากง่ายในการวิเคราะห์ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกัน
ซึ่งประกอบด้วย หนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรม
1.1 Flow Chart การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
1.2 Flow Chart การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ
ภาษาอังกฤษ
1.3 Flow Chart การอัพโหลดรูปภาพปกหนังสือ
1.4 Flow Chart การจัดทาระบบบาร์โค้ดหนังสือ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
ลาดับที่
1.

สัญลักษณ์

ความหมาย
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

2.

กระบวนการต่างๆ เช่น กิจกรรม การปฏิบัติงาน

3.
4.

การตัดสินใจ การตรวจสอบ เงื่อนไข เช่น การอนุมัติ
ตรวจสอบความถูกต้อง
เส้นทางการดาเนินงาน

5.

จุดเชื่อมต่อ กรณีงานไม่จบในหน้าเดียว
ตารางที่ 4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
(ที่มา นุสรณ์ อ่อนทอง, 2553: ออนไลน์)

๔๖
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
เริ่มต้น
จัดเตรียมหนังสือ
(1 นาที)

ตรวจสอบรายการหนังสือ
ในฐานข้อมูล
(1 นาที)

มี

เพิ่มจานวนฉบับ

ไม่มี
วิเคราะห์เลขหมู่/ให้หัวเรื่องหนังสือภาษาไทย
(15 นาที)
ลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล/บันทึก
(10 นาที)

แก้ไข

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
(1 นาที)
ถูกต้อง
เขียนเลขบาร์โค้ด
(1 นาที)
สิ้นสุด

ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

๔๗
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ
เริ่มต้น
จัดเตรียมหนังสือ
(1 นาที)

ตรวจสอบรายการหนังสือ
ในฐานข้อมูล
(1 นาที)

มี

เพิ่มจานวนฉบับ
(2 นาที)

ไม่มี
วิเคราะห์หมวดหมู่/ให้หัวเรื่องหนังสือภาษาไทย
(45 นาที)
ลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล/บันทึก
(15 นาที)

แก้ไข

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
(1 นาที)
ถูกต้อง
เขียนเลขบาร์โค้ด
(1 นาที)
สิ้นสุด

ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ

๔๘
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การอัพโหลดรูปภาพปกหนังสือ
เริ่มต้น
ถ่ายหน้าปกหนังสือ แต่ละเล่ม
(3 นาที)

ตกแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วยโปรแกรม
photoshop (5 นาที)
สืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการอัพโหลดรูปภาพ
ในระบบ (1 นาที)
เลือกรูปภาพจาก Folder ที่เก็บรูปภาพ เพื่ออัพโหลด
ในระบบทารายการ (2 นาที)

ตรวจสอบความถูกต้อง
(2 นาที)

สิ้นสุด
ภาพที่ 4.3 การอัพโหลดรูปภาพปกหนังสือ

แก้ไข

๔๙
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
เริ่มต้น
เตรียมหนังสือเพื่อจัดทาบาร์โค้ด
(1 นาที)
ดึงรายการบาร์โค้ดหนังสือ
(1 นาที)

ตรวจสอบความถูกต้อง
(5 นาที)
ถูกต้อง
พิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
(2 นาที)
ติดบาร์โค้ด/ติดสติ๊กเกอร์/ติดแถบสี
(5 นาที)
แยกเลขหมู่หนังสือเพื่อลงสถิติ
(1 นาที)
นาส่งหนังสือขึ้นชั้น
(1 นาที)
สิ้นสุด
ภาพที่ 4.4 การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่

ไม่ถูกต้อง

แก้ไข
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การดาเนินงานการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

๑

รายละเอียดของงาน
เริ่มต้นกระบวนการทางาน

เริ่มต้น

๒

จัดเตรียมหนังสือ

๓
ตรวจสอบรายชื่อ
หนังสือใน
ฐานข้อมูล
ไม่มี

๔

วิเคราะห์หมวดหมู/่ ให้หัวเรื่อง
หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๕

ลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล/
บันทึก
แก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่ตอ้ งการวิเคราะห์เลขหมู่และลง
รายการบรรณานุกรม

บรรณารักษ์

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือแต่ละเล่มในระบบ กรณีที่มีชื่อเรื่องแล้วให้
ทาการเพิ่ม ฉ. หรือฉบับ
กรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ทาการวิเคราะห์ และกาหนดหัวเรื่องใหม่

บรรณารักษ์

วิเคราะห์เลขหมู่และกาหนดหัวเรือ่ ง และเลขผู้แต่ง โดยการใช้คู่มือ
ประกอบ

บรรณารักษ์

ลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล และทาการบันทึกรายการ จะ
ได้เลข Bib

บรรณารักษ์

มี
เพิ่ม ฉ. (ฉบับ)

แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

๕1

๖

ตรวจสอบข้อมูลการลงรายการ ในระบบ หากไม่ถูกต้องให้เข้าไป
แก้ไขที่ระบบทารายการใหม่อีกครัง้

ไม่ถูกต้อง

บรรณารักษ์

ตรวจสอบความถูกต้อง

ถูกต้อง

๗
เขียนเลขบาร์โค้ด

๘

หากถูกต้องแล้ว ให้เขียนเลขบาร์โค้ดที่หน้าแรก และหน้า ๒๑ ของ
หนังสือทุกเล่ม

บรรณารักษ์

สิ้นสุดกระบวนการทางาน
สิ้นสุด

ตารางที่ 4.3 ขั้นตอนกระบวน : การดาเนินงานการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การอัพโหลดรูปภาพปกหนังสือ
ลาดับที่
1
2
3

4

ผังกระบวนการ
เริ่มต้น

ถ่ายหน้าปกหนังสือ แต่ละเล่ม

รายละเอียดของงาน
เริ่มต้นกระบวนการทางาน
ดาเนินการสแกนรูปหน้าปกหนังสือแต่ละชื่อเรื่องที่ต้องการอัพโหลด
รูปภาพในระบบ

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ตกแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วยโปรแกรม Photoshop ให้สวยงาม

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

สืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการอัพโหลดรูปภาพในระบบการทา
รายการอีกครั้ง

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ตกแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วยโปรแกรม photoshop

สืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการ
อัพโหลดรูปภาพในระบบ

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม/
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
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๕1

5

6

เลือกรูปภาพจาก Folder ที่เก็บรูปภาพ ให้ตรงตามชื่อเรื่องที่ต้องการ
เพื่ออัพโหลดในระบบทารายการ

เลือกรูปภาพจาก Folder ที่เก็บรูปภาพ
เพื่ออัพโหลดในระบบทารายการ

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

แก้ไข

ตรวจสอบหน้าปกหนังสือให้ตรงกับชื่อเรื่องที่มีการอัพโหลดปก
หนังสือ

สิ้นสุดกระบวนการทำงาน
7

สิ้นสุด

ตารางที่ 4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การอัพโหลดรูปภาพปกหนังสือ

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ
ลาดับที่
1

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน
เริ่มต้นกระบวนการ

เริ่มต้น

เตรียมหนังสือ จานวน 14 เล่ม เพื่อนามาจัดทาบาร์โค้ด
2
3

4

เตรียมหนังสือเพื่อจัดทาบาร์โค้ด

ทาการคีย์ หรือยิงบาร์โค้ดหนังสือที่ละเล่ม จานวน ๑๔ เล่ม/ครั้ง เพื่อ
ทาการดึงบาร์โค้ดหนังสือ

ดึงรายการบาร์โค้ดหนังสือ

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ถูกต้อง

แก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดของเลขหมู่ หากไม่
ถูกต้อง ให้คีย์หรือยิงบาร์โค้ดใหม่

