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คานา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสาร
แสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือ ไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงาน
มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วั ตถุ ประสงค์ ของการจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เกี่ ยวกั บ การลงรายการบรรณานุ กรม
ทรั พยากรสารสนเทศประเภทสื่ อโสตทั ศนวั สดุ ของส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะงานการลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ
ความถูกต้องในการลงรายการตามมาตรฐาน AACR 2 และ MARC 21
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อนร่วมงานทุกคน
ที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จได้ด้วยดี
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จ พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพ ระ
เมตตาต่อ การศึก ษาของกุล สตรีไ ทย จึง ประทานอาคารพร้อ มที ่ด ิน ประมาณ 4 ไร่ ให้
กระทรวงศึก ษาธิก ารจัด ตั้ง โรงเรีย นฝึก หัด ครูเ พชรบุรีวิท ยาลงกรณ์ เมื่อ วัน ที่ 4 มิถุน ายน พ.ศ.
2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 15 ถนนเพชรบุรี เขวงทุ่ง พญาไท เขตราชเทวี กรุง เทพมหานคร โดยย้า ย
นัก เรียนฝึก หัด ครูแ ละนัก เรีย นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรีย นเบญจมราชาลัย
อาจารย์ใ หญ่ค นแรกคือ อาจารย์นิล รัต น์ บรรณสิท ธิ์ว รสาสน์ ” โรงเรีย นใช้ชื่อ ย่อ ว่า “พ” เป็น
สัญลักษณ์และสีเขียวเป็นสีประจาโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์ เปลี่ยนเป็น
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายงาน
การฝึ กหั ดครูม าอยู่ ณ ที่ตั้ งปั จจุ บัน คือ เลขที่ 1 หมู่ ที่ 20 ถนนพหลโยธิ น กิโ ลเมตรที่ 48 ตาบล
คลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้ง นี้
อาจารย์อวยพร เปล่งวานิชผู้อานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น ได้ดาเนินการ
ติดต่อ ประสานงานล่วงหน้า กับผู้ ว่าราชการจั ง หวั ดปทุ มธานี (นายประสิทธิ์ อุไ รรัต น์) จึง ได้ที่ดิ น
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ แ ปลงนี้ ม าเป็ น ที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่า ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในปีถัดมา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ
พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชฯ (พระ
อิสริยยศขณะนั้น) ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน 200,000 บาท ตั้งเป็น
มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู
ทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น ”สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ”
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในปีเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้ใ ช้ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบัน
ราชภั ฏ ณ วั น ที่ 6 มี น าคม พ.ศ. 2538 นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ ม

