คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดทาดรรชนีวารสาร

เกดแก้ว ผลผลา

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒๕๕๙

ก

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานดรรชนีวารสารเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการลงรายการ บทความดรรชนีวารสารของงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ศูน ย์บ รรณสารสนเทศ ส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ยะลา
และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการลงรายการทางบรรณานุกรม
ของ บทความดรรชนีวารสารแบ่งออกเป็น 5 บท คือ
บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของคู่มือ คาจากัดความเบื้องต้น
บทที่ ๒ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหาร
จัดการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
บทที่ ๔ เทคนิคการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน เทคนิค
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
บทที่ ๕ ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะ ประกอบด้ ว ย ปั ญ หาและอุ ป สรรค
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุง
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานดรรชนีวารสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับ
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทาดรรชนีวารสาร และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในการจัดทาดรรชนีวารสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตของคู่มือ
คาจากัดความเบื้องต้น
บทที่ ๒ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ข้อควรระวังการปฏิบัติงาน
บทที่ ๔ เทคนิคการปฏิบัติงาน
กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน
เทคนิคการปฏิบัติงาน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุง
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
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1
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12
16
16
27
28
28
30
39
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41
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43
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.
รายชื่อบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ
2.
รูปแบบมาร์ก 21 (MARC21) สาหรับการลงรายการวารสาร
3.
กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานการจัดทาดรรชนีวารสาร
4.
ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

หน้า
11
24
28
41

ง

สารบัญภาพ
ภาพที่
๑. โครงสร้างองค์กรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. โครงสร้างการบริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. โครงสร้างองค์กรของศูนย์บรรณสารสนเทศ
๔. สมุดทะเบียนการกาหนดเลขเรียก
๕. การกาหนด Tag การลงรายการสาหรับวารสาร
๖. การกาหนด Tag การจัดทาดรรชนีวารสาร
๗. การจัดทา Flowchart การลงรายการบทความดรรชนีวารสาร
๘. กระบวนการการลงรายการบทความดรรชนีวารสาร
๙. เข้าสู่โปรแกรมระบบการทารายการ (Cataloging Walai Auto Lib)
๑๐. ปรากฏเมนูหน้าจอให้เลือกระบบทารายการ
๑๑. คลิกเลือกงานวารสาร ที่แถบเมนูด้านบน
๑๒. คลิกแถบเมนูจัดการบทความดรรชนีวารสาร
๑๓. เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏหน้าจอเมนูบทความที่ยังไม่ได้จัดทา
๑๔. เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏหน้าจอเมนูบทความที่จัดทา
๑๕. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ เพื่อจัดทาบทความดรรชนีวารสาร
๑๖. คลิกเลือก Yes เมื่อระบบปรากฏดังภาพให้เลือก
๑๗. คลิก Yes ก็จะปรากฏดังรูป ดาเนินการตามขั้นตอนในการลงรายการ
Tag ที่ใช้ในการจัดทาบทความดรรชนีวารสาร
๑๘. ดาเนินการการติดเลขเรียกประจาตัวเล่ม ตามขั้นตอน
๑๙. ดาเนินการจัดทาบรรณานิทัศน์ดรรชนีวารสารเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์
โดยการแปลงไฟล์เพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ
๒๐. นาตัวเล่มจัดเก็บในตู้ดรรชนีวารสารทีพ่ ร้อมออกให้บริการ
๒๑. ภาพนาข้อมูลเข้า
๒๒. การตรวจสอบรายการทีละ Tag
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
งานพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ ศู น ย์ บ รรณสารสนเทศ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เล็งเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับ
บรรณารั กษ์หรื อเจ้าหน้ าที่ห้องสมุดหรื อบุคลากรที่ทาหน้ าที่ในการจั ดทาดรรชนีวารสาร ให้แก่ส มาชิก
ห้องสมุด เนื่องจากปัจจุบันนี้บ รรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบุคลากรในส านัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการปรับเปลี่ ยนบุคลากรอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในการจั ดทาดรรชนี วารสาร สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับ
ดรรชนีวารสารแก่สมาชิกห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่
เป็ น สมาชิก ของห้ องสมุ ด และได้รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ดโดยจั ดตามภารกิ จหลั กของงานพัฒ นาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด (จุมพล วนิชกุล, 2546 )
การทาดรรชนี ว ารสาร คือ การเลื อกบทความในวารสารแต่ล ะเล่ มที่เป็น บทความที่น่า สนใจมี
ความสาคัญกับผู้ใช้ เพื่อจัดทาเป็นดรรชนีวารสารลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้
อย่างรวดเร็วอีกวิธีการหนึ่ง ดรรชนีวารสาร เป็นเครื่องมือช่วยค้นบทความที่พิมพ์ในวารสาร นิตยสาร
วารสารที่ห้องสมุดแต่ละแห่งบอกรับ เมื่อเวลาผ่านไป ห้องสมุดจะนามาเย็บเล่มรวมกันในแต่ละปีเป็นหนึ่ง
เล่ม สองเล่ม หรือสามเล่มแล้วแต่ความหนา เมื่อเย็บรวมเล่มแล้ว จะนาไปให้บริการในลักษณะชั้นปิด หรือ
เปิด แล้วแต่นโยบายของห้องสมุดนั้นๆ ในการจัดทาดรรชนีวารสารได้มีการแบ่งประเภทของวารสารดังนี้
๑. วารสารเฉพาะวิชาหรือวารสารวิชาการ เป็นวารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ เผยแพร่ ใ ห้ แก่ ผู้ ที่ มีความรู้ ในสาขาวิ ช านั้นๆ ได้ติ ดตามความก้า วหน้ าทางวิ ช าการและวิช าชี พนั้ น
๒. วารสารกึ่งวิชาการ มีลักษณะกึ่งกลางระหว่างวารสารทั่วไปกับวารสารวิชาการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอ
เรื่องราวและเนื้อหาเฉพาะด้าน ซึ่งเข้าใจง่ายมีคุณค่าและมีผู้สนใจอ่านทั่วไป ๓. วารสารอื่นๆ ที่พิจารณา
เนื้อหาแล้วเห็นว่าเสนอบทความที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้ ใช้บริการ และบทความที่จัดทา
ดรรชนีวารสารมีวิธีการคัดเลือกดังนี้ ๑. บทความที่พิจารณาเห็นว่ามีคุณค่าทางด้านวิชาการและจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ๒. บทความที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
๓. เป็นบทความที่ให้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาดรรชนีวารสาร เพื่อให้เกิด
การจั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศ การสื บ ค้ น และจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ท า
ดรรชนีวารสาร ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความถูกต้อ ง สะดวก รวดเร็ว ของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ได้รับ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว จึงมาจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทาดรรชนีวารสาร สาหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทา
ดรรชนีวารสาร

๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ
๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทางานที่ไม่เป็นระบบ
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
๒. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. ลดข้อผิดพลาดจากการทางานที่ไม่เป็นระบบ
๑.๔ ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
การจั ดทาคู่มือการปฏิบั ติงานการจัดทาดรรชนีว ารสาร มุ่งการปฏิบัติงานส าหรับบรรณารักษ์
ในการจัดทาดรรชนีวารสารแก่สมาชิกห้องสมุด ในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่
ขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กชื่ อ เรื่ อ ง คั ด เลื อ กบทความ การวิ เ คราะห์ บ ทความดรรชนี ว ารสาร ตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ ง และบั น ทึ กข้ อ มูล การจั ดท าบทความดรรชนีว ารสาร จั ดท าขึ้น ส าหรั บ ใช้ ภ ายในหน่ ว ย
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สามารถใช้ได้เป็นประจาทุกวัน
๑.๕ คำจำกัดควำมเบื้องต้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศ หมายถึง สื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย สื่อวัสดุตีพิ มพ์ สื่อวัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นสารสนเทศทุกรูปแบบที่ห้องสมุดได้คัดเลือก จัดหา วิเคราะห์ และ
จัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ เข้าถึงได้อย่างสะดวก สบาย และรวดเร็วสื่อที่ใช้
ในการบันทึกข้อมูลความรู้ในเรื่ องต่างๆ ดังนั้นทรัพยากรสารสนเทศจึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่ใช้ในการ
แพร่กระจายความรู้ของบุคคลหนึ่งไปยังคนอื่นๆที่ต้องการรับความรู้นั้น (มนต์ชัย ทองดีศรีสวัสดิ์, 2553)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials) หมายถึง ทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนึ่งของห้องสมุด ที่จัดหา จัดเก็บ
และให้บริ การโดยในส่ว นการบริการนั้น จะให้ค้นคว้าภายในห้ องสมุดเท่านั้น สิ่งพิมพ์ต่ อเนื่องมีหลาย
ประเภท คือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่มีกาหนดออกตามวาระที่แน่นอน
เช่น รายวัน มีกาหนดออกทุกวัน รายสัปดาห์ มีกาหนดออกทุกสัปดาห์ รายปักษ์ มีกาหนดออกทุก
2 สัปดาห์ / 1 ครั้ง รายเดือน มีกาหนดออกทุกเดือน / 1 ครั้ง ราย 3 เดือน มีกาหนดออกทุก 3 เดือน /
1 ครั้ง รายปี มีกาหนดออกทุกปี เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข่าวสาร ความรู้ที่ทันสมัย หรือ
ความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556)