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

แบบฟอร์ม/
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
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ถูกต้อง

5

พิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่

6

ติดบาร์โค้ด/ติดสติ๊กเกอร์/ติดแถบสี

8

แยกเลขหมูห่ นังสือเพื่อลงสถิติ

9

หากถูกต้องแล้ว ให้ทาการคีย์และบาร์โค้ดจนครบ ๑๔ เล่ม และพมิ พ์
เลข บาร์โค้ด

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

นาแผน่ บาร์โค้ดมาตดั ตามเสน้ จนครบ ๑๔ แผ่น แล้วนามาติดบาร์โค้ด
ติดสติ๊กเกอร์ ใสทบั บนบาร์โค้ด และติดแถบสปี ระจา หมวดนั้นๆ จน
ครบ ๑๔ เล่ม

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

นามาแยกหมวดหมู่ตามแถบสี เพือ่ นับสถิติ
นาหนังสือขึ้นชั้นตามหมวดหมู่ที่คดั แยกไว้เพื่อให้บริการ

นาส่งหนังสือขึ้น

สิ้นสุดกระบวนการทำงาน
10

สิ้นสุด

ตารางที่ 4.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
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4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย หนังสือ ภาษาอังกฤษ
และการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่ เป็นการกาหนดเลขหมู่หนังสือ การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ
และการพิ มพ์ บ าร์โค้ดหนั งสื อใหม่ ผู้ ป ฏิบั ติงานต้องมี กระบวนการ เทคนิค ที่ถูกต้อง แม่นยา และ
ชัดเจน ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องมีขั้นตอนวิธีหรือเทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กาหนดเลขหมู่ตามเนื้อหาของหนังสือ นั่นคือผู้ให้เลขหมู่หนังสือจะต้องวิเคราะห์เนื้อหา
ของหนังสือที่จะให้เลขหมู่ให้ได้ว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร อะไรเป็นเนื้อหาที่สาคัญที่สุดหรือเนื้อหา
หลัก อะไรเป็นเนื้อหาที่สาคัญรองลงมา ตัวอย่าง เช่น
หนังสือเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาแล้วพบว่า เนื้อหาสาคัญคือ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่วนไทยนั้นเป็นเนื้อหาที่สาคัญรองลงมา ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงต้องให้เลขหมู่
หลักอยู่ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่วนไทยนั้นใช้เลขเติมจากตาราง 2 คือ เลขภูมิภาคมาเติมเข้าข้างหลัง
เลขหมู่หนังสือเรื่องปรัชญาบรรณารักษ์ ผู้ให้เลขหมู่จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนื้อหา
เน้นหนักไปทางไหน ส่วนปรัชญาก็ให้เป็นเลขเติมจากตาราง 1 ซึ่งสามารถเติมได้ทุกหมวดหมู่ แต่การ
เติมก็ต้องระวังตรวจสอบให้ดีว่าในตารางเลขหมู่ กาหนดให้ใช้อย่างไรจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
มิฉะนั้นความหมายของเลขหมู่ที่ให้อาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่ผู้ให้เลขหมู่ต้องการได้
2. การกาหนดเลขหมู่จะต้องคานึงถึงผู้ใช้ กล่าวคือ ต้องยึดถือผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา นั่นคือผู้ให้เลขหมู่หนังสือควรจะต้องรู้จักผู้ใช้ด้วยว่า ผู้ใช้เป็นใคร การศึกษา
ระดับใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ศึกษาค้นคว้าหรือสนใจอ่านเรื่องอะไร
3. การกาหนดเลขหมู่จะต้องคานึงถึงประเภทและนโยบายของห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อจะได้
กาหนดเลขหมู่ของหนังสือให้สอดคล้องกับประเภทและนโยบายของห้องสมุด
4. การกาหนดเลขหมู่จะต้องคานึงถึงเอกภาพของเลขหมู่ กล่าวคือ หนังสือเล่มเดียวกันหรือ
เนื้อเรื่องเดียวกันจะต้องให้เลขหมู่อย่างเดียวกัน คือทุกครั้งที่ให้เลขหมู่หนังสือจะต้องตรวจสอบใน
ฐานข้อมูลเดิมที่เรามี เพื่อดูว่าหนังสือซ้ากันหรือไม่ หากซ้าดูเลขหมู่ที่ให้ไว้แต่เดิม หากไม่ซ้าอาจจะดู
ว่าหนังสือที่ห้องสมุดมีแล้ว และมีเนื้อหาอย่างเดียวกันเคยให้เลขอะไร หากเห็นว่าผิดจะได้แก้ทั้งหมด
ให้เหมือนกัน หากเห็นว่าถูกต้องจะได้ใช้เหมือนกัน
5. เลขหมู่จะต้องมีความสัมพันธ์กับหัวเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขหมู่ของหนังสือแต่ละชื่อ
เรื่องควรจะมีความหมายตรงกับหัวเรื่องที่ 1 ของหนังสือ ทั้งนี้เพราะหนังสือแต่ละเล่มมีเลขหมู่ได้เลข
เดี ย ว แต่ หั ว เรื่ อ งสามารถให้ กี่ หั ว เรื่ อ งก็ ได้ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ค าที่ จ ะใช้ สื บ ค้ น หาหนั ง สื อ นั้ น ๆ
(พวา พันธุ์เมฆา, 2551)