2
หาที่สุดมิได้แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2542 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์
และทรงเปิด “อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ” ซึ่งเป็นอาคารฝึกประสบสบการณ์วิชาชีพสาหรับ
นักศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ ทรงเปิดอาคาร “100 ปี สมเด็จพระศรี
นคริท ร์ ” และ “ห้องประชุ มราชนคริน ทร์ ” วันที่ 21 สิง หาคม พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญ าต ให้
เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตาราง
วา ทาให้ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ง ยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชี พชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู โดยในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงมีภ าระหน้าที่
ดังต่อไปนี้
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ย ต้น แบบแห่ ง การผลิ ตครู พั ฒนาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ โ ดยยึ ด หลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติ
ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ
ประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. การพั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ แ ละถ่ า ยทอด เผยแพร่ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่า งวั ฒ นธรรม อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ มรดกทางวัฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ หารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 17
เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
แบ่ง ส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2560 ได้ทาการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็น
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ แรกเริ่ มพัฒนามาจากห้องสมุด หอสมุด และสานักวิทยบริการมาตามลาดับจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมเป็นห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
และได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนน
พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 เมื่อวันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2518 เมื่อแยกมานั้นได้รับหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 300 เล่ม
โดยใช้อาคารเรียน 2 ห้อง 2101-2102 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดเป็นการชั่วคราว
26 มี น าคม พ.ศ. 2516 ได้ ย้ า ยมาอยู่ อ าคารเรี ย น 1 ชั้ น 2 มี ห นั ง สื อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษประมาณ 4,500 เล่ม มีบรรณารักษ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน
พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517 สถาบันได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุด เป็นอาคาร
เอกเทศ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,600 ตารางเมตร
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้ ย้ า ยมาอยู่ ที่ อ าคารเอกเทศ 2 ชั้ น มี ห นั ง สื อ ภาษาไทย
ประมาณ 80,000 เล่ ม และหนั ง สื อ ภาษาอั ง กฤษประมาณ 7,500 เล่ ม วารสาร 274 ชื่ อ และ
หนังสือพิมพ์ 17 ชื่อเรื่อง มีบรรณารักษ์ซึ่งทาหน้าที่ต่าง ๆ ในห้องสมุดและเป็นอาจารย์สอนภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ รวม 5 คน มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด 7 คน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุด
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชนด้วยดีตลอดมา มีเอกสาร ตารา และวัสดุ อื่น ๆ เพิ่มจานวน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาให้มีบริการที่ทันสมัยสมกับเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายิ่งขึ้น
พ.ศ. 2519 การบริหารจัดการหอสมุดถูกจัด ให้เป็นแผนกหนึ่ง ของสานักงานอธิการบดี
โดยปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 150 7 ธันวาคม 2519 และ เล่ม 38 ตอนที่ 915
26 พฤศจิกายน 2524 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2530 เปลี่ยนการบริหารจัดการหอสมุด โดยมีฐานะเป็นฝ่าย คือฝ่ายหอสมุด สังกัด
สานักส่งเสริมวิชาการ โดยปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 73 17 เมษายน 2530
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น สถาบัน
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และหลังจากนั้นจึงได้รับการปรับโครงสร้างในการบริหารเป็น
หน่วยงาน สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ ได้ปรับฐานะการบริหารเป็น “สานักวิทยบริการ”
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 สถาบันได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารสานักวิทยบริการ
หลังใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อรองรับการขยายกิจการของสานักวิทยบริการ โดยก่อสร้างอยู่ด้านหลัง
ติดกับอาคารหลังเก่า
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พ.ศ. 2540 อาคารสานักวิทยบริการได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มให้บริการ โดยได้ย้ายหนังสือ
และบริการบางส่วนไปยังอาคารวิทยบริการ 4 ชั้น โดยใช้อาคาร 2 หลังในการให้บริการ มีทางเชื่อม
ระหว่ างอาคารชั้ นที่ 1 และ 2 เริ่ มท าการใช้ ป ระตูจั บสั ญ ญาณแถบแม่เ หล็ก และทาการติ ดแถบ
สัญญาณหนังสือของสานักฯ ทั้งหมดเพื่อป้องกันทรัพยากรสูญหาย
พ.ศ. 2541 ได้ น าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเทคนิ ค โดยน าเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดพิมพ์บัตรรายการ
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 นาเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่นักศึกษา โดยใช้ห้อง 201
อาคารหอสมุด เป็นห้องบริการคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้นเป็นการให้บริการพิมพ์เอกสาร
พ.ศ. 2543 สานักวิทยบริการได้ดาเนินการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS
(Virginia Teach Library System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสาเร็จรูป พัฒนาเพื่อ
การใช้งานกับระบบห้องสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University เป็นระบบที่
บูรณาการโมดูลพื้นฐานสาหรับห้องสมุด VTLS ใช้ง านบนระบบปฏิบัติการ Window โดยสานัก
วิทยบริการ ได้ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใน 4 Module ดังนี้
1. งานค้นคืนสารสนเทศ OPAC Module (Online Public Access Catalog)
2. งานค้นคืนสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Gateway Module)
3. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการสารสนเทศ (Cataloging Module)
4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module)
8 มี น าคม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อก กฎกระทรวงและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2548 มีผลบังคับในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนราชการระดับสานักตามมาตรา 10 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. 2549 จากการปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทาให้โครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยกาหนดให้มี “สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตามประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย
1. ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การอานวยการทั่วไป การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพหน่วยงาน
2. ฝ่ายหอสมุดกลาง ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ การเตรี ย มและซ่ อ มบ ารุ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศ การบริ ห ารสิ่ งพิ ม พ์ การบริ ห าร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การบริการวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง
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3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การควบคุมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การกากับ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบและให้บริการโสตทัศนวัสดุ
และการจัดระบบงานสารสนเทศพิเศษ
เมษายน พ.ศ. 2549 สานักวิทยบริการ ฯ ได้แสดงความจานงขอเป็นสถาบันนาร่องในการ
ติดตั้งทดสอบ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสาหรับสถาบันการอุดมศึกษา (Automatic System Thai
Higher Education Institute หรือ ALIST) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทดแทน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยบริษัทต่างประเทศเดิม
มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้เริ่มบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศด้วยโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้บริการระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) และให้บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2550 ได้ทาการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) เพื่อให้บริการแก่
อาจารย์ นัก ศึกษาและบุ คลากรในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเชื่อมเข้ าสู่เ ครือ ข่ายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารภายใน และท าการเพิ่ ม จุ ด กระ จายสั ญ ญาณครอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง
สานั กวิท ยบริ การ ฯ เพื่อ ความสะดวกในการใช้บ ริการระบบวี ดิทัศ น์ตามประสงค์แบบ Intranet
ภายในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 จัดตั้งห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
ที่ศึกษาในรายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พ.ศ. 2553 ขยายพื้นที่การให้บริการไปยัง บริเวณด้านหน้าลิฟต์ อาคารวิทยบริการโดย
กาหนดให้ พื้น ที่ ชั้น 1 เป็น มุม นั นทนาการ พื้ น ที่ชั้ น 2 ให้ บริ ก ารถ่า ยเอกสาร พื้น ที่ ชั้น 3 เป็น มุ ม
อาเซียน และพื้นที่ชั้น 4 เป็นมุมศึกษากลุ่มเพื่อชมสื่อโสตทัศนวัสดุ
พ.ศ. 2554 ย้ า ยห้ อ งบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จากชั้ น 2 อาคารหอสมุ ด ไปยั ง ห้ อ งประชุ ม
ด้านหน้าสานักวิทยบริการฯ เพื่อรองรับต่อการเพิ่มจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการแก่
นัก ศึ ก ษาให้ มี จ านวนมากยิ่ ง ขึ้ น ยกเลิ ก ห้ อ งเรี ย นปี ก ห้ องสมุ ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์
ตุ ลาคม พ.ศ. 2554 เกิ ด อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ข องประเทศ ทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ถูกน้าท่วม ในส่วนของสานักวิทยบริการฯ ถูกน้าท่วมเสียหายในส่วนของห้องบริการคอมพิวเตอร์ และ
ห้อ งปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โดยมี เ พี ย งโต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รับ ความเสี ย หาย
เนื่องจากขนย้ายไม่ทัน ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับเสียหายใด ๆ เนื่องได้ทาการขนย้ายขึ้นมายัง
อาคารหอสมุดก่อนแล้ว โดยส่วนหนึ่ง ทาการติดตั้ ง ภายในอาคารหอสมุดเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
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สานักวิทยบริการ ฯ ปิดให้บริการเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย และมีการ
อพยพบุคลากร นักศึกษาออกนอกพื้นที่ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554
15 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดให้บริการหอประวัติ “วไลยอลงกรณ์” โดยจัดแสดงพระราช
ประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ตลอดทั้งรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย
เหตุการณ์สาคัญของมหาวิทยาลัยและสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. 2558 เริ่มใช้สัญญาณ RFID ทดแทนสัญญาณแถบแม่เหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการที่รวดเร็ว และเป็ นการดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการ ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตั้งประตูจับสัญญาณ RFID เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ
พ.ศ. 2558 ทดลองเปิดให้บริการทางเข้า -ออก ที่ 2 ณ อาคารวิทยบริการชั้น 1 ฝั่งอาคาร
คณะครุศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2559 เปิดให้บริการห้อง “84 ปี บรรณาภิรมย์” เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัย
ครบรอบ 84 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การจัดหนังสือเป็นลักษณะร้าน
หนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถทาการยืม – คืนได้ด้วยตนเองผ่านตู้ยืมคืนอัตโนมัติ หนังสือที่ให้บริการ
เป็นหนังสือใหม่ที่จัดซื้อด้วยงบประมาณของสานักวิทยบริการ ฯ และติดแถบสัญญาณ RFID
30 สิ ง หาคม 2560 ปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นส่วน
ราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้
แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จานวน 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริ ห ารและจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ งานบริการ และงานดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
สิงหาคม 2561 เปิดให้บริการ “ห้อง Inspiration Lib” ซึ่งปรับปรุงจากห้องหนังสืออ้างอิง
เดิมเพื่อให้บริการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MaxOS และให้บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลแก่
นักศึกษา
10 ตุ ล าคม ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งหน่ ว ยงานตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย เป็น
ส่ว นราชการที่ จั ด ตั้ งโดยกฎกระทรวงศึก ษาธิก าร และแบ่ง ส่ ว นราชการเป็ นหน่ ว ยงานที่มี ฐ านะ
เทียบเท่ากอง จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จานวน 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริการ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อนวัตกรรม
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เพื่อพัฒนาสานักวิทยบริการฯ ให้มีความก้าวหน้ารองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย
จึง ได้ ทาการปรับปรุ งอาคารหอสมุดในพื้ นที่ ชั้น 2 โดยทาการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศทั้ งหมด
กระจายไปจัดเก็บตามจุดต่าง ๆ เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่ตั้งแต่เดือนธัน วาคม 2561 และดาเนินการ
ปรับปรุงอาคารเมื่อ มีนาคม 2562
ปัจจุบันสานักวิทยบริการ ฯ ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแก่อาจารย์
และนักศึกษา โดยได้ทาการพัฒนาทั้งทางด้านการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพบรรยากาศทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร จั ดสิ่ งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริ การอย่ างเหมาะสมต่ อการศึ กษาค้ นคว้ า
พักผ่อน ตลอดจนจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