๓
ดรรชนีวำรสำร หมายถึง สิ่งบ่งชี้ไปยังแหล่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ หรือเป็นหนังสือ
ที่ให้รายการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหัวข้อ คาศัพท์ หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือรายการอื่นๆ ที่มี
ความสาคัญว่าอยู่หน้าใดในหนังสือเล่มเดียวกัน หรืออยู่ในหนังสือเล่มใด วารสารเล่มใด (จุมพล วนิชกุล,
2546 )
MARC (Machine Readable Catalog) หมายถึง การลงรายการและบันทึกรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมดรรชนีวารสาร เพื่อให้เครื่องอ่านได้ โดยการกาหนด TAG สาหรับ การลงรายการวารสาร
(สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557)
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib) หมายถึง ฐานข้อมูลที่จัดเก็บ รายการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดทั้งหมด
ผู้ทำหน้ำ ที่ใ นกำรจั ด ท ำดรรชนี วำรสำร หมายถึง บรรณารั กษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ห้ องสมุด หรื อ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่ทาหน้าที่ในการจัดทาดรรชนีวารสาร ในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศูนย์บรรณสำรสนเทศ คือ หน่วยงานในกากับของสานักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ หมายถึ ง ห้ อ งสมุ ด เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท รั พ ยากร
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิ ภาพ มีหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการใน การจัดการเรียน
การสอนและการศึกษาค้นคว้า โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

บทที่ ๒
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการ
๒.๑.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเป็น
สถาบันราชภัฏ ทาให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาลัยครูยะลาเปลี่ยนชื่อเป็นสานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา
โดยรวมเอาฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกัน จัดโครงสร้างเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานเลขานุการ
๒. กลุ่มงานสารนิเทศ
๓. กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและระบบเครือข่ายห้องสมุด
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ทาให้สานักวิทยบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รวมเอา
ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การจัด
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ยะลา โดยจั ดโครงสร้ า งส านัก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 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
วัน ที่ ๒๓ มิถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีป ระกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่องการแบ่งส่ ว น
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แบ่งส่วนราชการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นสานักงานผู้อานวยการ
วั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา เรื่ อ งการจั ด
โครงสร้าง การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน่วยงานระดับกองเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสานักงานผู้อานวยการ คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์
คอมพิวเตอร์ และให้หน่วยงานระดับกองแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยระดับงานดังนี้ คือ
๑. สานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย ๑ งาน คือ
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๒. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย ๓ งาน คือ

๕
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 ได้ รั บ
งบประมาณในการสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศแทนอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม ทาให้ต้องย้าย
ที่ทาการศูนย์คอมพิวเตอร์ออกเป็น ๒ แห่ง คือ
๑. อาคารบรรณราชนครินทร์ชั้น ๒ สาหรับเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล
และชั้น ๓ เป็นห้องควบคุมระบบ
๒. อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น ๔ เป็นสานักงานและห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียน
การสอนและงานฝึกอบรมทั่วไป
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๕) มีการส่งมอบอาคาร
และมีการย้ า ยส านั กงานศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห้ องปฏิ บัติก ารสนับสนุนการสื บค้น ข้อมู ล ห้ องปฏิบัติ การ
สนับสนุนการเรียนการสอน มาประจาอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ย้ายสานักงานผู้อานวยการ จาก ชั้น ๒ อาคารบรรณราชนครินทร์
มาประจา ณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการ One Stop Services
2.1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
“แหล่งพัฒนาทางปัญญาที่ยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
“แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ”
พันธกิจ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่
สอดคล้ องกั บภารกิ จหลั กของมหาวิ ทยาลั ย ครบ ๔ ภารกิ จ คื อ ๑) การสนับสนุนการเรี ยนการสอน ๒)
สนับสนุนการวิจัย ๓) สนับสนุนการบริการทางวิชาการ และ ๔) สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
๑. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
๓. ผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
๔. ให้บริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๕. ให้บริการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและอาเซียน

๖

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
3. ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. มีร ะบบเครื อข่าย เพื่อส่งเสริมความร่ว มมือในการใช้ทรัพยากรร่ว มกันส่ งเสริมการ
บริห ารจั ดการและการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรี ยนรู้ของ
นักศึกษารวมทั้งการเผยแพร่สื่อความรู้ทางวิชาการสาหรับประชาชนทั่วไป
๒.๑.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
2.1.3.1. โครงสร้างองค์กร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแบ่งส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า
หน่วยงานตามประกาศกระทรวง ๑ หน่วยงาน คือ สานักงานผู้อานวยการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ๒
หน่วยงาน คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารทั่วไป

ศูนย์บรรณสารสนเทศ
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานบริหารทั่วไป
งานระบบเครือข่าย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานบริการและฝึกอบรม

ภาพที่ ๑ โครงสร้างองค์กรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2557 : 4 )
2.1.3.๒.โครงสร้างการบริหาร
ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏยะลา เป็ น
หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะ มี ร องอธิ การบดี ฝ่ ายพั ฒ นาระบบบริ ห ารเป็ น ผู้ ดู แลในระดั บ นโยบาย ของ
มหาวิทยาลั ย มีผู้ อานวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บริ หาร มีรองผู้ อานวยการ

๗
สานักวิทยบริการ ฯ เป็นผู้กากับ ดูแล และมีหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ติดตามการดาเนินงาน โดย สานัก
วิทยบริการ ฯ มีรายละเอียดการแบ่งโครงสร้างการบริหาร ดังภาพที่ ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ ฯ

ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ

ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานระบบเครือข่าย
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้างานบริการและฝึกอบรม

ภาพที่ ๒ โครงสร้างการบริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2557 : 5 )
๒.๑.4 โครงสร้างหน่วยงาน
ศู น ย์ บ รรณสารสนเทศ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงาน
เทียบเท่ากอง สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้อานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศเป็น
ผู้บังคับบัญชา มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้ดูแลระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ มี
ผู้ อ านวยการส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็น ผู้ บ ริ ห าร ก ากั บ ดูแ ลและติ ด ตาม การ
ดาเนินงาน
ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใต้สานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กากับดูแลและมีผู้อานวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศเป็นผู้บริหาร มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น ๓ งาน คืองานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษา แบ่งงานในหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
๑.๑ หน่วยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
๑.๑.๑ บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
๑.๑.๒ บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด

๘
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
๒.๕.๑ งานที่รับผิดชอบภายในสานักงาน (งานหลัก)
๓. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๓.๑ หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑.๑ งานบริการสารสนเทศ
๓.๑.๒ งานควบคุมระบบและซ่อมบารุง
๓.๑.๓ งานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ หน่วยผลิตและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๓.๒.๑ งานผลิตสารสนเทศ
๓.๒.๒ งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
๓.๓ หน่วยพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอล
๓.๓.๑ งานระบบแม่ข่ายห้องสมุดดิจิตอล
๓.๓.๒ งานพัฒนาระบบ

๙

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

งานบริการและ
เผยแพร่สารสนเทศ
หน่วยบริการยืม – คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยบริการตอบ
คาถามและค้นคว้า
หน่วยจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

หน่วยจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่
และลงรายการ
หน่วยดรรชนีวารสาร
และสิ่งพิมพ์ตอ่ เนื่อง

หน่วยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน่วยผลิตและพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้
หน่วยพัฒนาระบบ
ห้องสมุดดิจิตอล

หน่วยสารสนเทศพิเศษ
หน่วยบันทึกและ
จัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ
หน่วยซ่อมและบารุง
ทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กรของศูนย์บรรณสารสนเทศ
๒.๑.5 ภาระหน้าที่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใต้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กากับดูแลและมีผู้อานวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศเป็นผู้บริหาร มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น 3 งาน คืองานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แบ่งงานในหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1.1 หน่วยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
1.1.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
1.1.2 บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด
1.1.3 อบรมนักศึกษาใหม่
1.1.4 จัดทาสถิติการบริการห้องสมุด
1.1.5 ประชาสัมพันธ์งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

๑๐
1.2 หน่วยบริการตอบคาถามและค้นคว้า
1.2.1 บริการตอบคาถาม
1.2.2 บริการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ
1.3 หน่วยจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
1.3.1 การจัดชั้นหนังสือ
1.3.2 ตรวจสอบชั้นหนังสือ
1.4 หน่วยสารสนเทศพิเศษ
1.4.1 มุม Set Corner
1.4.2 ห้อง American Corner
1.4.3 CD-ROM
1.4.4 หอจดหมายเหตุ
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการ
2.3 หน่วยดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.4 หน่วยบันทึกและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
2.5 หน่วยซ่อมและบารุงทรัพยากรสารสนเทศ
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3.1 หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.1 งานบริการสารสนเทศ
3.1.2 งานควบคุมระบบและซ่อมบารุง
3.1.3 งานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 หน่วยผลิตและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3.2.1 งานผลิตสารสนเทศ
3.2.2 งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3.3 หน่วยพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอล
3.3.1 งานระบบแม่ข่ายห้องสมุดดิจิตอล
3.3.2 งานพัฒนาระบบ

๑๑
2.1.6 รายชื่อบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ
ลาดับ
ที่
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ศูนย์บรรณสารสนเทศ
อาจารย์นูรีดา
จะปะกียา
รองผู้อานวยการฝ่ายจัดหารายได้และกิจกรรมพิเศษ
- งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
อาจารย์จารุณี
การี
รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
นางสาวอะห์ลาม
เจะเตะ
บรรณารักษ์
นางสาวธัญชนก
จิตสุวรรณ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวบงกชกร
แซ่เซ่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางศิริขวัญ
ชูประวัติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอาวาตีฟ
รอฮิง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวนูสีลา
ยูมะโซ
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวซูฮัยลาร์
อาม๊ะ
บรรณารักษ์
นางสาวเกดแก้ว
ผลผลา
บรรณารักษ์
นายอิสรา
แสงสุวรรณ
บรรณารักษ์
นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวภัทรินทร์
นิเลาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นายซุลกีฟลี
ยิงทา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนภัทร
นาคิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายมะอูเซ็ง
กอแล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