๕๗
4.2.1 วิธีการกาหนดเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
1. การกาหนดเลขหมู่
การกาหนดเลขหมู่ดิวอี้ก็เหมือนกับการกาหนดเลขหมู่ในระบบการจัดหมู่ระบบอื่นๆ นั่นคือ
กาหนดเลขหมู่ตามเนื้ อหาของหนั งสื อ และยึดหลั กเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ เลขหมู่ตามหลั กการ
กาหนดเลขหมู่หนังสือ การกาหนดเลขหมู่หนังสือของระบบทศนิยมดิวอี้นิยมปฏิบัติกัน 2 วิธี คือ
วิ ธี ที่ 1 ก าหนดเลขหมู่ ห นั ง สื อ ระบบทศนิ ย ม ดิ ว อี้ โดยเปิ ด ตารางเลขหมู่
(Schedule) ผู้ที่ใช้วิธีนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับระบบทศนิยมดิวอี้ และสามารถจดจาเลขหมู่
ได้ว่า เลขหมู่อะไร ใช้แทนเนื้อหาอะไร เช่น เมื่อวิเคราะห์ได้ว่าหนังสือที่จะให้เลขหมู่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การอ่าน ก็สามารถบอกได้ว่าการอ่านนั้นเลขหมู่น่าจะเป็น 028.5 แล้วก็ไปหยิบหนังสือคู่มือ เล่ม 2
คือ ตารางจัดหมู่มาเปิดดูทันทีว่า 028.5 เป็นหนังสือเกี่ยวกับการอ่านหรือไม่ ซึ่งเมื่อเปิดดูแล้ วพบว่า
028.5 ให้แทนหนังสือเกี่ยวกับการอ่านและการใช้ประโยชน์จากสื่อความรู้ของคนเฉพาะกลุ่ม ผู้ให้
เลขหมู่ด้วยวิธีนี้จะต้องพิจารณาต่อไปว่า การกาหนดเลขหมู่หนังสือที่อยู่ข้างเคียง หากพบว่าหนังสือที่
จะให้ เลขหมู่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านและการใช้ประโยชน์จากสื่อความรู้ทั่วๆไป เลขหมู่ที่ตรงกับ
เนื้อหามากที่สุดคือ 028 นั่นคือ ผู้กาหนดเลขหมู่หนังสือด้วยวิธีนี้เปิดตารางกาหนดเลขหมู่ให้ละเอียด
และอยู่ถูกที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ผู้ที่กาหนดเลขหมู่โดยวิธีนี้มักจะเป็นผู้ชานาญหรือเชี่ยวชาญใน
การกาหนดเลขหมู่ (พวา พันธุ์เมฆา, 2551)
วิธีที่ 2 กาหนดเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้เครื่องช่วยค้น คือ ดัชนีสัมพันธ์นั้น
จากหนั งสื อคู่มือ เล่ ม 3 เพื่อเปิ ดหาเลขหมู่ที่คู่มือชี้แนะให้ ส าหรับเนื้อหาที่ต้องการให้ เลขหมู่แล้ ว
พิจารณาอย่ างรอบคอบว่าใช้เลขหมู่ใดจึงจะสอดคล้องต้องกันกับลั กษณะเนื้อหาของหนังสือที่ให้
เลขหมู่ เมื่อได้เลขหมู่ที่ต้องการแล้วก็ไปเปิดเลขหมู่นั้นจากตารางเลขหมู่ในหนังสือคู่มือ เล่ม 2 ซึ่งหา
ได้ง่ายเพราะจั ดเรีย งไว้ตามล าดับ เลขหมู่ จากน้อยไปหามาก เมื่อพบเลขหมู่ที่ ต้องการก็อ่านและ
พิจารณาคาอธิบายความหมายของเลขหมู่นั้นๆ ว่ าตรงกับเนื้อหาของหนังสือที่เราจะให้เลขหมู่หรือไม่
หากตรงก็ใช้ได้ หากไม่ตรงก็พิจารณาเลขหมู่ที่อยู่ข้างเคียงทั้งที่มีสูงกว่าและต่ากว่าเลขหมู่ นอกจากนั้น
อาจจะต้องพิจารณาสร้างเลขหมู่ขึ้นใหม่เพื่อให้มีความหมายตรงกับเนื้อเรื่องของหนังสือที่จะกาหนด
เลขหมู่ โดยใช้เลขฐานและเลขเติมก็ได้ (พวา พันธุ์เมฆา, 2551)
2. การกาหนดเลขผู้แต่ง (Author number)
เลขผู้ แ ต่ ง ความหมายของเลขผู้ แ ต่ งมี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกั บ เลขเรีย กหนั งสื อ (Book
number) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
เลขผู้แต่ง (Author Number, Book Number) เป็นสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยตัวอักษรตัว
แรกของชื่อผู้แต่ง หากเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ ตัวอักษรตัวแรกเป็นนามสกุลของผู้แต่ง และเลข
ประจาตัวผู้แต่งแต่ละคน ซึ่งได้มาจากตารางกาหนดเลขผู้แต่ง มิใช่กาหนดเองโดยปราศจากหลักเกณฑ์
(พรพรรณ จันทร์แดง, 2557, น.63)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเลขผู้แต่งหรือเลขหนังสือก็คือส่วนที่นามาเขียนใต้เลขหมู่
หนังสือ แล้วเรียกรวมกันว่าเลขเรียกหนังสือ (Call number) ซึ่งมีลักษณะดังนี้

๕๘
1. เลขผู้แต่ง คือ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
2. เลขผูแ้ ต่ง คือ เลขประจาตัวผู้แต่ง เรียกว่า เลข Cutter
3. เลขผูแ้ ต่ง คือ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
ตัวอย่าง
ชื่อหนังสือ : คู่มือใช้งาน Microsoft office 2013
ชื่อผู้แต่ง : ธัชชัย จาลอง
ผลลัพธ์ที่ได้
ธ212ค
ธ
= ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง
212 = เลขประจาตัวผู้แต่ง
ค
= ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
3. เทคนิ ค การลงรายการบรรณานุ กรม (Cataloging Module) การใช้โปรแกรม
WALAI AutoLib มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าโปรแกรม ระบบการทารายการ (Cataloging Module)

ภาพที่ 4.5 ระบบ WALAI AutoLib 2.0
2. ใส่ Username และ Password แล้วคลิก “ตกลง”



พิมพ์ Username และ

Password ของตนเอง

ภาพที่ 4.6 login เพื่อเข้าสู่ระบบ

๕๙
3. การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือก “งานจัดทารายการ”– เลือก “เท็มเพลท”
“เท็มเพลท” คือต้นแบบที่สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องเพิ่มเข้าไปใน Worksheet บ่อยๆ เช่น
เขตข้อมูล Indicators และเขตข้อมูลย่อย เป็นต้น และในการเริ่มลงรายการบรรณานุกรมใหม่นั้น
บรรณารั กษ์ต้องเลื อกเท็ มเพลทให้ ตรงกับ ประเภททรัพยากรที่จะลงรายการบรรณานุกรม ซึ่งจะ
อานวยความสะดวกในการจัดทาระเบียนบรรณานุกรมใหม่ โดยบรรณารักษ์สามารถเรียกใช้เท็มเพลท
ที่มีอยู่ในระบบได้ (สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553) ดังภาพที่ปรากฏ



การสร้ างเท็มเพลทหนังสือ

ภาพที่ 4.7 การสร้างเท็มเพลทหนังสือ
4. เลือก Book คลิกขวา เลือก Set default เพื่อตั้งค่าการใช้งานเท็มเพลท
เลือก Book คลิกขวา



เลือก Set default

ภาพที่ 4.8 การ Set default หนังสือ

๖๐
5. เลือกงานจัดทารายการ คลิก สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม หรือ คลิกปุ่มคาสั่ง
“Ctrl+F” ดังภาพที่ปรากฏ



สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม

ภาพที่ 4.9 การสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม
6. ใส่คาค้นในช่องการสืบค้น คลิก “สืบค้น”




ใส่คาค้นในช่องการสืบค้น
สืบค้น

ภาพที่ 4.10 การสืบค้นข้อมูลก่อนการลงรายการบรรณานุกรม

๖๑
- สามารถสืบค้นได้จาก

ภาพที่ 4.11 การเลือกวิธีการสืบค้น
กรณีมีหนังสือ
- ขั้นตอนที่ 1 กรณีที่มีทรัพยากรเล่มที่ต้องการจัดทารายการแล้ว โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ
เรื่อง




ป ร า ก ฏ ร า ย ชื่ อ
หนังสือที่ต้องการ

ภาพที่ 4.12 กรณีที่มีทรัพยากรเล่มที่ต้องการจัดทารายการแล้ว

๖๒
- ขั้นตอนที่ 2 ปรากฏภาพสรุปรายการ ใส่รหัสบาร์โค้ด คลิก “ตกลง”




ภาพสรุปรายการ

ภาพที่ 4.13 ปรากฏภาพสรุปรายการ
- ขั้นตอนที่ 3 กรณีมีหนังสือในระบบแล้วให้ คลิก “เพิ่มฉบับ



ตกลง






เพิ่มฉบับ

ภาพที่ 4.14 การเพิ่มฉบับหนังสือ

ใส่เลขบาร์โค้ด
ประจาตัวของหนังสือ

๖๓



ผลลัพธ์ที่ได้
ดับเบิล้ คลิกเพื่อเปิดรายการ

ภาพที่ 4.15 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มฉบับ
- ขั้นตอนที่ 4 การกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ตรงตามหนังสือเล่มนั้นๆ คลิก “ตกลง”



กรอกรายละเอียดข้อมูลหนังสือ
คลิก ตกลง



ภาพที่ 4.16 การกรอกรายละเอียดหนังสือให้ถูกต้องตามสถานะหนังสือ

๖๔
รายละเอียด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เลขบาร์โค้ดหนังสือ
เลขเรียก
ฉบับที่
เล่มที่
ราคา
Item class