ปรั ชญา วิ สัย ทัศน์ พัน ธกิจและเป้า ประสงค์ ของสานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปรัชญา (Philosophy) :
แหล่งร่วมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สังคม
วิสัยทัศน์ (Vision) :
สานักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนาของสังคม
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นศู นย์กลาง
องค์ความรู้แหล่งรวมความรู้ชั้นนาของสังคม
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและดาเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตร ตามความต้องการ
ของสังคม
3. บริ การทรั พยากรสารสนเทศและวิชาการอย่ างมี คุ ณภาพและเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด
กับสังคม
4. สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของสังคม
5. สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
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6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. จัดหาทรัพยากรในการให้บริการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของสังคม
2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. ยกระดับการบริการห้องสมุดให้ได้มาตรฐานระดับชาติ

วัตถุประสงค์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และเสมอภาค เกิดความพึงพอใจต่อการ
บริการในสังคม
3. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตน และสังคม
4. เพื่อสืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของสังคม
5. เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

นโยบายคุณภาพเกี่ยวกับการผลิต (Policy Output Quality)
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลายรูปแบบ ให้สอดคล้องตรงตาม
หลักสูตรการเรียนการสอน และความต้องการของผู้ใช้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
2. พัฒ นาและจัดเก็บทรั พยากรสารสนเทศอย่ างเป็ นระบบสามารถสืบค้น และเข้าถึ ง
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. ให้บริการพื้นฐาน และบริการอื่น ๆ ตรงกับความต้องการมีระเบียบการใช้บริการที่
ชัดเจนเพื่อความเสมอภาค และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4. ปรับปรุงและจัดพื้นที่บริการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริ ม
มาตรการประหยัดพลังงาน พัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียวหรือห้องสมุดมีชีวิต
5. พัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ สร้างความพึงพอใจ เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการ
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6. ส่งเสริมงานบริการวิชาการ และโครงการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสังคม
7. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
8. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และการบริหารจัดการ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
9. แสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดภาคีต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
10. สนับสนุนการพั ฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

สถานที่ตั้ง
สานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกลุ่ม
อาคาร 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารหอสมุดเป็นอาคารขนาด 2 ชั้นและพื้นที่ส่วนขยายนอกอาคาร
ประกอบด้วย ห้อง 84 ปี บรรณาภิรมย์ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และห้องศึกษากลุ่ม 3-5 ส่วน อาคาร
วิทยบริการ เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น เชื่อมถึงกันที่ ชั้น 1 และชั้น 2 มีการบริหารจัดการพื้นที่ภายใน
อาคาร ให้ บริ การเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็ นที่ ท างานของบุ คลากร ส านั ก งานผู้ อ านวย การ และ
ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ภายนอกอาคารใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่สวนสมุนไพร

โครงสร้างการบริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็ นส่ วนราชการที่ จัดตั้ ง โดยกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จานวน 1 หน่วยงาน และเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการดาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน จานวน
5 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่
10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย งานจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อนวัตกรรม ดังโครงสร้าง
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โครงสร้างสานักวิทยบริการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารทั่วไป

งานบริการสารสนเทศ
เพือ่ การเรียนรูแ้ ละวิจัย

- งานอานวยการทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบุคลากรและงานประชุม
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลการดาเนินงาน/EdPEx
- งานพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์
- งานอาคารและภูมิทศั น์
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
- งานควบคุมภายใน
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานจัดการความรู้

- งานบริการและอานวยความสะดวก
ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
- งานประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ
และเผยแพร่ฐานข้อมูล
- งานสถิติและการวิจัย

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานประสานความร่วมมือเพื่อให้ได้
ทรัพยากรสารสนเทศ
- งานสถิติและการวิจัย

งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อนวัตกรรม

- งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
- งานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานสถิติและการวิจัย

- งานออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรม
- งานบริการและดูแลรักษาเครือข่าย
- งานสถิติและการวิจัย
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บุคลากรและโครงสร้างของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ (1)
นางอารีย์ ทิพรส (หัวหน้าสานักงาน)

งานบริหารทั่วไป
(3)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 3 อัตรา
1. น.ส.พัทธนันท์ แสงปาก
2. นางวีนา อาจหาญ
3. น.ส.รัตมิกาล มีเกาะ

งานบริการสารสนเทศ
เพือ่ การเรียนรูแ้ ละวิจัย (7)
- นักเอกสารสนเทศ
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 6 อัตรา
1. น.ส.พจนี เสาวรส
2. นางพัชริน แสนโสภาวัน
3. นางกีราวัลย์ ศรีหาตา
4. น.ส.ยุพาภรณ์ อินทฤทธิ์
5. ว่าที่รต.หญิงปานทอง พลเสน
6. นายชนะพงษ์ สงสมอ
- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง
7. นายสมร ฝ่ายรีย์