๒.๑.7 โครงสร้างการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น ๕ หน่วย คือ
๑.๑ หน่วยจัดทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๒ หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการ
๒.๓ ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
๒.๔ หน่วยบันทึกและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๕ หน่วยซ่อมและบารุงทรัพยากรสารสนเทศ

๑๒
๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.๒.๑ บทบาทหน้าที่ของตาแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสายงานบรรณารักษ์ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงาน
บรรณารักษ์ ดังนี้
1. ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทาบัตรรายการ ทาบรรณนุ กรม
ทาดรรชนี ทาสาระสังเขป จัดทาคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว การปฏิบัติ งานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ให้เลขหมู่หนังสือ ทา
ดรรชนี บรรณานุกรม สาระสังเขป กฤตภาค การเก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุด ให้คาแนะนา
ปรึ กษา และบริ การในการค้น หาหนั งสื อแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ ส นใจอื่นๆ เพื่อ
ประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้ คือ
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้ชานาญการพิเศษ)
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้ชานาญการ)
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ)
(สานักงาน ก.พ., 2559)
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
1. งานวิ เ คราะห์ และลงรายการวารสารและสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ งและจั ด ท าบทความ
ดรรชนีวารสาร
1.1 ลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และปริ้นบาร์โค้ด
ติดบาร์โค้ดประจาตัวเล่มที่รองปกด้านหลังของวารสาร
1.2 กาหนดหัวเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ ตามรูปแบบ MARC ในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
1.3 บั น ทึกข้อมูล /การลงรายการ ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ทางบรรณานุกรม
เพิม่ เติมเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

๑๓
๑.๔ คัดเลือกวารสารเพื่อจัดทาบทความ
๑.๕ คัดเลือกบทความชื่อเรื่องที่ต้องการจัดทา
๑.๖ ลงรายการบทความดรรชนีวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติตามขั้นตอน
๑.๗ นาขึ้นชั้นให้บริการ
๑.๗ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการดรรชนีวารสาร
2. ให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.1 จัดระบบชั้นวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.2 ให้บริการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.3 บริการตอบคาถามงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.4 คัดเลือกและรวมเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา
2.5 คัดเลือกและแทงจาหน่ายหนังสือพิมพ์
3. งานจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3.1 สารวจความต้องการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3.2 สารวจความพึงพอใจทรัพยากรสารสนเทศของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.3 ติดต่อศูนย์/สานักพิมพ์ และตัวแทนจาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อขอรับรายชื่อ
วารสารใหม่
3.4 ประสานงานกับคณะในการเสนอแนะวารสาร
3.5 คัดเลือกรายการวารสาร เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดหาวารสาร
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ได้แก่ กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน และ Creative
Club คลับนักคิด จิตอาสา
5. คัดเลือกวารสารรวมเล่ม
5.1 รวมรวมวารสารฉบับล่วงเวลา เพื่อดาเนินการรวบรวมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
6. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมและพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือบริจาค
6.1 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และกาหนดหัวเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ ตามรูปแบบ
MARC ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติทั้งหนังสือบริจาค
6.2 บั น ทึกข้อมูล /การลงรายการ ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ทางบรรณานุกรม
เพิ่มเติมเข้าระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
6.3 เขียนเลขบาร์โค้ดหน้าแรกและหน้า 21 ของหนังสือทุกเล่ม
6.4 พิมพ์บาร์โค้ดหนังสือแต่ละเล่ม
7. บริการสืบค้นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ การให้บริการสืบค้นวารสารออนไลน์ ในการให้
ข้อมูลแก้ผู้เข้าใช้บริการที่สนใจค้นหาข้อมูลที่ต้องการ หรือการอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจในการค้นหาข้อมูล
วารสารออนไลน์

๑๔
8. จัดทาคู่มือการให้บริการ (ระบบ กลไก มาตรฐานการให้บริการ) การจัดทาคู่มือการให้
บริการ เป็นส่วนงานที่ทาหน้าที่ด้านการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการตอบคาถาม บริการยืม – คืน ประเภท
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั้งทรัพยากรสารนิเทศที่ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผู้ให้บริการ มีหน้าที่ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้เข้าใช้บริการ และยังต้องทาหน้าที่ เป็น “ผู้ช่วยผู้ใช้บริการ” เพื่อให้
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารรู้ จั กค้ น คว้ าศึก ษาหาความรู้ จ ากทรั พยากรที่ มีในห้ องสมุ ดได้ อย่า งถูก ต้อง ได้ รับทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด และใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้คุ้มค่ามากที่สุด จัดทาคู่มือขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9. สารวจความพึงพอใจการให้บริการของ สวท. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการของสานัก
วิทยบริการฯ หมายถึงพิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใช้แบบสอบถามสารวจความพึง
พอใจ โดยการประเมินจากงานบริหารทั่วไป ประเด็นการสารวจประกอบด้วย ความรับผิดชอบในหน้าที่
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ การดูแล เอาใจใส่และการมีจิตสานึก
ในการให้ บริ การ ความมี มนุ ษยสั มพันธ์ ให้ คาแนะน าและการแก้ ปัญหา คุ ณภาพของงานที่ ได้รั บ ความ
ประทับใจของผู้รับบริการ
10. สรุปผลการดาเนินงาน การสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อรวบรวมรายการต่างๆ ส่งให้ผู้บริหาร
หรือเผยแพร่การบริการ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้รับทราบถึงการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
1๑. โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฯ การมีส่วนร่วมในโครงการ
ตั้งแต่การวางแผน การจัดเตรียม การลงพื้นที่ การอบรม การติดตามการประเมินผล ปฏิบัติงานร่วมกันกับ
บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อร่วมกันดาเนินงานให้ผ่านลุล่วงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๑2. จัด ทา Kaizen การวิเคราะห์บทความดรรชนีว ารสาร มีการดาเนินการจัดเก็บตัวเล่ ม
ดรรชนีวารสารแยกไว้ต่างหาก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลที่ได้จากการค้นหาในระบบ OPAC ที่
เป็นบทความที่ต้องการ และนามาค้นหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จะแนะนาขั้นตอน
ในการค้นหาอย่างละเอียด ทั้งนี้การทาสัญลักษณ์ในตัวเล่ม เพื่อง่ายต่อการค้นหาตัวเล่ม และการจัดระบบ
ชั้น เพราะการจัดชั้นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจะจัดเรียงตามตัวอักษร ก – ฮ และจัดเรียงตามตัวเลขตามลาดับ หน้า
ตู้จัดเก็บตัวเล่มก็จะมีรายละเอียดการค้นหาตัวเล่มบทความดรรชนีวารสาร ดังนี้
1. ขั้นตอนในการค้นหาตัวเล่มบทความดรรชนีวารสาร
2. รายชื่อบทความที่มีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยการสืบค้นจากระบบ OPAC
3. บริเวณสันปกซ้ายมือด้านล่างจะมีแถบสีติดไว้ พร้อมทั้งเขียนเลขเรียกประจาตัวเล่ม
ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการค้นหา
วิธีการดาเนินการดังกล่าวมีการปรับปรุงใช้งานจริง ผลลัพธ์คือมีประสิทธิภาพมาก เพราะผู้เข้าใช้บริการ
สามารถค้นหาได้ง่าย ตามคาแนะนา
ในขณะเดียวกันในระบบ Walai Autolib เลขเรียก Tag 082 จะไม่ประกฎขึ้นหน้าระบบรายละเอียด MAC
หากปรากฏจากระบบผู้ใช้บริการจะสะดวกยิ่งขึ้น

๑๕
๑3. งานที่มีส่วนร่วมขององค์กร การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ต่างๆตั้งแต่กิจกรรมภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมของกอง กิจกรรมของงาน หรือกิจกรรม/โครงการของ
มหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น
๑๔. งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ทั้งที่เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลใน
ส่วนต่างๆ

บทที่ ๓
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบตั ิงาน
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับนี้เป็นมาตรฐานฉบับที่ ๒ ซึ่งได้จัดทาขึ้น
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข มาตรฐานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นแนวทางสาหรับสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด
ของสถาบันให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น
มาตรฐานห้ อ งสมุ ดสถาบั น อุด มศึกษาฉบับ นี้จัด ทาขึ้น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษา
ตลอดชีวิต และเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงกาหนดมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว้ดังนี้
๑) ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๔″
๒) ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
๓) ในประกาศนี้
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งของรัฐ
และเอกชน ซึ่งอาจเรียกมหาวิทยาลัย หรือชื่ออื่นใด เช่น สถาบัน วิทยาลัย ฯลฯ
ห้อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หมายถึ ง หน่ ว ยงานส าหรั บ บริก ารทรั พ ยากรสารสนเทศใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเรียกว่า สานักหอสมุด หรือชื่ออื่นใด ผู้บริหารห้องสมุด หมายถึง บุคคลที่ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ รองผู้อานวยการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับสูง ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ห้องสมุดที่ทาหน้าที่เปรียบเสมือนห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ วิ ช าชี พ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ท างานภายในห้ องสมุ ด ซึ่ง มี คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ เช่น บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการการเงิน นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา เป็นต้น
ผู้ใ ช้บริการ หมายถึง บุ คคลที่ส ามารถใช้บริการของห้ องสมุดได้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ศิษย์เก่า นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ใช้บริการจาก
ต่างประเทศด้วย นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหรือนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นสมาชิกโดยเสียค่าสมาชิก
ระบบการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๓ มาตรา ๑๕ ซึ่งจัดการศึกษาเป็นสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบด าเนิ น การ หมายถึ ง งบประมาณที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ รั บ ในการด าเนิ น กิ จ กรรม
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในหมวดเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว หมวดตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ และค่ า