ภาพที่ 4.17 ประเภทของหนังสือ
7. สถานที่จัดเก็บ / สถานที่จัดเก็บปัจจุบัน
8. คอลเล็กชั่น

ภาพที่ 4.18 สถานที่จัดเก็บหนังสือ

๖๕
9. สถานะทรัพยากร

ภาพที่ 4.19 ปรากฏสถานะหนังสือ
10. วิธีการจัดหา

ภาพที่ 4.20 วิธีการจัดหาหนังสือ
กรณีไม่มีหนังสือ
- ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรม (Catalog)
- ขั้นตอนที่ 2 จัดทารายการบรรณานุกรมใหม่ในระบบ Walai AutoLib ประกอบด้วย
Worksheet บรรณารักษ์สามารถสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ มีขั้นตอนดังนี้
1.1 เลือกเมนู “งานจัดทารายการ” ซึ่งเป็นเมนูหลักสาหรับบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรม
1.2 เลือกเมนู “สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่” เพื่อทาการสร้างระเบียน
บรรณานุกรมใหม่ขึ้นมา หรือ คลิกปุ่มคาสั่ง “Ctrl+N” ดังภาพที่ปรากฏ

๖๖



การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่

ภาพที่ 4.21 การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่
1.3 Worksheet ระเบียนบรรณานุกรมใหม่ จะปรากฏตามที่ได้ Set default ไว้



Worksheet ระเบียนบรรณานุกรมใหม่

ภาพที่ 4.22 Worksheet ระเบียนบรรณานุกรมใหม่

๖๗
1.4 การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่





แสดงรายการทรัพยากรเพื่อเพิ่มเลข
บาร์โค้ดหนังสือ
Save ระเบียน



การลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือใหม่ ตามรูปแบบ MARC21

ภาพที่ 4.23 การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่
แถบเครื่องมือในการทางาน ประกอบด้วยปุ่มที่ใช้แทนลักษณะการทางานดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ปุ่ม

ชื่อปุ่ม
ลักษณะการทางาน
บันทึกระเบียนลงฐานข้อมูล
ใช้ในการบันทึกระเบียนบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล
บันทึกระเบียนเป็น MARC File ใช้ในการบันทึกระเบียนบรรณานุกรมเป็น MARC File
แสดงบน OPAC
ใช้ในการดูมุมมองของการแสดงผลบนเว็บ OPAC
ใช้ในการดึงไฟล์ MARC ที่บันทึกเก็บไว้ที่เครื่อง Client
เปิดระเบียน MARC
เข้าสู่ระบบ
เลือกเท็มเพลท
ใช้ในการเลือกเท็มเพลท
Non Marc
ใช้ในการเปลี่ยนโหมดเป็น Non-Marc
เพิ่มเขตข้อมูล
ใช้ในการเพิ่มเขตข้อมูล
ลบเขตข้อมูล
ใช้ในการลบเขตข้อมูล
ซ้าเขตข้อมูล
ใช้ในการซ้าเขตข้อมูล
แสดงรายการทรัพยากร
ใช้ในการแสดงรายการทรัพยากร
แสดงประวัติของระเบียน
ใช้ในการแสดงประวัติของระเบียน
พิมพ์
ใช้ในการสั่งพิมพ์ระเบียนบรรณานุกรม
ช่วยเหลือ
ใช้ในการค้นหาข้อมูล Marc
แบบอักษร
ใช้เปลี่ยนแบบอักษรที่แสดงข้อมูลระเบียน
สีพื้นหลัง
ใช้เปลี่ยนสีพื้นหลังที่แสดงข้อมูลระเบียน
ซ่อนหรือแสดงเส้นตาราง
ใช้ในการซ่อนหรือแสดงเส้นตาราง

๖๘
18.
19.
20.
21.

คัดลอก
วาง
ตั้งค่าการใช้งาน Worksheet

ใช้สาหรับคัดลอกหน้า Marc
ใช้สาหรับ Paste หน้า Marc
ใช้สาหรับแทนที่เครื่องหมาย Subfield

เชื่อมโย้งแฟ้ม

ใช้สาหรับ Upload file หรือ ใช้ Link สาหรับ TAG 856

ตารางที่ 4.6 แถบเครื่องมือในการทางานการลงรายการบรรณานุกรม
(ที่มา สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
1.5 การเลือกประเภทของระเบียนให้ตรงตามทรัพยากร

ภาพที่ 4.24 ประเภทของระเบียน
จากภาพที่ 4.19 ประเภทของระเบียน ประกอบด้วย
ประเภทของระเบียน
a – Language Material

ความหมาย
เป็นระเบียนบรรณานุกรมที่เป็นวัสดุ/สิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษา รวมทั้ง
วัสดุย่อส่วน
c - Notated music
เป็นระเบียนสิ่งที่พิมพ์ที่มีเนื้อหาทางดนตรี (รวมทั้งวัสดุย่อส่วน)
d - Manuscript notated music เป็น ระเบียนที่มีเนื้อหาทางดนตรี แต่เป็นต้นฉบับตัวเขียน เป็น
โน้ตเพลงต้นฉบับ รวมทั้งวัสดุย่อส่วน
e - Cartographic material
เป็นระเบียนของแผนที่ (รวมทั้งวัสดุย่อส่วน)
f - Manuscript cartographic
เป็นระเบียนของแผนที่ในรูปแบบต้นฉบับ (รวมทั้งวัสดุย่อส่วน)
material
g - Projected medium
เป็นระเบียนของสื่อที่แสดงโดยการฉาย ทั้งที่เป็นภาพยนตร์ เทป
โทรทั ศ น์ ฟิ ล์ ม สตริ ป สไลด์ แผ่ น ใส และวั ส ดุ ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งใช้
ร่วมกับเครื่องฉาย รวมทั้งเอกสารทางจดหมายเหตุที่ต้องใช้เครื่อง
ฉาย

๖๙
i - Nonmusical sound
recording
j - Musical sound recording
k - Two-dimensional
m - Computer file
o - Kit

p - Mixed material
r - Three-dimensional artifact
or naturally
t - Manuscript language
material

เป็นระเบียนวัสดุที่เป็นเทปบันทึกเสียงที่ไม่ใช่เสียงดนตรี เช่น คา
ปราศรัย
เป็นระเบียนที่ใช้สาหรับเทปบันทึกเสียงดนตรี
เป็นระเบียนของสื่อที่เป็นกราฟิก ๒ มิติที่ไม่ต้องใช้เครื่องฉาย
เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพถ่าย โปสเตอร์ รวมทั้งภาพกราฟิกที่
มีความสาคัญทางจดหมายเหตุ
เป็นระเบียนข้อมูล/สื่อที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ซึ่งมีทั้งแบบตัวเลข ข้อความ โปรแกรม แผ่นดิสเกต บัตรเจาะรู
หรือเครื่องอ่าน
เป็นระเบียนที่ประกอบด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ มากกว่า ๒ ประเภท
ซึ่งไม่สามารถระบุรูปแบบที่เด่นชัดได้ มักจะเป็นชุดการสอน เช่น
อุปกรณ์สาหรับฝึกภาคปฏิบัติ อุปกรณ์การเรียนที่มีทั้งหนังสือ
แบบฝึกหัด คู่มือแนะนา ฯลฯ
เป็นระเบียนของวัสดุผสม
เป็นระเบียนที่เป็นรูปจาลอง ๓ มิติ หรือวัตถุที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เช่น หุ่นจาลอง เกมส์ งานศิลปะ เครื่องจักร
นิทรรศการ รูปปั้น ฟอสซิล รวมทั้งวัสดุที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์
เป็นระเบียนวัสดุภาษาต้นฉบับตัวเขียน (รวมทั้งวัสดุย่อส่วน)