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(2)
- บรรณารักษ์ (ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
1. น.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน
- บรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
2. นางปิยนันท์ ลีละชาติ

งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ (5)
- บรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 4 อัตรา
1. นางปิยวรรณ วงษเรียนรอต
2. น.ส.นรินทร์ หนูเอก
3. น.ส.ทิพาตินันท์ สุดแจ้ง
4. น.ส.ทุเรียน พัฒนศักดิ์สมบูล
- นักเอกสารสนเทศ
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
5. นายปริญญา หงษ์ทอง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อนวัตกรรม (6)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 3 อัตรา
1. นายอภิชาติ หันชะโด
2. นายวรุตม์ ช้างเถื่อน
3. นายไพศาล แซ่กว๊ ย
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 3 อัตรา
4. น.ส.จิราภรณ์ ปานเทวัญ
5. น.ส.อรสา แก้วจันทรา
6. นายธิติสรร นามเสนาะ
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งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่หลัก คือการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
ได้แก่ หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Books, E-magazine) และฐานข้อมูลออนไลน์ งานสนับสนุนทรัพยากรให้รองรับกับระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น การวิเคราะห์หมวดหมู่สารสนเทศ การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ สื่อ
โสตทัศนวัสดุ (ดีวีดี ภาพยนตร์ สารคดีในรูปแบบของแผ่นซีดี ) การจัดทาดรรชนีวารสาร การบันทึก
ข้อมูล เขตข้อมูล RFID การปรับปรุงสภาพตัวเล่มก่อนการให้บริการและการซ่อมแซมสภาพตัวเล่ม
งานจัดทารายงานทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการฝึกอบรมการใช้สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ
และงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานที่รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์หมวดหมู่สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตาราอิเล็กทรอนิกส์
(E-Books) ซึ่งได้ดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ กาหนดหัวเรื่อง พร้อมทั้งการลงรายการบรรณานุกรม
ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ MARC 21 คือ การลงรายการ
ที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สามารถอ่ า นได้ มี ก ารลงรายการสื่ อ โสตทั ศ นวั ส ดุ (General Material
Designation) และมีการกาหนดหัวเรื่อง เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บ สืบค้นข้อมูลและให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
งานวิเคราะห์หนังสืออาเซียน ซึ่ง ได้ดาเดินการวิเคราะห์เลขหมู่ กาหนดเลขผู้แต่ง กาหนด
หัวเรื่อง พร้อมทั้งลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
MARC 21 คือ การลงรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บ สืบค้นข้อมูล
และให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
งานรวบรวมข้ อ มู ลอาเซี ย น ห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว ส านั ก งานสี เ ขี ย ว ความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ
ด้านการเกษตร ฯลฯ ของกระทรวง กรม กอง สถาบันการศึกษา ฯลฯ เช่ น กรมอาเซียน ศูน ย์
อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เริ่ม
เข้ามามีบทบาทอย่างมากซึ่งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ผลิตและเผยแพร่ความรู้ใน
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยได้ดาเนินการรวบรวมเป็นไฟล์
คอมพิวเตอร์ แล้วนามาวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ALIS ไว้ให้บริการซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นด้วยระบบโอแพค (OPAC) ของสานักวิทยบริการ สามารถ
อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ได้
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งานจั ดท าสื่ อประชาสัม พัน ธ์มุ มอาเซีย น เช่ น จัด ทาบอร์ด แผ่น พับ อาเซี ยน โปสเตอร์
อาเซียน
งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศขึ้นชั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือทั่วไป วิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ
กฎหมาย หนังสืออาเซียน หนังสืออ้างอิง จัดเรียงให้ถูกต้องตามเลขหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
เพื่ อ ท าให้ ผู้ ใ ช้ ส ะดวกในการค้ น หา และท าให้ ห นั ง สื อ บนชั้ น มี ค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยเพื่ อ
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการจัดเรียงหนังสือจะ
เหลือพื้นที่เพียงพอสาหรับการขยายตัวของหนังสือในโอกาสต่อไป โดยจะติดป้ายแจ้งหมวดหมู่หนังสือ
ไว้ที่ชั้นวางหนังสือทุกชั้น และติดป้ายบอกทิศทางของหนัง สือภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงหนังสือได้โดยง่ายรวดเร็วถูกต้องตามหลักการ โดยขั้นตอนแรกต้องแยกประเภทของ
หนัง สือ เช่น หนังสือภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ เพื่อให้สะดวกในการจัดเรียงขึ้นชั้นต้องคัดแยก
ทรัพยากรออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น วิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสืออาเซียน หนังสือกฎหมาย หนังสือ
อ้างอิง ฯลฯ ขั้นตอนต่อไปก็แยกเป็น 10 หมวดใหญ่ แล้วค่อยแยกหมวดย่อย แล้วนาจัดขึ้นชั้น ซึ่งต้อง
จดลักษณะหนังสือแต่ละเล่มได้ จดจาวิธีการจัดเรียงหนังสือตามเลขเรียกหนังสือ โดยเรียงจากซ้ายมือ
ไปขวามือเรียงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างของหนังสือ และเรียงหนังสือจากเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก
เมื่ อจั ดเรี ยงหนั ง สือ ขึ้น ชั้ นเสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ต รวจสอบความถู กต้ องของการจัด เรี ย งอี กครั้ ง
เพื่ อ ป้ อ งกั นความผิ ด พลาดหากพบว่ า ชั้ น หนัง สื อ มี พื้ น ที่ไ ม่ เ พี ย งพอในการจัด เรี ย งหนัง สื อ ขึ้ น ชั้ น
ให้ขยายชั้นหนังสือใหม่ โดยขยายหนังสือจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวาจนครบทุกชั้น เพื่อรองรับ
สาหรับการขยายตัวของหนังสือในโอกาสต่อไป
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ
การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นการบันทึก
รายละเอียดของบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุในฐานข้อมูล ALIST ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ
ดัง นี้ หมวดหมู่ (Local Call) ชื่ อ เรื่ อง (Title) ชื่ อ ผู้ แ ต่ง (Author) หั ว เรื่ อง (Subject) รายการ
พิมพลักษณ์ (Imprint) รายการเพิ่มอื่น ๆ ดาเนินการบันทึกลงในฐานข้อมูล ALIST เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความต้องการ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการด าเนิ น งานสร้ า งฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมหนั ง สื อ และสื่ อ โสตทั ศ น์ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้งานออกมาเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก ต้องมีความรู้
ความสามารถ และความชานาญเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. สื บ ค้ น ทรั พ ยากรสารสนเทศจากฐานข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ และสามารถถ่ า ยโอน (Copy
Catalog) เข้าฐานข้อมูล ALIST ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ลงรายการทางบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC Record (Original Catalog)
3. สามารถวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเพื่ อ ก าหนดเลขหมู่ สื่ อ โสตทั ศ นวั ส ดุ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4. มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดหั ว เรื่ อ งส าหรั บ สื่ อ โสตทั ศ นวั ส ดุ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5. มีความรู้เกี่ยวกับ MARC 21 สาหรับระเบียนสื่อโสตทัศนวัสดุ
6. มีความรู้เกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ (General Material
Designation)
7. มีความรู้การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal
Classification) จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22
8. มีความรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (The Library Automation System)
9. มีความรู้เกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR 2 (The Anglo-American
Cataloguing Rules)
การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ มี 9 ขั้นตอน
มีการดาเนินงานตาม Flow Chat ดังนี้
1. การเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
2. ตรวจความซ้าซ้อนของสื่อโสตทัศนวัสดุในฐานข้อมูล ALIST
3. การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่
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4. การลงรายการส่วนนาระเบียน
5. การลงรายการเขตข้อมูล (Tag)
6. การเพิ่มภาพปก
7. การเพิ่มรายการ (Item)
8. การแสดงผลข้อมูลด้วยเว็บ OPAC
9. จัดเก็บสถิติ
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แผนภูมิขั้นตอนการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ
เริ่ม
การเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