๑๗
สาธารณู ป โภค และอาจรวมถึง หมวดเงิ นอุ ด หนุน ด้ ว ยในบางกรณีส าขาวิ ช า หมายถึ ง สาขาวิช าตาม
การจาแนกสาขาวิชาตามมาตรฐานสากล(International Standard Classification of Education :
ISCED ) ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) กาหนด
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ ๑ โครงสร้างและการบริหาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัยทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแก่สังคม ตลอดจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ดังนั้นสถานภาพอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และความรับผิดชอบของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรกาหนด
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
๑.๑ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรมี ส ถานภาพเท่ า หน่ ว ยงานทางวิ ช าการระดั บ คณะ
ของสถาบันอุดมศึกษา
๑.๒ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรกาหนดนโยบายในการบริหารไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร
มีการแบ่งหน่วยงานและ ระบบสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน
๑.๓ ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาต้น
สังกัด และควรมีส่วนร่วมโดยตรง ในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา
๑.๔ ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ บริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาและเป็นกรรมการในชุดต่างๆ ของสถาบันต้นสังกัดตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้รับทราบ
ความ ก้าวหน้าในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และความก้าวหน้าทางวิชาการอันจะทาให้ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาสามารถ สนองต่อภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและทันต่อความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
๑.๕.๑ คณะกรรมการกาหนดนโยบายทาหน้าที่กาหนดนโยบาย ในการพัฒนาติดตาม
ดูแลและประเมินผล ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
๑.๕.๒ คณะกรรมการบริ ห ารห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาท าหน้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล
การบริหารงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๖ สถาบันอุดมศึกษาอาจมีห้องสมุดแห่งเดียว หรืออาจมีห้องสมุดกลางและห้องสมุดสาขา
ระบบบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นระบบศูนย์รวมการบริหาร
ตอนที่ ๒ งบประมาณและการเงิน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณให้คานวณตามส่วน โดย
ถืออัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘ ของงบประมาณทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษางบประมาณของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาต้องแยกเป็น อิสระในกรณีที่มีห้องสมุดสาขา ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่
จัดเตรียมและบริหารงบประมาณเพื่อการดาเนินงานสาหรับห้องสมุดสาขาตามความจาเป็นและเหมาะสม

๑๘
รายได้ที่ได้จากกิจกรรมและบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ให้สงวนไว้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ของห้องสมุด นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ
ตอนที่ ๓ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บุคลากรในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคุณสมบัติ จานวน และประเภทตามความจาเป็นและ
อย่างเพียงพอเพื่อ พัฒนาห้องสมุด ดูแลรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับนโยบายและ วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา การพิจารณาจานวนและคุณสมบัติของ
บุคลากรให้คานึงถึงจานวนและขอบเขต ของทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสาขา หน่วยบริการ ชั่วโมง
บริการอัตราการเพิ่มของทรั พยากรสารสนเทศใหม่ อัตราการยืม – คืน ลักษณะของกระบวนการทาง
เทคนิค เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ และลักษณะของบริการ ที่ต้องการ รวมถึงลักษณะของการบริการ
เฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของห้องสมุด
๓.๑ คุณสมบัติ
๓.๑.๑ ผู้ บริ หารห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และควรมี
ความรู้พื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และจะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงาน
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีหรือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ของสถาบันนั้น ๆ
๓.๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝ่าย ควรมีวุฒิอย่างต่าปริญญาโท และมีพื้นความรู้ใน
สาขาที่ปฏิบัติงานไม่ ต่ากว่าปริญญาตรี กับมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด อย่างน้อย ๒ ปี หรือ
เป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดไม่ น้อยกว่า ๓ ปี
๓.๒ จานวนบุคลากรในงานห้องสมุดสถาบันศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา แต่ละแห่งควร
จัดสรรบุคลากรตาแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
๓.๒.๑ งานบริ ห ารและงานธุ ร การ ควรประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการห้ อ งสมุ ด รอง
ผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการหัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริหาร และตาแหน่งอื่ นๆ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่สารบรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นักวิชาการ
พัสดุ นักวิชาการการเงิน และบัญชี พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักการภารโรงและตาแหน่งอื่นๆตาม
ความเหมาะสม
๓.๒.๒ งานพื้นฐานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
(๑) งานพัฒนาทัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบด้วยบรรณารักษ์ ทาหน้าที่ขอ
และแลกเปลี่ยนบรรณารักษ์ทาหน้าที่คัดเลือกและจัดซื้อบรรณารักษ์ทาหน้าที่บารุงรักษาและตรวจสอบ
พนักงาน ห้องสมุด พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานซ่อมหนังสือ
(๒) งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศควรประกอบด้วย บรรณารักษ์พนักงาน/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๓) งานสื่ อโสตทัศน์และสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ควรประกอบด้ว ยบรรณารักษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และช่างศิลป์
(๔) งานวารสารควรประกอบด้วย บรรณารักษ์เจ้าหน้าที่/พนักงาน ห้องสมุดและ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๑๙
(๕) งานเอกสารและสิ่งพิมพ์รัฐบาล ควรประกอบด้วย บรรณารักษ์ พนักงาน/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๖) งานบริการยืม- คืน งานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเจ้าหน้าที่ตรวจ สอบทางเข้า – ออก เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนังสือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชั้นหนังสือ และ
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดหนังสือและชั้นหนังสือ
(๗) งานบริ ก ารอ้ า งอิ ง ให้ ค าปรึ ก ษาและช่ ว ยค้ น คว้ า ควรประกอบด้ ว ย
บรรณารักษ์ หรือนักเอกสารสนเทศเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ถ่ายเอกสาร) และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๘) งานผลิตคู่มือสืบค้นพิเศษ งานผลิตดรรชนีและสาระสังเขปค้นเรื่องทั่วไปควร
ประกอบด้วย บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๙) งานส่งเสริมและเผยแพร่บริการวิชาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และ
ประชาสัมพันธ์ ควรนักวิชาการ ช่างศิลป์ พนักงานห้องสมุด และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(๑๐) งานระบบงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ควรประกอบด้ว ยนัก วิช าการ
คอมพิวเตอร์ และบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
(๑๑) งานจดหมายเหตุสถาบันอุดมศึกษาควรประกอบด้วยบรรณารักษ์ นักเอก
สารสนเทศ
(๑๒) หากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใดมีงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้พิจารณา
ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
๓.๓ สู ตรส าหรั บ คานวณจ านวนผู้ ปฏิบัติ งานในห้ อ งสมุดสถาบันอุดมศึ กษาส าหรับจานวน
ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ให้คานวณตามสูตรดังนี้
๓.๓.๑ จานวนผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพ คานวณจากจานวนนักศึกษา รวมกับจานวน
หนังสือ ดังนี้
(๑) ถ้าจานวนนักศึกษาทั้งหมดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คน ให้ใช้สัดส่วนนักศึกษา๕๐๐
คน ต่อ บรรณารักษ์ ๑ คน ส่วนจานวนนักศึกษาที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐ คนแรกขึ้นไปให้ใช้สัดส่วนนักศึกษา
ทุก ๒,๐๐๐ คน ต่อบรรณารักษ์ ๑ คน
(๒) จานวนหนังสือ ๑๕๐,๐๐๐ เล่มต่อบรรณารักษ์ ๑ คน และจานวนหนังสือ
ที่เพิ่มขึ้นใน แต่ละปีทุก ๆ ๒๐,๐๐๐ เล่ม ต่อบรรณารักษ์ ๑ คน
๓.๓.๒ จานวนผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพอื่นๆ พนักงานและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ให้มีจานวน
ตามความเหมาะสม
ตอนที่ ๔ ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึกใน ทุก
รูปแบบ ได้แก่ วัสดุตีพิมพ์ โสตทัศนวัส ดุ สารสนเทศที่บันทึกในรูปเสียง รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปกราฟิก
และฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ ให้ครบถ้วน ตามความจาเป็นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบภาระหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ดาเนินการจัดเก็บอย่างมีระบบเพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ต้องมีu๓๖๒๑ หลักเกณฑ์ การเพิ่มจานวนทรัพยากร
สารสนเทศอย่างมีระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา

๒๐
๔.๑ ทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐานที่จะต้องจัดหาเข้าห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษามีดังนี้
๔.๑.๑ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมทางวิ ช าการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ทุกระบบการศึกษา
๔.๑.๒ ทรัพยากรมาสนเทศที่ผลิตและเผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษา ต้นสังกัด
๔.๑.๓ ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๔.๑.๔ ทรั พยากรสารสนเทศที่ ส่ ง เสริม ความสนใจใคร่ รู้ สติปั ญญา และนัน ทนาการ
ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตอย่างมีความสุข
๔.๒ ปัจจัยที่ต้องคานึงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
๔.๒.๑ ขอบเขตและลักษณะของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
๔.๒.๒ จานวนและลักษณะของโครงการบัณฑิตศึกษา
๔.๒.๓ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔.๒.๔ จานวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
๔.๒.๕ จ านวนวิ ท ยาเขต ศู น ย์ ก ารเรี ย นและหน่ ว ยงานเรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ในแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาและลักษณะของสารสนเทศท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น
๔.๒.๖ ความต้องการของคณาจารย์ในการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และบุคลากรอื่นๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
๔.๒.๗ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ที่ จ ะศึ ก ษาให้ ลึ ก ซึ้ ง ในเรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง ห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถ ยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้จากห้องสมุดอื่น
๔.๓ สูตรสาหรับคานวณจานวนทรัพยากรสารสนเทศ จานวนทรัพยากรสารสนเทศ ให้ใช้สูตร
สาหรับคิดคานวณ 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 สาหรับ
ระดับปริญญาโท กรณีที่ไม่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท ๖,๐๐๐ เล่ม สาหรับระดับ
การศึกษาเฉพาะทาง ๖ ปี ๒๕,๐๐๐ เล่ม สาหรับระดับปริญญาเอกห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีหนังสือ
จ านวนไม่ น้ อยกว่ า ๑๐๐,๐๐๐ เล่ ม และจะต้ อ งมี ตั ว เล่ มหนัง สื ออย่ างน้อ ยร้อ ยละ ๕๐ ทั้ ง นี้ จ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปสื่ออื่นๆ ให้นับเท่ากับจานวนเล่มของหนังสือที่บันทึกลงสื่อที่สามารถค้นหามา
ใช้ได้ทันที
๔.๓.๒ วารสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความจาเป็น
ของแต่ละสาขาวิช าที่เปิ ดสอนเป็ นวิชาเอก วิช าโท ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ให้คานึงถึงการบอกรับ
วารสาร ด้ว ยวิธี อื่ น เช่ น การสั่ ง ซื้อ บทความวารสารและสาระสั ง เขปซึ่ ง สามารถสั่ งฉบั บ พิม พ์ ทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีรวมทั้งการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารประเภทให้ความรู้ทั่วไปและเพื่อ
ความจรรโลงใจ ให้มีจานวนตามความ เหมาะสม

๒๑
ตอนที่ ๕ อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
อาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรตั้งอยู่ที่สะดวกสาหรับผู้ใช้ มีสัดส่วนเป็นเอกเทศ มี เนื้อที่
สาหรับเก็บทรัพยากรสารสนเทศ อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ขนาด
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและเนื้อที่ในส่วนต่างๆ ควรคานึงถึงจานวนนักศึกษา จานวนบุคลากร และ
เนื้อที่ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนจานวนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ งการคิดคานวณเนื้อ
ที่ห้องสมุดจะรวมถึงเนื้อที่สาหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการที่ต้องใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ
ของห้องสมุดด้วย
๕.๑ การสร้างอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรคานึงถึงความต้องการ ในการใช้เนื้อที่ใน
อนาคต และได้รั บ การออกแบบอย่ างเหมาะสมและถูกต้ องตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารอุปกรณ์
อานวยความสะดวกในตัวอาคารควรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และภาระหน้าที่ ทั้งนี้ผู้บริหารห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นผู้หนึ่งในคณะกรรมการดาเนินการจัดสร้างและตรวจรับอาคาร
๕.๒ ครุภัณฑ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ควรออกแบบให้ได้มาตรฐาน
๕.๓ พื้น เพดาน และผนังอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรประกอบด้วย วัสดุเก็บเสียง
๕.๔ อาคารห้ องสมุดสถาบั นอุดมศึก ษาควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบาย
อากาศ แสงสว่ า ง และระบบป้ อ งกั น สาธารณภั ย อย่ า งเหมาะสมและได้ ม าตรฐาน เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
บารุงรักษา ทรัพยากรห้องสมุดมิให้เกิดการชารุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร
๕.๕ ห้ องสมุดสถาบั น อุดมศึกษาควรจัดอาคารสถานที่ส าหรับคนพิการ โดยเพิ่มสิ่ งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการ เช่น ทางขึ้น – ลง ห้องน้า ลิฟต์ และ ที่นั่งอ่านหนังสือ
๕.๖ สูตรสาหรับคานวณเนื้อที่ของห้อง.สมุดสถาบันอุดมศึกษา
๕.๖.๑ เนื้อที่สาหรับผู้ใช้จานวนที่สาหรับศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา
ให้มีจานวนที่นั่งร้อยละ ๒๕ ของผู้ใช้โดยเฉลี่ยต่อวันโดยคิดพื้นที่ประมาณ๒.๒๕ – ๓.๑๕ ตารางเมตร/คน
ทั้งนี้ให้จัดห้องศึกษาเดี่ยวและห้องศึกษากลุ่มสาหรับนักศึกษา และอาจารย์ตามความเหมาะสมจานวนเนื้อ
ที่สาหรับวางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาหรับผู้ใช้ ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ ของ
จานวนที่นั่งในห้องสมุด
๕.๖.๒ เนื้อที่สาหรับเก็บหนังสือและวารสารเย็บเล่ม สาหรับจานวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่มแรก
๐.๐๐๙๐ ตารางเมตร/เล่มสาหรับ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่มต่อไป ๐.๐๐๘๑ ตารางเมตร/เล่มสาหรับจานวน
๓๐๐,๐๐๐ เล่มต่อไป ๐.๐๐๗๒ตารางเมตร/เล่ม ถ้าจานวนหนังสือทั้งหมดมากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ เล่มขึ้นไป
๐.๐๐๖๓ ตารางเมตร/เล่ม ทั้งนี้ควรจะเตรียมเนื้อที่สาหรับทรัพยากรสารสนเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย
๕.๖.๓ เนื้ อที่ ส าหรั บ บุ คลากรผู้ ป ฏิบั ติง านเนื้ อที่ ส าหรั บการปฏิบั ติง าน ของบุค ลากร
สาหรับการให้บริการจัดวางเอกสารการทางาน เครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ให้คิดเนื้อที่ เป็น ๑ ใน ๘ ส่วน จากเนื้อที่รวมทั้ง หมดของเนื้อที่สาหรั บผู้ใช้และเนื้อที่สาหรับ
จัดเก็บหนังสือ
ตอนที่ ๖ การบริการ
บริการต้องมุ่งส่งเสริมให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกประเภท และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องหา
วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จาเป็น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้า ถึง
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ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างรวดเร็วและครบถ้วนตามความต้องการ ทั้งบริการให้เปล่าและบริการที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ดังนี้
๖.๑. ต้องจั ดให้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษา การสอน หรือร่วมสอนการค้นคว้า ทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนช่วยค้นคว้า และให้คาปรึกษาทางวิชาการ
๖.๒. จัดให้มีบริการยืม – คืน โดยกาหนดระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้รับบริการอย่าง เสมอภาคตามสิทธิ
ที่ควร
๖.๓ ต้องมีบริการสืบค้นผ่านเครือข่ายภายในประเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสอนการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
๖.๔ ต้องมีชั่วโมงบริการอย่างสม่าเสมอและเหมาะสม
๖.๕ หากมีการเรียนการสอนนอกสถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตามความต้องการ
๖.๖ ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๖.๗ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
กว้างขวางและประหยัด
ตอนที่ ๗ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรดาเนินการให้เกิดความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อให้
มีการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีร่วมกัน โดยคานึงถึงหลักการประหยัดและประสิทธิภาพของบริการ ทั้งนี้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรได้รับ งบประมาณประจาปีเพื่อการนี้ด้วย
ตอนที่ ๘ การประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการประเมินคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรได้รับงบประมาณเพื่อ
การนี้ด้วย
ทั้ ง นี้ ใ นการน ามาตรฐานห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ถึ ง มาตรฐานห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีการดาเนินการให้ครบตามที่มาตรฐาน
กาหนดภายใน ๕ ปี นับจากวันประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ เมื่อพ้น ๕ ปีแล้วควรจัดให้มีการดาเนินการ
ประเมินคุณภาพห้องสมุดเพื่อรอบรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป โดยอาจจะ
กระทาในทุกๆ ๕ ปี
สาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้การศึกษาระบบเปิด หรือระบบการศึกษาทางไกล อาจใช้
มาตรฐานนี้ โ ดยอนุ โ ลม และอาจปรั บ เปลี่ ย นบางข้ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการเรี ย นการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาได้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2544)