ตารางที่ 4.7 ประเภทของระเบียน
(ที่มา สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
1.6 การเลือกระดับของบรรณานุกรม ประกอบด้วย

ภาพที่ 4.25 ระดับของบรรณานุกรม

๗๐
ประเภทของระเบียน
ความหมาย
a - Monographic component part
บรรณานุกรมของส่วนหนึ่งของหนังสือ
b - Serial component part
บรรณานุกรมของส่วนหนึ่งของวารสาร
c – Collection
บรรณานุกรมของผลงานรวม
d – Subunit
บรรณานุกรมของหน่วยงานย่อย
m - Monograph/item
บรรณานุกรมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์
s – Serial
บรรณานุกรมของวารสาร
ตารางที่ 4.8 ระดับของบรรณานุกรม
(ที่มา สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ตัวอย่าง ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศ เป็น “หนังสือ” ให้เลือกเป็น ประเภทระเบียน คือ
a - Language Material ระดับของบรรณานุกรม คือ m - Monograph/item เป็นต้น
1.7 การเพิ่มเลขบาร์โค้ดหนังสือใหม่

ภาพที่ 4.26 การเพิ่มเลขบาร์โค้ดหนังสือใหม่

๗๑
4.4 การอัพโหลดรูปภาพปกหนังสือใหม่
1. ถ่ายหน้าปกหนังสือ แต่ละเล่ม

ภาพที่ 4.27 การถ่ายหน้าปกหนังสือ
2. ตกแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วยโปรแกรม photoshop

ภาพที่ 4.28 การตกแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วยโปรแกรม photoshop

๗๒
3. สืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการอัพโหลดรูปภาพ และตรวจสอบความถูกต้อง

สืบค้นรายชื่อหนังสือในระบบ

ภาพที่ 4.29 สืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการอัพโหลดรูปภาพ
4. เลือกรูปภาพจาก Folder ที่เก็บรูปภาพ เพื่ออัพโหลดในระบบทารายการ
คลิกเพื่ออัพโหลดปกหนังสือ
ใหม่ในระบบทารายการ

ภาพที่ 4.30 การอัพโหลดปกหนังสือใหม่ในระบบทารายการ

๗๓
4.5 ข้อมูลการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
1. เข้าโปรแกรม Walai SpineLabel

ภาพที่ 4.31 โปรแกรม Walai SpineLabel
2. ระบุเลขบาร์โค้ดหนังสือใหม่ที่ต้องการ





พิมพ์เลขบาร์โค้ดหนังสือใหม่
คลิก “เพิ่ม”
แสดงรายการทรัพยากรเพื่อเพิ่มเลข
บาร์โค้ดหนังสือ

ภาพที่ 4.32 ระบุเลขบาร์โค้ดหนังสือใหม่

๗๔
3. เพิ่มเลขบาร์โค้ดหนังสือใหม่ จานวน 14 เล่ม ต่อ การพิมพ์บาร์โค้ด 1 ครั้ง

ระบุจานวน 14 เล่ม ต่อ การปริ้น 1 ครั้ง




ภาพที่ 4.33 เพิ่มเลขบาร์โค้ดหนังสือใหม่
4. เลือกเลขบาร์โค้ด คลิก “สร้าง”
เลือกทั้งหมด



คลิก “เพิ่ม”



ผลลัพธ์ที่ได้

ภาพที่ 4.34 การสร้างบาร์โค้ดหนังสือใหม่

๗๕
5. การใช้เท็มเพลตแถบเครื่องมือในการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
การปริ้น

เลือก No color

ภาพก่อนพิมพ์

แก้ไข

ลบ

ลบทั้งหมด

Refresh

ภาพที่ 4.35 แถบเครื่องมือในการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
6. หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ ดับเบิ้ลคลิกที่ บาร์โค้ด จะปรากฏในช่องสี่เหลี่ยม
ด้านล่าง แก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิก “ตกลง”




ดับเบิล้ คลิกทีบ่ าร์โค้ด
แก้ไข้อมูล





คลิก “”ตกลง
ภาพที่ 4.36 การแก้ไขข้อมูล

๗๖
7. การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่ โดยการคลิก “ภาพก่อนพิมพ์”

การพิมพ์

Export
การพิมพ์ Layout

ภาพที่ 4.37 การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่
8. การ Export ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น Excel, PDF และ Word สามารถ
Save ข้อมูลเก็บไว้




การ Export ข้อมูล

ภาพที่ 4.38 การ Export ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

๗๗
4.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย หนังสือ
ภาษาอังกฤษ และการพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่ ได้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ดังนี้
1. การใช้โปรแกรม Marc Analyzer ในการตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดในการลงรายการ
บรรณานุกรมในระบบ Walai AutoLib
1.1 การใช้โปรแกรม Marc Analyzer

ภาพที่ 4.39 การใช้โปรแกรม Marc Analyzer
(ที่มา WaLai AutoLib, 2556: Online)
1.2 การตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดในการลงรายการบรรณานุกรมในระบบ Walai
AutoLib

ภาพที่ 4.40 การตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดในการลงรายการในระบบ Walai AutoLib
(ที่มา WaLai AutoLib, 2556: Online)

๗๘
2. แบบฟอร์มการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด จานวน 2 ครั้ง/ปี

ภาพที่ 4.41 แบบฟอร์มการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด
(ที่มา งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ)
3. การสุ่มตรวจ โดยดาเนินการให้หัวหน้างานสุ่มตรวจจากรายชื่อหนังสือที่ได้ดาเนินการ
วิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib

ภาพที่ 4.42 การสุ่มตรวจของหัวหน้างานจากรายชื่อหนังสือ
ทีไ่ ด้ดาเนินการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรม

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย หนังสือ
ภาษาอังกฤษ และการพิมพ์บ าร์โค้ดหนังสือใหม่ มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ เลขหมู่ และต้อง
ตรวจสอบเอกสารให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง การวิ เคราะห์ เลขหมู่ แ ละลงรายการบรรณานุ ก รมนั้ น มี
กระบวนการ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบ AACR2 และ
MARC21 นอกจากนี้แล้ วผู้ ปฏิบั ติงานยังมีหน้าที่อื่นๆที่ ได้รับมอบหมายที่ต้องดาเนินการให้ สาเร็จ
ลุ ล่ ว งด้ว ยดี อีกทั้ งยั งต้องมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ไขปั ญ หาต่างๆในงานที่รับ ผิ ดชอบ ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นได้ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
ขั้นตอนดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
1. การวิเคราะห์เลขหมู่และลง 1.1 ค ว า ม ย า ก ง่ า ย ใน ก า ร
รายการบรรณานุกรมภาษาไทย วิ เคราะห์ เลขหมู่ ข องประเภท
และภาษาอังกฤษ
หนังสือที่แตกต่างกัน ตามภาษา
ของหนั ง สื อ เช่ น ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และ
ภาษาจี น ท าให้ ใช้ เวลาในการ
วิเคราะห์ต่างกัน