มี

ตรวจความซ้าซ้อนของ
สื่อโสตทัศนวัสดุในฐานข้อมูล ALIST

ตรวจสอบรายละเอียดบรรณานุกรม
และเพิ่ม Item

ไม่มี
การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่
การลงรายการส่วนนาระเบียน
การลงรายการเขตข้อมูล (Tag)
การเพิ่มภาพปก
การเพิ่มรายการ (Item)
การแสดงผลข้อมูลด้วยเว็บ OPAC
จัดเก็บสถิติ
จบการทางาน
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ขั้นตอนที่ 1 การเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
ขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานระบบจะต้องมี Username และ Password สาหรับการเข้าใช้งาน เพื่อ
ประโยชน์ในการเก็บสถิติการทางาน รายงานผลรายชื่อทรัพยากรสื่อโสตทัศนวัสดุที่ได้ทาการวิเคราะห์
ในแต่ละวันเดือนปี และทาให้ทราบประวัติการเข้าใช้งาน หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ
การเข้าใช้งานระบบ (Login)
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานผู้ใช้ต้องระบุ Username และ Password สาหรับการเข้า
ใช้งานระบบ
1. เปิดโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งาน
2. ปรากฏหน้าจอให้ เจ้าหน้าที่ป้อน Username, Password สาหรับเข้าใช้งาน
3. กดปุ่ม
เพื่อเข้าใช้งานระบบ ดังรูป

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอการป้อน Username, Password
ปัญหา

การลืม User name และ Password รหัสผ่าน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

ข้อเสนอแนะ

ควรจดบันทึกไว้ป้องกันการลืม
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจความซ้าซ้อนของทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล ALIST
การตรวจสอบความซ้าซ้อนของข้อมูล บรรณานุกรมของสื่อโสตทัศนวัสดุก่อนการสร้าง
ระเบียบบรรณานุกรมใหม่ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสร้างระเบียนบรรณานุกรมซ้าในระบบ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบด้วยการสืบค้นแบบง่าย (Basic Search) คือ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบง่าย
สามารถสืบค้นได้เพียง 1 เขตข้อมูล ประกอบด้วย การค้นด้วยคาค้นต่อไปนี้
ชื่อเรื่อง (คาสาคัญ) Title Keyword
ชื่อเรื่อง (คาขึ้นต้น) Title Alphabetic
ผู้แต่ง (คาสาคัญ) Author Keyword
ผู้แต่ง (คาขึ้นต้น) Author Alphabetic
หัวเรื่อง (คาสาคัญ) Subject Keyword
หัวเรื่อง (คาขึ้นต้น) Subject Alphabetic
เลขเรียก Local (Call Number)
เลข bib (Bib Number)
รหัส (Barcode)
เพื่อตรวจเช็คว่าในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เคยมีสื่อโสตทัศนวัสดุรายการ
นี้หรือไม่ ถ้ามีแล้วก็ให้เพิ่มรายการ (Item) เพื่อให้สื่อโสตทัศนวัสดุที่มีรายละเอียดของบรรณานุกรม
เดียวกันอยู่ในระเบียนเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลมีลักษณะดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในค้นหาข้อมูล
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ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดขึ้นตอนเพื่อระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
การค้นข้อมูลแบบ Basic Search มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิกที่แท็บ Search Criteria
2. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
3. เลือกประเภทรูปแบบข้อมูล
4. กดปุ่ม
เพื่อให้แสดงข้อมูล
5. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา
6. หากต้องการเคลียร์หน้าจอให้กดปุ่ม
ปัญหา

การตรวจความซ้าซ้อนของข้อมูลทรัพยากรสื่อโสตทัศนวัสดุในฐานข้อมูล
ALIST
แนวทางการแก้ไขปัญหา จะต้องตรวจความซ้าซ้อนของข้อมูลในหลายช่องทางเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการสร้างระเบียนบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุซ้าซ้อน
เช่น ตรวจสอบด้วยชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, เลขผลิตภัณฑ์สินค้า (UPC)
ข้อเสนอแนะ
กรณีที่เป็นเลขผลิตภัณฑ์สากล (UPC) ซึ่งมีตัวเลขจานวน 11-13 หลัก
เพื่อลดข้อผิดพลาดในการคีย์ ให้ใช้ที่อ่านบาร์โค้ดแทนการคีย์ด้วยตนเอง
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบรรณานุกรมใหม่
การสร้างบรรณานุกรมใหม่จะใช้สาหรับ สื่อโสตทัศนวัสดุ รายการดัง กล่าวยัง ไม่เคยมี การ
บันทึกหรือลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ใด ๆ เลย ดังนั้น
จะต้ อ งด าเนิ น การสร้ า งระเบี ย นบรรณานุ ก รมใหม่ เพื่ อ ใช้ ใ นการบั น ทึ ก รายการบรรณานุ ก รม
สื่อโสตทัศนวัสดุรายการดังกล่าว ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการสร้างรายการบรรณานุกรมใหม่ขั้นตอนที่ 1-2
การสร้างรายการบรรณานุกรมใหม่
1. เข้าเมนู Cataloging
2. Bibliographic Record ปรากฏหน้าจอ
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการสร้างรายการบรรณานุกรมใหม่ขั้นตอนที่ 3
3. เลือกประเภทวัสดุของทรัพยากรจากตัวเลือก Material Type ให้เป็น VM-Visual Materials