๒๓
3.1.2. หลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดทาดรรชนีวารสาร
1. พื้นฐานเกี่ยวกับ AACR2
หลักเกณฑ์การลงรายการแบบ AACR ส่วนใหญ่ยึดรายการตามเกณฑ์ที่กาหนดโดย ISBD ดังนั้นใน
การทารายการไม่ว่าจะใช้ ISBD หรือ AACR2 จะกาหนดไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแต่ว่า AACR2 ได้
กาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้สามารถนาไปใช้ในทางปฏิบั ติได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้
เป็นไปในทางเดียวกันแม้จะต่างบุคคลทารายการก็ตาม ผู้จัดทารายการเพียงแต่ยึดหลักของ AACR2 ก็
สามารถทารายการได้เพียงพอแล้ว
รูปแบบการทารายการตามหลักเกณฑ์ของ AACR2
โดยทั่วไปการทารายการสาหรับการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดนั้น จะพิจารณาตามโครงสร้าง
การทาบัตรรายการ (Card Catalog) ซึ่งรายละเอียดที่ปรากฏในบัตรจะเป็นรายละเอียดทางบรรณานุกรม
ของสารสนเทศประเภทต่า งๆ ประเภทวัส ดุตี พิมพ์ หรื อวั ส ดุไ ม่ตีพิ มพ์ ประกอบด้ ว ยรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมทั้ง 8 ส่ว น ที่กาหนดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ISDB แต่มีรายละเอียดส่ วนอื่นที่
AACR2 ได้กาหนดเพิ่มเติมขึ้นมา ดังนี้
1. รายการหลัก (Main Entry) ที่ปรากฏบนบรรทัดแรกของบัตร เพื่อประโยชน์ในการจัดเรียง
ตามลาดับอักษรและสืบค้นบัตรรายการแต่ละประเภท เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เป็นต้น
2. รายการบรรณานุกรมจานวน 8 ส่วน (area) ตามที่ ISBD กาหนดไว้ ได้แก่
2.1 ส่วนชื่อเรื่องและข้อความที่แจ้งเกี่ยวกับความรับผิดชอบ เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อเรื่องที่เด่นชัดและสาคัญของสื่อสารสนเทศ พร้อมกับระบุชื่อชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบสาคัญ
ตามที่ปรากฏในสื่อสารสนเทศนั้น
2.2 ส่วนครั้งที่พิมพ์ เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงฉบับพิมพ์ล่าสุดที่แตกต่างจากครั้งอื่น
2.3 ส่วนรายเอียดพิเศษของวัสดุ หรือลักษณะเฉพาะ เป็นการแจ้งข้อความที่ระบุถึงความพิเศษ
ของสื่อ มักพบในกรณีของแผนที่และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.4 ส่ ว นรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การพิ ม พ์ การจ าหน่ า ย เป็ น ส่ ว นที่ แ จ้ ง ให้ ท ราบถึ ง สถานที่
สานักพิมพ์ หรือปีที่ผลิตของสื่อสารสนเทศ
2.5 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของวั สดุ เป็นส่วนที่อธิบายถึงลักษณะรู ปร่าง
ไม่ว่าเกี่ยวกับจานวน ขนาด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เอกสารประกอบการ อัตราความเร็วใน
การอ่านของแผ่นเสียง เป็นต้น
2.6 ส่วนชื่อชุด เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลของชื่อชุดที่เกี่ยวข้อง
2.7 ส่วนหมายเหตุ เป็นส่วนแจ้งข้อมูลอื่นๆที่ยังไม่ได้ลงในส่วนอื่นๆแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
การสืบค้น
2.8 ส่วนเลขมาตรฐาน เป็นการระบุถึงเลขรหัสสากลที่เกี่ยวข้องกับรายการ เพื่อประโยชน์ใน
การสืบค้นภายหลัง
3. จุดเข้าถึงสารสนเทศ ซึ่งผู้จัดทาต้องกาหนดขึ้นเอง เพื่อใช้สาหรับการสืบค้นทรัพยากรแต่ละ
ประเภท เช่น เลขเรียกวารสาร (Call Number Journal) ซึ่งจะเป็นจุดที่บอกว่าจะสามารหาสารสนเทศนี้
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ได้จากแหล่งใด และแนวสืบค้น ซึ่งเป็นจุดที่จะแจ้งให้ทราบว่าจะมีรายการเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ผู้ใช้สามารถ
สืบค้นได้ (สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557)
2. พื้นฐานเกี่ยวกับ MARC21
MARC (Machine Readable Catalog) หมายถึง การทารายการบรรณานุก รมเพื่อให้
คอมพิ ว เตอร์ อ่ า นได้ เ ป็ น รู ป แบบและหลั ก เกณฑ์ ที่ พั ฒ นาส าหรั บ จั ด เก็ บ รายการให้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ใน
คอมพิวเตอร์ โดยที่หลักการทารายการเช่นเดิมก็ยังคงใช้อยู่ เพียงแต่เมื่อจัดเก็บด้วย MARC ข้อมูลภายใน
ระเบียน หรือภายในบัตรรายการจะถูกแยกออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า เขตข้อมู ล และมีรหัสเขตข้อมูล ภายใน
แต่ละเขตข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นส่วยย่อยๆ เรียกว่าเขตข้อมูลย่อย เช่นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบุคคล แบ่งย่อยเป็น
เขตข้อมูลชื่อ นามสกุล ปีเกิด ปีตาย แต่ละเขตข้อมูลมีเลขกากับเขตข้อมูล เรียกว่า รหัสเขตข้อมูล หรือ
หมายเลขเขตข้อมูล และมีหรัสเขตข้อมูลย่อยที่ใช้แทนเนื้อหาที่เครื่องรู้จัก การที่จะทราบได้ว่าข้อมูลส่วนใด
ใช้ร หัสเขตข้อมูลและเขตข้อมูลย่อยใด้บ้างนั้น ขึ้นอยู่กับการกาหนดเนื้อหาการทารายการที่แต่ละแห่ ง
กาหนดขึ้น ด้วยเหตุนี้ MARC ของแต่ละแห่งอาจมีบางส่วนที่เหมือนกันหรือบางส่วนที่ต่างกันบ้าง แต่ส่ วน
ใหญ่แล้วจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รูปแบบมาร์ก 21 (MARC21) สาหรับการลงรายการวารสาร
ตารางที่ 2 รูปแบบมาร์ก 21 (MARC21) สาหรับการลงรายการวารสาร
TAG
001

Indicators
-

008
020
041
092
100
110
245

-

-

-

-

246

260
300

รายละเอียด
เป็น tag กาหนดประจาตัวเล่ม เป็นหนังสือหรือวารสาร เช่น วารสาร
ขึ้นต้นด้วย j หนังสือขึ้นต้นด้วย b
เป็น fixed field ซึ่งมีทั้งหมด 39 element (0-39)
เลขมาตรฐานสากลสาหรับวารสาร (ISSN)
รหัสภาษา (Language) (ระบุภาษาที่สองของสื่อ)
เลขเรียกวารสาร
รายการหลัก - ชื่อบุคคล (Main Entry - Personal Name)
รายการหลัก - ชื่อนิติบุคคล (Main Entry - Corporate Name)
ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ (Title and Statement of
Responsibility)
ชื่อเรื่องที่แตกต่างเป็น (Varying Form of Title)
ชื่อเรื่องแตกต่างภาษาไทย
ชื่อเรื่องแตกต่างภาษาอังกฤษ
พิมพ์ลักษณ์ (Publication, Distribution, Etc.)
บรรณลักษณ์ (Physical Description)
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508
650

-

4

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ
รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป (Subject Added Entry - Topical
Term)
773 Tag ที่กาหนด ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วัน เดือน ปี หน้าที่จัดทา และเลข
ISSN ประจาตัวเล่มฉบับนั้น
850 สถานที่จัดเก็บ
999 ผู้บันทึก
(สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557)
1.3 การกาหนดเลขเรียกวารสาร ผู้ปฏิบัติงานเป็ นผู้กาหนดขึ้นเอง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานทั้งในการจัดระบบชั้น การลงรายการต่างๆ และการค้นหาข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการ โดยการ
จัดทารูปเล่มเลขเรียก เพื่อให้เลขเรียก เรียงลาดับ จาก ก – ฮ และ A – Z เมื่อได้รับตัวเล่มวารสารมาแต่ละ
ชื่อเรื่อง

ภาพที่ 4 สมุดทะเบียนการกาหนดเลขเรียก
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1.4 การกาหนดการลงรายการสาหรับวารสารและการจัดทาดรรชนีวารสาร (MARC21)
ที่ใช้ในการจัดทาประกอบด้วย รายการดังนี้

ภาพที่ 5 การกาหนด Tag การลงรายการสาหรับวารสาร

ภาพที่ 6 การกาหนด Tag การจัดทาดรรชนีวาร
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3.2 ข้อควรระวังการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานการจัดทาดรรชนีวารสาร มีข้อควรระวังการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังนี้
1. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๑.๑ ความถูกต้องในการลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๑.๒ ความรอบคอบในการลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๑.๓ การกาหนด tag ที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตามนโยบายการบริหารจัดการ
๑.๔ การเลือกใช้ Tag และ Indicator ให้ตรงกับรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม AACR2
และ MARC21
2. การคัดเลือกบทความเพื่อจัดทาดรรชนีวารสาร
๒.๑ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒ อ้างอิงการจัดทาให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
๒.๓ เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันเหตุการณ์
๒.๔ เป็นบทความที่ทันสมัย
2.5 เป็นบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

บทที่ ๔
เทคนิคการปฏิบัติงาน
1. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน
การจัดทาดรรชนีวารสาร เป็นการปฏิบัติงานในทุกๆวัน การดาเนินกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานจึง
เน้นการปฏิบัติงานเป็นชั่วโมงการทางานในแต่ละวัน คิดเป็นนาทีในการจัดทาต่อ 1 บทความ ตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ซึ่งจัดทาดรรชนีวารสาร : 3 ชื่อเรื่อง/วัน = 66 เรื่อง/เดือน รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 3 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานการจัดทาดรรชนีวารสาร
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 คัดเลือกชื่อเรื่อง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ตามหลักสูตรสาขาวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
และชื่อเรื่องที่น่าสนใจ

2

คัดเลือกบทความ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ตามหลักสูตรสาขาวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
และบทความที่น่าสนใจ

รายละเอียด
กิจกรรม
ดาเนินการ
คัดเลือกชื่อเรื่อง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่
ต้องการ
เพื่อ
จัดทาบทความ
ทั้งนี้ต้องคานึงถึง
หลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิด
สอนใน
มหาวิทยาลัย
และเป็นบทความ
ที่น่าสนใจ
เมื่อได้ชื่อเรื่อง
แล้วดาเนินการ
คัดเลือกบทความ
ในตัวเล่มทั้งนี้ต้อง
คานึงถึงหลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิด
สอนใน
มหาวิทยาลัยและ
เป็นบทความที่
น่าสนใจ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
10 นาที