แนวทางแก้ไข
- มีการศึกษารูปแบบและ
วิ ธี ก ารวิ เ ค ราะห์ ให้ มี ค วาม
แม่ น ย า เพื่ อ การลงรายการที่
ถูกต้อง
- สร้างคู่มือในการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.2 การวิเคราะห์หนังสือแต่ชื่อ - ใช้ คู่ มื อ การแบ่ งเลขหมู่ และ
เรื่องต้องใช้เวลานานพอสมควร ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งอย่ า ง
เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งในการแบ่ ง สม่าเสมอ
เลขหมู่หนังสือ
1 .3 ก า ร ล ง ร า ย ก า ร
บรรณานุกรมเพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบต้ อ งมี ค วามช านาญ
เนื่ อ งจากต้ อ งจดจ า TAG และ
Indicator ที่ใช้ในการ Catalog
ทาให้เกิดความล้าช้า เนื่องจาก
ต้องจาให้ได้

- มี ก ารศึ ก ษารู ป แบบ AACR2
แ ล ะ MARC21 ร ว ม ทั้ งก า ร
ท่ อ งจ ารู ป แ บ บ เพื่ อ ก ารล ง
รายการที่ถูกต้อง และสามารถ
ลดเวลาได้

๘๐

ขั้นตอนดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
1.4 ระบบ Walai AutoLib ไม่ - ใช้ วิ ธี ก ารคั ด ลอกระเบี ย น
มีตัวอย่างการกาหนด TAG แต่ และแก้ไขข้อมูลให้ละเอียดและ
ละ TAG ทาให้ ต้องมีการศึกษา ถูกต้อง
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
1.5 ระบบ Walai AutoLib มี
ก า ร error บ่ อ ย ท า ให้ ไ ม่
สามารถเข้าใช้งานได้ ทาให้
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน

- ประสานงานกั บ นั ก วิ ช าการ
คอมพิ ว เตอร์ หรือ ที ม งานวลั ย
ในการแก้ ไ ขการ error ของ
ระบบให้เร็วที่สุด

1.6 ขาดบรรณารั ก ษ์ ใ นการ
ปฏิ บั ติ งานการลงรายการทาง
บรรณานุกรม เพื่อให้ทันต่อการ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ในฐานข้อมูล และทันต่อความ
ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

- มี ก า ร แ บ่ ง ป ร ะ เภ ท ก า ร
Catalog หนั ง สื อ ในแต่ ล ะวั น
เพื่อให้ ท รัพ ยากรประเภทอื่น ๆ
ได้มีการวิเคราะห์เลขหมู่ มีการ
ลงรายการบรรณ านุ ก รมใน
ระบบ และให้ บ ริการได้ ทั น ต่ อ
การใช้งานของผู้รับบริการ

1.7 บรรณารัก ษ์ / เจ้ าหน้ า ที่
ต้ อ งมี ค วามช านาญในการลง
รายการทางบรรณานุกรม และ
ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้
เพื่อการลงรายการที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบรรณานุกรม

- การส่งบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่
ในการเข้ า ร่ ว มอบรมพั ฒ นา
ความรู้ทั้งภายในและภายนอก
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภ าพในการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น

1.8 การท างานหลายอย่างใน - มีการแบ่งเวลาการปฏิบัติงาน
เวลาเดียวกัน ทาให้ทางานหลัก ให้ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ ทุ ก ๆงานที่
ที่ตนเองรับผิดชอบได้ไม่เต็มที่ ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้
1.9 บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ - การส่งบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่
ค ว า ม ช า น า ญ ใ น ก า ร ใ ช้ ในการเข้ า ร่ ว มอบรมพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารทั้ ง
ภายในและภายนอกอย่าง

๘๑

ขั้นตอนดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข
ต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ เพื่ อ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น
- การศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้ อ งด้ ว ยตนเอง
จากคู่มือ หรือวิธีการใช้

2.1 ขั้นตอนการอัพโหลดข้อมูล
หน้ า ปกหนั ง สื อ แต่ ล ะเล่ ม มี
ค ว าม ยุ่ งย าก แ ล ะ ใช้ เว ล า
เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความ
ละเอี ย ด และต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์
เช่น กล้องถ่ายรูป เพื่อให้ภาพมี
ความคมชัด และต้องตกแต่งปก
หนังสือให้สวยงามก่อนอัพโหลด
เข้าสู่ระบบ

- จั ด หาเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การ
สแกนรูปภาพโดยเฉพาะเพื่อลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และ
สามารถอัพโหลดข้อมูลรูปภาพ
ได้ทันทีโดยไม่ต้องตกแต่งเพิ่ม

2.2 ระบบ Walai AutoLib ยัง
ไม่สามารถรายงานสถิติรายการ
หนั งสื อที่ น ามาประชาสั ม พั น ธ์
ได้ เนื่ อ งจากยั งไม่ ส ามารถค้ น
หนังสือแต่ละเล่มได้

- ประสานงานกับ นั กวิช าการ
คอมพิ ว เตอร์ หรือ ที ม งานวลั ย
เพื่ อ เพิ่ ม ข้ อ มู ล การรายการที่
ครอบคลุมยิ่งขึ้น

3. การพิ ม พ์ บ าร์ โ ค้ ด หนั ง สื อ 3.1 ปัญ หาหมึกและสติ๊กเกอร์
ใหม่
ส าหรั บ การพิ ม พ์ ห มด ท าให้
หนั ง สื อ ค้ า งไม่ ส ามารถพิ ม พ์
บาร์โค้ดหนังสือใหม่ได้

- มี ก า ร ก า ห น ด แ ผ น ห รื อ
โค ร ง ก า ร ให้ ชั ด เจ น เพิ่ ม
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุที่
ใช้ในงานให้เพียงพอตลอดทั้งปี

2. การอัพโหลดรูปภาพปก
หนังสือ

ตารางที่ ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรค

๘๒

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
๑ ด้านการปฏิบัติงาน
๑.1 มีการพัฒนาความรู้ในการคิดวิเคราะห์ และศึกษาหาความรู้ด้านการวิเคราะห์
เลขหมู่อย่างต่อเนื่อง
1.2 ควรให้บรรณารักษ์ฝ่ายงานเทคนิคได้ทางานหน้าเดียว เพื่อป้องกันการค้างของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
1.3 ควรแบ่งบรรณารักษ์ในการวิเคราะห์เลขหมู่ของประเภททรัพยากรสารสนเทศ
ให้ชัดเจน เพื่อเฉลี่ยจานวนทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการได้ทันต่อการใช้งานของผู้รับบริการ
๒. ด้านบุคลากร
2.1 ให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.2 สร้างแรงจูงใจและความมั่นคงในหน้าที่
๓ ด้านเทคโนโลยี
3.๑ ส่งบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศไปอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน
3.2 มีการถ่ายโอนความรู้เรื่องเทคโนโลยีรวมทั้งการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
3.๓. เมื่อประสบปัญหาด้านระบบ ต้องรีบติดต่อกับทีมงานวลัยอย่างต่อเนื่อง
และโดยเร็วที่สุด
3.4 ควรปรับปรุงสมรรถนะของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สูงขึ้น

บรรณานุกรม
กลุ่มงานห้องสมุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. (2553). คู่มือการทารายการทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ WALAI
AutoLib. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. (2543). สารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
งานวิเคราะห์และจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ. (๒๕๕๒). คู่มือปฏิบัติงานการลงรายการ
หนังสือ. กรุงเทพฯ : สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นุสรณ์ อ่อนทอง. (๒๕๕๓). สัญลักษณ์ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน, 19 สิงหาคม 2559.
http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson7/pg7_13.htm
บุญชนันท์ จันทร์สุวรรณ์. (2550). เอกสารประกอบการอบรมการจัดการความรู้ : เรื่องการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2550. ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา, และเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์. (2556). ห้องสมุดยุคใหม่, 1 สิงหาคม 2559.
www.webblog.rmutt.ac.th/thanyalak/tag/บรรณารักษ์/
พรพรรณ จันทร์แดง. (2557). ห้องสมุดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
พวา พันธุ์เมฆา. (2541). ดีดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยม
ของดิวอี้ จากต้นฉบับ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พวา พันธุ์เมฆา. (2542). หัวเรื่องภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุวันนา ทองสีสุกใส. (๒๕43). MARC21 สาหรับระเบียนหนังสือ/เอกสาร. ขอนแก่น : สานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุโขทัยธรรมาธิราช. (2547). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศหน่วยที่ 8-11
(ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช. (2547). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศหน่วยที่ 12-15
(ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สานักงาน ก.พ. (๒๕๕๔). มาตรฐานกาหนดตาแหน่งบรรณารักษ์, 20 สิงหาคม 2559.
http://www2.ocsc.go.th/job/บรรณารักษ์

บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2544). ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544, 19 สิงหาคม 2559. http://www.mua.go.th/users/hemmission/doc/law/ministry%20law/131%20library%20standard%202544.pdf
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (255๓). คู่มือ WALAI AutoLib เล่ม ๓ :
ระบบงานจัดทารายการ (Cataloging Module). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์.
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2557). พื้นฐานเกี่ยวกับ AACR2 และ
MARC21. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
WaLai AutoLib. (๒๕๕๖). MarcAnalyzer, 20 สิงหาคม 2559. https://library.kku.ac.th/
download/walai-UC/Handbook/Handbook.pdf

ภาคผนวก

เลขผู้แต่ง
เลขสัญลักษณ์ของพยัญชนะ 9 พวก
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กเงาะ

-

กเฌา
กเฌาะ

-

กเงิ
กเงีย
กเงียะ

-

กเขิ,
กเขีย,
กเขียะ,
กเขือ,
กเขือะ,

กเคิ
กเคีย
กเคียะ
กเคือ
กเคือะ

117

กแก,
กแกะ,
กโก,
กโกะ,

กแข,
กแขะ,
กโข,
กโขะ,

กแค
กแคะ
กโค
กโคะ

118

กใก,
กไก,

กใข,
กไข,

กใค
กไค

119

115

กง, กจ, กฉ, กช, กซ, กฌ

116

กงะ
กงั

122

123

กฌื

กเฌิ
กเฌีย
กเฌียะ

กเกิ,
กเกีย,
กเกียะ,
กเกือ,
กเกือะ,

124
124
125
126
127

-

กฌ
กฌั

121

กง, กจ, กฉ, กช, กซ, กฌ
กแง
กแงะ
กโง
กโงะ
-

กแฌ
กแฌะ
กโฌ
128
กโฌะ กงึ

กใง
กไง

กใฌ
กไฌ

129

กญ, กฎ, กฏ, กฐ, กฑ, กฒ
กญะ
กฒะ
กญั
กฒั

131

กญา
กญา

-

กฒา
กฒา

132

กญิ
กญี
กญึ
กญื

-

กฒิ
กฒี
กฒึ
กฒื

133

-

กเงือ
กเงือะ

-

กเฌือ
กเฌือะ

กเญ
กเญะ

-

กเฒ
กเฒะ

กเญา
กเญาะ

-

กเฒา
กเฒาะ

กญ, กฎ, กฏ, กฐ, กฑ, กฒ
กเญิ
กเญีย
กเญียะ
กเญือ
กเญือะ
กแญ
กแญะ
กโญ
กโญะ
กใญ
กไญ

-

กญุ
กญู

-

กฒุ
กฒ

134

135

กณา
กณา

-

กธา
กธา

142

136

กณิ
กณี
กณึ

กธื

กธิ
กธี
กธึ

143

-

กธุ
กธู

144

กณ, กด, กต, กถ, กท, กธ
กเณ
กเณะ

-

กเธ
กเธะ

145

กเณา
กเณาะ

-

กเธา
กเธาะ

146

กเณิ
กเณีย
กเณียะ
กเณือ

กเธือะ

กเธิ
กเธีย
กเธียะ
กเธือ

กเน
กเนะ

-

กเฝ
กเฝะ

155

กเนา
กเนาะ

-

กเฝา
กเฝาะ

156

กเนิ
กเนีย
กเนียะ
กเนือ
กเนือะ

-

กเฝิ
กเฝีย
กเฝียะ
กเฝือ
กเฝือะ

157

กณื
กเฒิ
กเฒีย
กเฒียะ
กเฒือ
กเฒือะ
กแฒ
กแฒะ
กโฒ
กโฒะ
กใฒ
กไฒ

กณุ
กณู

137

138

139

กณ, กด, กต, กถ, กท, กธ
กณะ
กณั

-

กธะ
กธั

กแณ
กแณะ
กโณ
กโณะ

-

กแธ
กแธะ
กโธ
กโธะ

148

กใณ
กไณ

-

กใธ
กไธ

149

กน, กบ, กป, กผ, กฝ
กนะ

-

กเณือะ

-

กฝะ

-

147

141

151

กนั

-

กฝั

กนา
กนา

-

กฝา
กฝา

กนิ
กนี
กนึ
กนื

-

กฝิ
กฝี
กฝึ
กฝื

กน, กบ, กป, กผ, กฝ
กนุ
กนู
กพา
กพา
กพ, กฟ, กภ, กม, กย
กพิ
กพี
กพึ
กพื

-

กฝุ
กฝู

-

กยา
กยา

-

กยิ
กยี
กยึ
กยื

กแน
กเนะ
กโน
กโนะ

-

กแฝ
กแฝะ
กโฝ
กโฝะ

กใน
กไน

-

กใฝ
กไฝ

159

-

กยะ
กยั

161

กแพ
กแพะ
กโพ
กโพะ

-

กแย
กแยะ
กโย
กโยะ

168

163

กใพ
กไพ

-

กใย
กไย

169

-

กวะ
กวั

171

152

153

154
162

กพ, กฟ, กภ, กม, กย
กพะ
กพั

158

กพุ
กพู

-

กยุ
กยู

164

กร, กล, กว
กระ
กรั

กเพ
กเพะ

-

กเย
กเยะ

165

กรา
กรา

-

กวา
กวา

172

กเพา
กเพาะ

-

กเยา
กเยาะ

-

กเยิ
กเยีย
กเยียะ
กเยึอ
กเยือะ

-

กวิ
กวี
กวึ
กวื

173

กเพิ
กเพีย
กเพียะ
กเพึอ
กเพือะ

กริ
กรี
กรึ
กรื
กรุ
กรู

-

กวุ
กวู

174

กเร
กเระ

-

กเว
กเวะ

175

กศิ
กศี
กศึ

-

กสิ
กสี
กสึ

กเรา
กเราะ

-

กวา
กวาะ

166

167

176

183

กเริ
กเรีย
กเรียะ
กเรือ
กเรือะ

-

กเวิ
กเวีย
กเวียะ
กเวือ
กเวือะ

177

กแร
กแระ
กโร
กโระ

-

กแว
กแวะ
กโว
กโวะ

178

กใร
กไร

-

กใว
กไว

179

กศ, กษ, กส
กศะ
กศั

-

กสะ
กสั

181

กศา
กศา

-

กสา
กสา

182

กใศ
กไศ

-

กใส
กไส

189

-

กฮะ
กฮั

191

กห, กฬ, กอ, กฮ
กหะ
กหั

กศื

-

กสื

กศุ
กศู

-

กสุ
กสู

184

กเศ
กเศะ

-

กเส
กเสะ

185

กเศา
กเศาะ

-

กเสา
กเสาะ

186

กเศิ
กเศีย
กเศียะ
กเศึอ
กเศือะ

-

กเสิ
กเสีย
กเสียะ
กเสึอ
กเสือะ

187

กแศ
กแศะ
กโศ
กโศะ
กเหิ
กเหีย
กเหียะ
กหึอ
กเหือะ

-

กแส
กแสะ
กโส
กโสะ
กเฮิ
กเฮีย
กเฮียะ
กเฮึอ
กเฮือะ

กแห
กแหะ
กโห
กโหะ
กให
กไห

-

กแฮ
กแฮะ
กโฮ
กโฮะ
กใฮ
กไฮ

กหา
กหา

-

กฮา
กฮา

กหิ

-

กฮิ

ให้เปลี่ยน “ก” อักษรตัวหน้าเมื่อใช้กับอักษรตัวอื่น

กฮี
กฮึ
กฮื

193

ที่ต้องการได้

กหึ
กหื

-

กหุ
กหู

-

กฮุ
กฮู

194

192

กะ

กัก
กัง
กัญ
กัณ
กัน
กัพ

-

กัค
กัฌ
กัฒ
กัธ
กัฝ
กัย

188

197

198
199

211
212
213
214
215
216
217

กเห
กเหะ

-

กเฮ
กเฮะ

195

กเหา
กเหาะ
กา
กาก
กาง
กาญ
กาณ
กาน
กาพ
การ
กาศ
กาห

-

กเฮา
กเฮาะ

196

กาค
กาฌ
กาฒ
กาธ
กาฝ
กาย
กาว
กาส
กาฮ

221
221
221
222
223
224
225
226
227
228

กาก
กาง
กาญ
กาณ
กาน
กาพ
การ
กาศ
กาห

-

กาค
กาฌ
กาฒ
กาธ
กาฝ
กาย
กาว
กาส
กาฮ

กิ กี กึ กื
กิ กี
กิก
กิง
กิญ
กิณ

-

กิค
กิฌ
กิฒ
กิธ

กู

-

กา

กา

กูก
กูง
กูญ
กูณ
กูน
กูพ
กูร
กูศ

-

221
222
223
224
225
226
227
228
229

241
242
243
244
245
246
247
248
249

-

กัว
กัส
กัฮ

กิน
กิพ
กิร
กิศ
กิห

-

กิฝ
กิย
กิว
กิส
กิฮ

กึก
กึง
กึญ
กึฌ
กึน
กึพ
กึร
กึศ
กึห

-

กึค
กึฌ
กึฒ
กึธ
กึฝ
กึย
กึว
กึส
กึฮ

กุก
กุง
กุญ
กุณ
กุน
กุพ
กุร
กุศ
กุห

-

กุค
กุฌ
กุฒ
กุธ
กุฝ
กุย
กุว
กุส
กุฮ

กุ

231
231
232
233
234
241

กูค
กูฌ
กูฒ
กูธ
กูฝ
กูย
กูว
กูส

กึ กื

กัร
กัษ
กัห

เกะ

218
219
235
236
237
238
239
231
232
233
234
235
236
237
238
239
241
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251

เกกะ
เกงะ
เกญะ
เกณะ
เกนะ
เกพะ
เกระ
เกศะ

-

เกคะ
เกฌะ
เกฒะ
เกธะ
เกฝะ
เกยะ
เกวะ
เกสะ

251
252
253
254
255
256
257
258
259

กูห

-

กูฮ

เก
เกก
เกง
เกญ
เกณ
เกน
เกพ
เกร
เกศ
เกห

เกีย เกียะ
เกิก
เกิง
เกิญ
เกิณ
เกิน
เกิพ
เกิร
เกิศ
เกิห
เกือ เกือะ
เกือะก
เกือะง
เกือะญ
เกือะณ
เกือะน
เกือะพ
เกือะร
เกือะศ

-

เกฮะ

เกา

-

251
251
252
253
254
255
256
257
258
259

เกาก
เกาง
เกาญ
เกาณ
เกาน
เกาพ
เการ
เกาศ
เกาห

-

เกาค
เกาฌ
เกาฒ
เกาธ
เกาฝ
เกาย
เกาว
เกาส
เกาฮ

-

เกาะค
เกาะฌ
เกาะฒ
เกาะธ
เกาะฝ
เกาะย
เกาะว
เกาะส
เกาะฮ

261
261
262
263
264
265
266
267
268
269

เกีย เกียะ
เกียก
เกียง
เกียญ
เกียณ
เกียน
เกียพ
เกียร
เกียศ
เกียห

-

เกียค
เกียฌ
เกียฒ
เกียธ
เกียฝ
เกียย
เกียว
เกียส
เกียฮ

เกิค
เกิฌ
เกิฒ
เกิธ
เกิฝ
เกิย
เกิว
เกิส
เกิฮ

271
271
272
273
274
275
276
277
278
279

เกือ เกือะ
เกือก
เกือง
เกือญ
เกือณ
เกือน
เกือพ
เกือร
เกือศ
เกือห

-

เกือค
เกือฌ
เกือฒ
เกือธ
เกือฝ
เกือย
เกือว
เกือส
เกือฮ

271
271
272
273
274
275
276
277
278
279

แกะ

เกือะค
เกือะฌ
เกือะฒ
เกือะธ
เกือะฝ
เกือะย
เกือะว
เกือะส

271
271
272
273
274
275
276
277
278
279

-

แกะค
แกะฌ
แกะฒ
แกะธ
แกะฝ
แกะย
แกะว
แกะส

281
281
282
283
284
285
286
287
288
289

เกาะ
เกาะก
เกาะง
เกาะญ
เกาะณ
เกาะน
เกาะพ
เกาะร
เกาะศ
เกาะห

เกหะ

-

แกะก
แกะง
แกะญ
แกะณ
แกะน
แกะพ
แกะร
แกะศ

261
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
276
277
278
279

เกือะห
แก, แกะ, โก, โกะ
แกก
แกง
แกญ
แกณ
แกน
แกพ
แกร
แกศ
แกห

-

-

เกือะฮ

แกค
แกฌ
แกฒ
แกธ
แกฝ
แกย
แกว
แกส
แกฮ

281 โก
281
282
283
284
285
286
287
288
289

โกะค
โกะฌ
โกะฒ
โกะธ
โกะฝ
โกะย
โกะว
โกะส
โกะฮ

281
281
282
283
284
285
286
287
288
289

โกะ
โกะก
โกะง
โกะญ
โกะณ
โกะน
โกะพ
โกะร
โกะศ
โกะห
ใก, ไก, กฤ
ใก, ไก
ใกก, ไกก ใกง, ไกง ใกญ, ไกญ
ใกณ, ไกณ
ใกน, ไกน ใกพ, ไกพ ใกร, ไกร ใกศ, ไกศ ใกห, ไกห -

-

-

แกะฮ

โกก
โกง
โกญ
โกณ
โกน
โกพ
โกร
โกศ
โกห

-

โกค
โกฌ
โกฒ
โกธ
โกฝ
โกย
โกว
โกส
โกฮ

281
281
282
283
284
285
286
287
288
289

กฤก
กฤง
กฤญ
กฤณ
กฤน
กฤพ
กฤร
กฤศ
กฤห

-

กฤค
กฤฌ
กฤฒ
กฤธ
กฤฝ
กฤย
กฤว
กฤส
กฤฮ

291
291
292
293
294
295
296
297
298
299

กฤ

291
ใกค, ไกค
ใกฌ, ไกฌ
ใกฒ, ไกฒ
ใกธ, ไกธ
ใกฝ, ไกฝ
ใกย, ไกย
ใกว, ไกว
ใกส, ไกส
ใกฮ, ไกฮ

แกะห

291
292
293
294
295
296
297
298
299

ประวัติผู้เขียน
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