15 นาที

ระยะเวลา หมายเหตุ
ปฏิบัติเป็น
ประจ าทุ ก
วัน

ปฏิบัติเป็น
ประจ าทุ ก
วัน

๒๙
ลาดับที่ กิจกรรม
3

4

5

6

รายละเอียด
กิจกรรม
วิเคราะห์บทความ
วิเคราะห์
ดรรชนีวารสารและ
บทความ
สาระสังเขปในระบบ
ดรรชนีวารสารลง
ห้องสมุด
ในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องใน
การวิเคราะห์
บทความ
ดรรชนีวารสารที่
จัดทาลงในระบบ
หากต้องแก้ไขให้
ดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง
บันทึกลงในระบบห้องสมุด เมื่อวิเคราะห์แล้ว
อัตโนมัติ
และตรวจสอบ
แล้วให้ดาเนินการ
บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติอย่าง
ต่อเนื่องด้วยทั้งนี้
เพื่อป้องกันข้อมูล
สูยหาย
บันทึกสถิติ
ดาเนินการบันทึก
สถิติการจัดทา
ดรรชนีวารสาร
เพื่อนาเสนอใน
การรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ต่อไป

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
30 นาที

ระยะเวลา หมายเหตุ

20 นาที

ปฏิบัติเป็น แก้ ไ ข 10
ประจ าทุ ก นาที
วัน

5 นาที

ปฏิบัติเป็น
ประจ าทุ ก
วัน

5 นาที

ปฏิบัติเป็น
ประจ าทุ ก
วัน

ปฏิบัติเป็น
ประจ าทุ ก
วัน

๓๐
2. เทคนิคการปฏิบัติงาน
แผนผังการไหลของข้อมูล (Flow Chart)
การปฏิบัติงานการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมมีทรัพยากรสารสนเทศหลาย
ประเภท หลายภาษาแตกต่ างกั น ไป ความยากง่ า ยในการวิ เ คราะห์ ย่ อ มแตกต่ า งกัน ด้ ว ยเช่น กั น ซึ่ ง
ประกอบด้วย หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และหนังสือภาษามลายู ดังนี้
ในการจัดการบทความดรรชนีวารสารพิจารณาจากการวิเคราะห์บทความดรรชนีวารสาร ซึ่งเป็น
การการคัดเลือกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ทั้งเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งยังต้องอ้างอิงจากหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วย
การวิเคราะห์บทความดรรชนีวารสารเป็นส่วนหนึ่งในการอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ห้องสมุดได้ค้นคว้าหาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการและได้รับประโยชน์สูงสุด
สื่อสารสนเทศมีจานวนปริมาณการผลิตเพื่อการใช้ประโยชน์มากเท่าใดการจัดทาดรรชนีจะเป็น
ตัวกลางที่มีบทบาทต่อการควบคุมการค้นหาสารนิเทศที่ผู้ใช้สารนิเทศต้องการได้ เป็นการประหยัดเวลาของ
ผู้ใช้ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดทาดรรชนี คือ นักสารนิเทศเฉพาะ วิชาในสาขาต่างๆ ซึ่งเรียกว่า ผู้ทา
ดรรชนี (Indexer) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาดรรชนี เพื่ออานวยประโยชน์ในการค้นสารนิเทศ ได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้จัดทาจึงมีการดาเนิน การในการจัดทา Flowchart การลงรายการบทความดรรชนีวารสาร
ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจในงานด้านนี้ได้นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
สัญลักษณ์ในการทางาน (Flow chart)
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

๓๑
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ภาพที่ 7 การจัดทา Flowchart การลงรายการบทความดรรชนีวารสาร

๓๒
ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการลงรายการบทความดรรชนีวารสาร
ลาดับที่
ผังกระบวนการ
รายละเอียด
1
เริ่มต้นกระบวนการลงรายการบทความดรรชนีวารสาร
เริ่มต้น
2
ตรวจรับวารสาร

3
คัดเลือกวารสาร

4
คัดเลือกบทความวารสาร

ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บรรณารักษ์/ผู้ ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด
ดาเนินการตรวจรับวารสารตามขั้นตอนการตรวจรับวารสาร ลาดั บ บรรณารักษ์/ผู้ ปฏิบัติงาน
แรกประทับตรา ใส่ แ ถบแม่เ หล็ ก ลงทะเบี ยนรับอย่างถูก ต้องทุ ก ห้องสมุด
ขั้ น ตอนและด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของงานวารสาร
ขั้นตอนการคัดเลือกวารสาร เป็นการบริหารจัดการคัดเลือกวารสาร บรรณารักษ์/ผู้ ปฏิบัติงาน
จากการตรวจรั บ วารสารเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จากนั้ น ก็ ท าการ ห้องสมุด
คั ด เลื อ กวารสารที่ น่ า สนใจ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และใน
สาขาวิชาต่างๆ
ขั้นตอนการคัดเลือกบทความวารสาร เป็นการดาเนินการคัดเลือก บรรณารักษ์/ผู้ ป ฏิบัติงาน
บทความต่อจากขั้นตอนการคัดเลือกวารสาร โดยการนาวารสารที่ ห้องสมุด
คั ด เลื อ กมาคั ด เลื อ กบทความในตั ว เล่ ม อี ก ครั้ ง โดยยึ ด หลั ก การ
คัด เลื อ กบทความที่ น่ า สนใจ ทั นสมั ย ทั น เหตุ ก ารณ์ และอิ ง การ
คัดเลือกบทความให้ตรงและสอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยด้วย อย่างเช่น สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาครุ
ศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ เป็นต้น

๓๓
5

วิเคราะห์บทความวารสาร

6
ตรวจสอบความถูก
ต้อง
และลงรายการ

7
ลงสถิติ

8

ขั้นตอนดาเนินการวิเคราะห์บทความดรรชนีวารสารและลงรายการ
เป็นการดาเนินการตามขั้นตอนลงรายการในฐานข้อมูล ห้ องสมุด
อัตโนมัติ (Walai Auto Lib) โดยการนาบทความที่คัดเลือกมา
ดาเนินการตามขั้นตอนการลงรายการในระบบได้เลย โดยการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ เช่น การให้หัวเรื่อง ตามชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องในบทความ
นั้นๆ ชื่อผู้แต่งบทความนั้น ปี่ที่พิมพ์ ฉบับที่ของวารสารฉบับนั้นๆ
เป็นต้น
ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นการตรวจสอบการจัดทา
บทความดรรชนีวารสาร ถ้าถูกต้องก็ดาเนินการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ หากข้อมูลไม่ถูกต้องดาเนินการแก้ไขและลงบันทึกในระบบ

บรรณารักษ์/ผู้ ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด

บรรณารักษ์/ผู้ ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด

ขั้นตอนการลงสถิติการบันทึกการลงรายบทความการดรรชนีวารสาร บรรณารั กษ์/ผู้ ปฏิบัติงาน
ในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai Auto Lib) เป็นการบันทึก ห้องสมุด
สถิ ติที่ ได้ ดาเนิ นการในแต่ ล ะครั้ ง โดยระบบฐานข้ อมู ล จะท าการ
จัด เก็ บสถิ ติ ไ ว้อั ต โนมัติ และรวมถึ งการจั ดเก็ บ รวบรวมสถิ ติ เ ป็ น
รายงานฉบับรูปเล่มทั้งนี้เพื่อให้งานวารสารเป็นไปอย่างเป็นระบบ
เสร็จสิ้นกระบวนการลงรายการบทความดรรชนีวารสาร

จบ

ภาพที่ 8 ชื่อกระบวนการ การลงรายการบทความดรรชนีวารสาร

๓๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนในการจัดทาดรรชนีวารสารโดยระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
การใช้โปรแกรม Walai Auto Lib ในการลงรายการทางบรรณานุกรม
1. เข้าโปรแกรม ระบบการทารายการ (Cataloging Walai Auto Lib) ใส่ Username และ
Password

ใส่ Username และ
Password

เข้าสู่โปรแกรม

ภาพที่ 9 เข้าสู่โปรแกรมระบบการทารายการ (Cataloging Walai Auto Lib)
2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมระบบการทารายการ (Cataloging Walai Auto Lib) จะปรากฏหน้าจอเมนู
ให้เลือก
เมนู

ภาพที่ 10 ปรากฏเมนูหน้าจอให้เลือกระบบทารายการ

๓๕
3.ปรากฏเมนูหน้าจอให้เลือกระบบทารายการ คลิกเลือกงานวารสาร
คลิกเลือก
งานวารสาร

ภาพที่ 11 คลิกเลือกงานวารสาร ที่แถบเมนูด้านบน
4. เมื่อคลิกเลือกแถบเมนูงานวารสาร ให้คลิกทีแ่ ถบเมนู จัดการบทความดรรชนีวารสาร

คลิกจัดการบทความ
ดรรชนีวารสาร

ภาพที่ ๑2 คลิกแถบเมนูจัดการบทความดรรชนีวารสาร

๓๖
5. เมื่อคลิ๊กแถบเมนู การจัดการบทความดรรนีวารสาร จะปรากฏหน้าจอเมนู
- ในขั้นตอนการลงทะเบียนหากเลือกคลิ๊กทาดรรชนีวารสาร เมนูรายชื่อวารสารที่ยังไม่ได้จัด ทา
ก็จะปรากฏให้เห็นว่ามีกี่บทความที่ยังไม่ได้จัดทา

เมนูยังไม่ได้จัดทา
บทความ

ภาพที่ ๑3 เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏหน้าจอเมนูบทความที่ยังไม่ได้จัดทา
- หากต้องการจัดทาบทความดรรชนีวารสารเพิ่มเติมให้คลิ๊กเลือกที่เมนู สืบค้นรายชื่อวารสารเพื่อ
แก้ไขดรรชนีวารสาร แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการจัดทา ก็จะปรากฏชื่อเรื่องดังกล่าว

พิมพ์ชื่อเรื่อง

ภาพที่ ๑4 เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏหน้าจอเมนูบทความที่ต้องการจัดทา

๓๗
6. เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏหน้าจอเมนูบทความที่ต้องการจัดทา ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเรื่องที่
ต้องการก็จะปรากฏ ดังรูป
- เมื่อดับเบิล้ คลิกจะปรากฏชื่อเรื่อง แล้วคลิกเลือกเพื่อจัดทาบทความดรรชนีวารสาร

ปรากฏชื่อเรื่องแล้ว
คลิกเลือกเพื่อจัดทา
บทความ

ภาพที่ ๑5 คลิกเลือกบทความที่ต้องการ เพื่อจัดทาบทความดรรชนีวารสาร
- เมื่อคลิกระบบจะถาม“คุณต้องการลงดรรชนีบทความตั้งแต่ฉบับนี้หรือไม่”
คลิก Yes

คลิก Yes

ภาพที่ 16 คลิกเลือก Yes เมื่อระบบปรากฏดังภาพให้เลือก

๓๘

7. เมื่อคลิกเลือก Yes ก็จะปรากฏดังรูป และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ ๑7 คลิก Yes ก็จะปรากฏดังรูป ดาเนินการตามขั้นตอนในการลงรายการ Tag ที่ใช้ในการ
จัดทาบทความดรรชนีวารสาร
8. เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนการลงรายการจัดทาดรรชนีวารสารเรียบร้อย ดาเนินการติดเลข
เรียกประจาตัวเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นหา

ภาพที่ ๑8 ดาเนินการการติดเลขเรียกประจาตัวเล่ม ตามขั้นตอน

๓๙
9. ดาเนินการจัดทาบรรณานิทัศน์ดรรชนีวารสารเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์
จัดทาเป็นไฟล์ Word แปลงไฟล์ Word เป็น PNG เพื่อนาเสนอผ่าน facebook สวท

ภาพที่ 19 ดาเนินการจัดทาบรรณานิทัศน์ดรรชนีวารสารเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์
โดยการแปลงไฟล์เพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ
10. นาตัวเล่มไปจัดเก็บในตู้ดรรชนีวารสารที่พร้อมออกให้บริการ

ภาพที่ 20 นาตัวเล่มจัดเก็บในตู้ดรรชนีวารสารทีพ่ ร้อมออกให้บริการ
3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เมื่อมีการจัดทาดรรชนีวารสารแล้ว ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของงานที่จัดทา มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้จะมีการติดตามดังนี้
3.1 การจัดเก็บสถิติการใช้บทความดรรชนีวารสาร โดยให้ผู้ใช้บริการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
3.2 นารายการมาตรวจสอบความถูกต้องของการคีย์ข้อมูลทางบรรณานุกรม ในโปรแกรม MARC
Analyzer เพื่อตรวจสอบระเบียนข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามตัวอย่างหน้าจอ

๔๐

ภาพที่ 21 ภาพนาเข้าข้อมูล

ภาพที่ 22 ตรวจสอบรายการทีละ tag
(โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558)

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันมีนวัตกรรม เทคโนโลยี และศาสตร์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ เสมอก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ
ความเจริญก้าวหน้า ในวิทยาการด้านต่างๆ การคัดเลือกบทความ การกาหนดหัวเรื่อง การจัดทารายการ
ดรรชนีวารสารจึงจาเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานงานดรรชนีวารสารจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะ
จัดทารายการดรรชนีวารสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
การระบุปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะต่างๆ มีส่ว น
สาคัญ ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.1 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ตารางที่ 4 ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ของผู้ปฏิบัติงานการจัดทาดรรชนีวารสาร
ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

1. ด้านตัวเล่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
1.1 คัดเลือกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามหลักสูตร
- สิ่งพิมพ์ที่ได้รับไม่ค่อยมีความหลากหลายของชื่อ
สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและบทความ เรือ่ ง จะเป็นชื่อเรื่องที่คล้ายๆกัน บทความที่ตรงกับ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยมียังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
ที่น่าสนใจ
1.2 คัดเลือกบทความตามหลักสูตรสาขาวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและบทความที่น่าสนใจ

- บทความยังไม่ครอบคลุมหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ทาให้การคัดเลือกต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น

1.3 การวิเคราะห์บทความดรรชนีวารสารและ
สาระสังเขปในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

- การวิเคราะห์บทความดรรชนีวารสารและ
สาระสังเขปในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีขั้นตอนที่
ซับซ้อน ผู้ปฏิบัติงานต้องสร้างความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน แล้วจะทาให้งานมีประสิทธิภาพ

2. ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.1 การตรวจสอบความถูกต้อง
ปัญหาและอุปสรรค
2.2 การบันทึกในระบบตามขั้นตอน

- ตรวจความถูกต้องของข้อความในการลงรายการ
ดรรชนีวารสารอย่างละเอียด
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
- ในขณะที่ทาการบันทึกข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ตจะ
ขัดข้องทาให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

๔๒
ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

2.3 เกิดปัญหาเกี่ยวกับงานวารสารโดยตรง ใน -การดาเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง นักวิชาการ
การเข้ า ใช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Walai คอมพิ ว เตอร์ ข องห้ อ งสมุ ด เองจะเป็ น ผู้ แ จ้ ง ให้
Autolib ในบางครั้ง
เจ้ า หน้ า ที่ ท ราบล่ ว งหน้ า ว่ า จะมี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
ในเวลาใดถึงเวลาใด ทาให้ สามารถบริห ารจัดการ
การปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น
3. ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
3.1 ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ก ารขั ด ข้ อ งบ่ อ ยครั้ ง - ป้องกันข้อมูลสูญหายโดยการบันทึกบ่อยครั้ง
ในขณะจัดทาดรรชนีวารสาร ทาให้ข้อมูลสูญหาย
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยังไม่ - ลดภาระงานที่ไม่จาเป็น เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิด
สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีภาระงานด่วนอื่นๆ ประสิทธิภาพ
จึงทาให้การปฏิบัติงานต้องหยุดลง
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุง
5.2.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องคัดเลือกสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
นโยบายการบริหาร
5.2.2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องคัดเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้มากที่สุด
5.2.3 จัดหาสิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อจะได้นามาจัดทาบทความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2.4 ศึกษาระบบ ใช้งานระบบให้เกิดความชานาญ
5.2.5 ก่อนทาการบันทึกผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบข้อความให้ถูกต้องเพื่อการค้นหาข้อ มูลของ
ผู้ใช้บริการต่อไป
5.2.6 ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง แก้ไขโดยการบันทึกข้อมูลบ่อยครั้งในขณะจัดทา เพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
5.2.7 ควรมีนักวิชาการดูแลเฉพาะระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างชัดเจน และใกล้ชิด เพราะหาก
เกิดปัญหาผู้ปฏิบัติงานสามารถนาปัญหาแจ้งกลับ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
5.2.8 ฝ่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการ
ใช้งานระบบในขณะปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลสูญหาย ในขณะที่ปฏิบัติงาน
5.2.9 เพิ่มจานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ในขณะที่มี
ภาระกิจเร่งด่วน

๔๓

บรรณานุกรม
กนก สุขมณี. (2553). คู่มือการปฏิบัติงานดรรชนีวารสาร. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559, จาก
http://lib.ku.ac.th/qa/
กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากล. (2557). คู่มือการจัดทารายการโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสารไทยบนระบบ
ห้ อ ง ส มุ ด อั ต โ น มั ติ Horizon. สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 18 สิ ง ห า ค ม 2559, จ า ก
http://www.km.nida.ac.th/home
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, (2558). โปรแกรม MARC Analyzer.
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุมพล วนิชกุล. (2546). ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2559, จาก http://wachum.com/eBook/1631101/iis74.html
พวา พัน ธุ์เมฆา. (2551). ดี ดี ซี 22 การแบ่งหมู่หนังสื อและแผนการแบ่งหมู่ร ะบบทศนิยมดิ วอี้
จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ.
มนต์ชัย ทองดีศรีสวัสดิ์. (2553). โครงสร้างทรัพยากรสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559,
จาก http://monchai746.blogspot.com/
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2544). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๔. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 18
สิ ง หาคม
2559, จาก
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2556). สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials). สืบค้นเมื่อวันที่ 18
สิงหาคม 2559, จาก http://www.nstda.or.th/blog/?p=29326
ส านั กวิช าสารสนเทศศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยวลั ยลั กษณ์. (2557). พื้ น ฐานเกี่ยวกับ AACR2 และ
MARC21. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2559). แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559. สืบค้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559, จาก http://aritc.yru.ac.th/modules/download

๔๔

ประวัติผู้เขียน
- ชื่อภาษาไทย : เกดแก้ว ผลผลา
- ชื่อภาษาอังกฤษ : KATKAEW PHONPALA
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา
- ตาแหน่ง : บรรณารักษ์
- ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2551

เจ้าหน้าที่ธุรการ 2

พ.ศ. 2552 - 2555

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ตาแหน่งบรรณารักษ์
- ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร
© โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
© โครงการอบรมทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑