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการสร้างรายการบรรณานุกรมใหม่ขั้นตอนที่ 4
4. กรอกข้อมูลของบรรณานุกรมในแต่ละเขตข้อมูล (Tag) ให้สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
MARC 21 และ AACR 2
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการสร้างรายการบรรณานุกรมใหม่ขั้นตอนที่ 5
5. กดปุ่ม

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการสร้างรายการบรรณานุกรมใหม่ขั้นตอนที่ 6
6. บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ให้กด OK
ปัญหา
เลือกประเภท Material Type ให้ถูกต้องมีผลกับการลงเขตข้อมูล 008
แนวทางการแก้ไขปัญหา ก่อนการวิเคราะห์หมวดหมู่ควรจัดประเภทของทรัพยากรก่อน เช่น
สื่อโสตทัศนวัสดุที่เป็นภาพยนตร์ไทย, สารคดี, ภาพยนตร์การ์ตูน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
สร้าง Template ส าหรั บสื่อโสตทั ศนวั สดุแ ต่ละประเภทเพื่อให้ การ
ทางานได้รวดเร็วถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 4 การลงรายการส่วนนาระเบียน
ส่วนนาหรือเขตข้อมูลแรกของระเบียนที่ใช้ในการประมวลผล ทาหน้าที่บอกรายละเอียดของ
ข้อมูลในระเบียน ประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้เป็นรหัสในตาแหน่งต่าง ๆ แต่ละเขตข้อมูล
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. หมายเลขเขตข้อมูล (Fielde หรือ เขตข้อมูล Number) จานวน 3 ตาแหน่ง
2. ตัวบ่งชี้ (Indicatiors) จานวน 2 ตาแหน่ง อยู่ตอนต้นของเขตข้อมูล
3. รหัสของเขตข้อมูลย่อย (Subfields Codes) ใช้นาหน้าแต่ละข้อมูลข้อมูลย่อย

ภาพที่ 9 แสดงองค์ประกอบของเขตข้อมูล (Tag) 3 ส่วนคือ หมายเลขเขตข้อมูล (Tag)
ตัวบ่งชี้ (Indicators) รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfields Codes)
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เขตข้อมูล 008
เขตข้อมูลที่มีความยาวคงที่ (Fixed-Length Data Elements-General Information)
เขตข้อมูล 008 เป็นเขตข้อมูลที่มีความยาวคงที่ 40 ตาแหน่ง ใช้ในการบันทึกรหัสของข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ระเบียนหรือลักษณะพิเศษทางบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการสืบค้นและการจัดข้อมูล โดยตาแหน่ง ที่
00-17, 35-39 ใช้กับระเบียนของวัสดุทุกประเภท ส่วนตาแหน่งที่ 18-34 ใช้แตกต่างกันตามประเภท
ของวัสดุ รหัสที่ใช้มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร สาหรับรหัสที่เป็นตัวอักษรใช้ตัวพิมพ์เล็ก

ภาพที่ 10 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 008
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รายละเอียดการลงรายการของสื่อโสตทัศนวัสดุ
สื่อ โสตทัศ นวัสดุห รือ Visual Materials การลงรายละเอีย ดให้ล งตามที่ MARC 21
กาหนดให้สื่อโสตทัศนวัสดุแต่ละประเภทต้องลงรายละเอียดแบบใด ตัวอย่าง เช่น การลงรายการ
บรรณานุกรมของภาพยนตร์ไทย เขตข้อมูล 008 จะต้องมีการระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 11 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/00-05

ภาพที่ 12 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/06

008/00-05 วันที่บันทึกข้อมูล (Date Entered on File) ใช้สาหรับบันทึกวันที่ที่บันทึก
ข้อมูลเข้าเป็นครั้งแรก ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว ในรูปแบบ yymmdd
yy = ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี
mm = ตัวเลข 2 ตัวของเดือน
dd = ตัวเลข 2 ตัวของวัน
008/06 ประเภทของปีพิมพ์หรือสถานะภาพของสิ่งพิมพ์ (Type of date/Publication
status) สาหรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ จะเลือก s-Single know date/
probable date ใช้ในกรณีที่ปีผลิต ปีที่เผยแพร่ ปีที่วางตลาด ปีที่ประมวลผล เป็นปีเดียวกัน
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ภาพที่ 13 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/07-10

ภาพที่ 14 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/15-17

008/06 ปีพิมพ์ 1 (Date 1) ใช้สาหรับบันทึกปีพิมพ์
008/15-17 สถานที่พิมพ์ ผลิตหรือเผยแพร่ (Place of publication, production, or
execution) ตัวอย่างที่มีให้เลือก เช่น
ti = Tunisia
ประเทศตูนิเซีย
th = Thailand
ประเทศไทย
tu = Turkey
ประเทศตุรกี
txu = Texas
รัฐเท็กซัส
tz = Tanzania
ประเทศแทนซาเนีย
ua = Egypt
ประเทศอียิปต์
uv = Burkina Faso ประเทศบูร์กินาฟาโซ
uy = Uruguay
ประเทศอุรุกวัย
uz = Uzbekista
ประเทศยุสเบกิสทัน
vau = Virginia
ประเทศเวอร์จิเนีย
ve = Venezuela ประเทศเวเนซุเอลา
vm = Vietnam
ประเทศเวียดนาม
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ภาพที่ 15 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/18-20

ภาพที่ 16 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/22

008/18-20 ระยะเวลาท างาน/ระยะเวลาในการเล่น แผ่นของสื่อโสตทัศ นวัสดุ เรื่องนี้
(Running Time) บันทึกข้อมูลเป็นนาที
008/22 กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) เป็นรหัส 1 ตัว ที่บอกถึงกลุ่มเป้าหมายใน
การใช้ วั ส ดุ นั้ น ถ้ า เนื้ อ หาของวั สดุ มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู้ ใ ช้ ม าก กว่ า 1 กลุ่ ม ให้ ล งรายการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสาคัญอันดับแรก
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ภาพที่ 17 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/28

ภาพที่ 18 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/29

008/28 สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication) ใช้แสดงระดับของสิ่งพิมพ์รัฐบาล
เช่น ไม่ใช่สิ่งพิมพ์รัฐบาล, รัฐอิสระ หรือกึ่ง อิสระ, ระดับท้องถิ่นร่วมกันหลายท้องถิ่น, ระดับชาติ,
ระดับนานาชาติ, ระดับท้องถิ่น, ระดับหลายรัฐ, ไม่ทราบว่าเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาลหรือไม่, อื่น ๆ
008/29 รูปแบบของรายการ (Form of Item) รหัสตัวอักษร 1 ตัวที่ระบุรูปแบบของวัส ดุ
(Form) เช่น ใช้กับวัสดุที่อยู่ในรูปแบบของไมโครฟิล์ม, ใช้กับวัสดุที่อยู่ในรูปแบบของไมโครฟิช, ใช้กับ
วัสดุที่อยู่ในรูปแบบของไมโครโอเปก, ใช้กับวัสดุที่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่, ใช้กับวัสดุที่อยู่
ในรูปแบบของอักษรเบรล์ล, ใช้กับวัสดุที่อยู่ในรูปของภาพพิ มพ์ขนาดปกติที่นามาผลิตใหม่, ใช้กับ
รายการที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเข้าถึงได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเข้าถึงโดย
ผ่านเครือข่ายระยะไกล บางกรณีอาจต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องเล่นแผ่นซีดี
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ภาพที่ 19 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/33

ภาพที่ 20 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/34

008/33 ประเภทของวัสดุไม่ตีพิมพ์ (Type of Visual Material)
ชุ ด การสอน (Kit), ฟิ ล์ ม สตริ ป (Filmstrip), เกม (Game), แผนภู มิ (Chart), รู ป ภาพ (Picture),
หุ่นจาลอง (Model), กราฟิก (Graphic), ของเล่น (Toy), สไลด์ (Slide), ใช้กับงานที่บันทึกภาพที่
สามารถดูด้วยเครื่องรับโทรทัศน์ (Videorecording) ฯลฯ
008/34 เทคนิค (Technique) เป็นเทคนิคการดาเนินงานของสื่อโสตทัศนวัสดุเรื่อ ง
ดังกล่าว
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ภาพที่ 21 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/35-37

ภาพที่ 22 แสดงรายละเอียดเขตข้อมูล (Tag)
008/39

008/35-37 ภาษา (Language) รหัสอักษร 3 ตัว ที่แทนภาษาใช้ตาม MARC Code List
for Language จัดทาโดย Library of Congress
008/39 แหล่งที่ทาการวิเคราะห์ (Cataloging source) ใช้บันทึกรหัส 1 ตัวที่บ่งบอกถึง
แหล่งที่ทาการลงรายการของระเบียน
ปัญหา

ส่วนนาระเบียนมีรายละเอียดย่อยมาก

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ควรมีการสร้าง Template สาหรับสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ
เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการทางาน

ข้อเสนอแนะ

ควรอ่านคู่มือการใช้ โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIS
เพื่อติดตามพัฒนาการความก้าวหน้าของโปรแกรมเพื่อมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
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ขั้นตอนที่ 5 การลงรายการเขตข้อมูล (Tag)
โครงสร้า งของระเบียนบรรณานุกรมที่ใ ช้ในโปรแกรมห้ องสมุดอัต โนมั ติ ส่ว นใหญ่เป็ น
โครงสร้างของ USMARC การลงรายการบรรณานุกรมของสื่อโสตทัศนวัสดุมีเขตข้อ มูลที่สาคัญที่พบ
เป็นประจาในการปฏิบัติงาน ส่วนหลักเกณฑ์การลงรายการนั้นก็ยังคงยึด “หลักเกณฑ์การลงรายการ
แบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2” (AACR2) เช่นเดียวกับหนังสือ แต่จะมีบางส่วนที่แตกต่าง
กันไปบ้าง การลงรายการทางบรรณานุกรมของสื่อโสตทัศนวัสดุในเขตข้อมูลต่างๆ ได้แก่

เขตข้อมูล 024 (Other Standard Identifier)
เขตข้อมูล 090 (Local Call Numbers)
เขตข้อมูล 245 (Title Statement)
เขตข้อมูล 246 (Varying Form of Title)
เขตข้อมูล 260 (Publication, Distribution, etc. (Imprint))
เขตข้อมูล 300 (Physical Description)
เขตข้อมูล 511 (Participant or Performer Note)
เขตข้อมูล 520 (Summary, etc.)
เขตข้อมูล 586 (Awards Note)
เขตข้อมูล 650 (Subject Added Entry - Topical Term)
เขตข้อมูล 700 (Added Entry - Personal Name)
เขตข้อมูล 710 (Added Entry - Corporate Name)
เขตข้อมูล 850 (Holding Institution)
เขตข้อมูล 907 (Bib Number)
เขตข้อมูล 950 (Local Note)
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เขตข้อมูล 024
เขตข้อมูล ตัวระบุมาตรฐานอื่น ๆ (Other Standard Identifier) เขตข้อมูล 024 ใช้สาหรับ
บันทึกรหัสผลิตภัณฑ์สากล (Universal Product Code) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งคือบาร์โค้ดสินค้า
ซึ่งจะต้องบันทึกอยู่ในเขตข้อมูล 024 ซึ่งเป็นเขตข้อมูลของสื่อโสตทัศนวัสดุ
เลขมาตรฐานสากลประจาวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN)
เลขมาตรฐานสากลประจาวารสาร (ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กาหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร
แต่ละชื่อเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยนและการติดต่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับวารสารให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว จะต้องบันทึกอยู่ในเขตข้อมูล 022 ซึ่งเป็นเขต
ข้อมูลของวารสาร
เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ (International Standard Book Number - ISBN) เป็น
รหัสที่กาหนดขึ้นให้ใช้กับสิ่งพิมพ์ประเภทหนัง สือทั่วไป มีจุดมุ่ง หมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
หนังสือแต่ละเรื่อง เพื่ออานวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลสิ่ง พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในด้าน
การสั่งซื้อ การขาย การบริการ การเงิน และการนาสินค้าออกจาหน่ายไปยังสานักพิมพ์ในประเทศต่าง ๆ
จะต้องบันทึกอยู่ในเขตข้อมูล 020 ซึ่งเป็นเขตข้อมูลของหนังสือ
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
ตัวที่ 1 ประเภทของหมายเลขมาตรฐานหรือรหัส
0 - รหัสการบันทึกมาตรฐานสากล
1 - รหัสผลิตภัณฑ์สากล
2 - หมายเลขเพลงมาตรฐานสากล
3 - หมายเลขบทความระหว่างประเทศ
4 - รายการอนุกรมและตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วม
7 - แหล่งที่ระบุในฟิลด์ย่อย #2
8 - ไม่ได้ระบุประเภทของหมายเลขมาตรฐานหรือรหัส
ตัวที่ 2 ตัวบ่งชี้ความแตกต่าง
# - ไม่มีข้อมูลให้
0 - ไม่แตกต่าง
1 - ความแตกต่าง
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รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield Codes)
‡a หมายเลขมาตรฐานหรือรหัส
‡c ข้อกาหนดในการให้บริการ
‡d รหัสเพิ่มเติมตามด้วยหมายเลขมาตรฐานหรือรหัส
‡q ข้อมูลการรับรอง
‡z หมายเลขมาตรฐานหรือรหัสที่ยกเลิก/ไม่ถูกต้อง
‡2 แหล่งที่มาของจานวนหรือรหัส
‡6 การเชื่อมโยง
‡8 ลิงค์ฟิลด์และหมายเลขลาดับ

ภาพที่ 23 การลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุเขตข้อมูล (Tag) 024
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เขตข้อมูล 090
เขตข้อมูล หมวดหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นมาใช้เอง (Local Call Numbers) เขตข้อมูล
090 ใช้บันทึกหมวดหมูท่ ี่หน่วยงานหรือห้องสมุดกาหนดขึ้นมาใช้เอง MARC 21 ได้กาหนดเขตข้อมูล
090-099 สาหรั บเลขเรียกหนังสือที่หน่วยงานหรือห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เอง เช่น หนัง สือนวนิยาย
โสตทัศนวัสดุ หรือเอกสารพิ เศษต่า ง ๆ กฎเกณฑ์ก ารลงรายการขึ้ นอยู่ กับการกาหนดของแต่ล ะ
หน่วยงานซึ่งทางสานักวิทยบริการได้นาเลขเรียกสื่อโสตทัศนวัสดุที่หน่วยงานกาหนดขึ้นเอง (Local
Call Numbers) รหัสควบคุมของสื่อโสตทัศนวัสดุที่ใช้นั้นจะมีเฉพาะ ‡a คือรหัสควบคุมที่หน่วยงาน
กาหนดขึ้นเองจะไม่มี ‡b คือเลขผู้แต่ง ในการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลไม่ต้องพิมพ์คาว่า ‡a นาหน้า
รหัสควบคุม เพราะโปรแกรมจะตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ เช่น รหัสคุม F DVD1833 การลงรายการในเขต
ข้อมูล 090 หรือ 090 F DVD1833
ความหมายของรหัสควบคุมที่กาหนด
F
หมายถึง
ภาพยนตร์ไทย
DVD
หมายถึง
สัญลักษณ์แทนวัสดุประเภทดีวีดี
1833
หมายถึง
เลขทะเบียน
c.3
หมายถึง
ย่อมาจาก Copies (ในกรณีที่มีหลายฉบับ)
v.2
หมายถึง
ย่อมาจาก Volume (ในกรณีที่มีหลายแผ่นจบ)
090 เป็นหมวดหมู่ที่ MARC 21 ระบุให้หน่วยงานสามารถกาหนดหมวดหมู่ขึ้นใช้เองได้ ซึ่ง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้กาหนดหมวดหมู่สื่อโสตทัศนวัสดุ ดังนี้
ตัวย่อแทนสื่อโสตทัศนวัสดุ
A หมวด วิชาการ
B หมวด ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
C หมวด ภาพยนตร์การ์ตูน
D หมวด กีฬา ทอล์คโชว์ คอนเสิร์ต
E หมวด ภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น ภาพยนตร์อเมริกัน, ภาพยนตร์จีน,
ภาพยนตร์เกาหลี ฯ
F หมวด ภาพยนตร์ไทย ละครไทย
G หมวด รายการพิเศษ
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H หมวด ภาษาต่างประเทศ
T หมวด เพลงร้อง
Z หมวด เพลงบรรเลง

ภาพที่ 24 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 090
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เขตข้อมูล 245
เขตข้อมูล ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ (Title Statement) เขตข้อมูล 245 ใช้บันทึก
ชื่อเรื่องได้แก่ ชื่อเรื่องจริง ชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องเทียบเคียงและรายการผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นผู้แต่ง
บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง ผู้เขียนภาพประกอบ เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
ตัวที่ 1 การทารายการเพิ่มชื่อเรื่อง
0 ไม่ทารายการเพิ่มชื่อเรื่อง
1 ทารายการเพิ่มชื่อเรื่อง
ตัวที่ 2 จานวนอักขระที่ไม่นับในการเรียง
0-9 จานวนอักขระไม่นับในการเรียงลาดับตามอักษร
หลักเกณฑ์การลงรายการ
ข้อมูลในเขตข้อมูล 245 จะต้องจบด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) แม้ว่าจะมีเครื่องหมาย
อื่น ๆ อยู่ด้ว ยก็ ตาม ยกเว้น ในกรณี ที่ข้อ มูลตั วสุ ดท้า ยเป็ นตัว ย่อ คาย่อ หรือ ข้อ มูลมี เครื่ องหมาย
มหัพภาคอยู่แล้ว

ภาพที่ 25 แสดงการลงรายละเอียดเขตข้อมูลเขตข้อมูล (Tag) 245
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เขตข้อมูล 246
เขตข้อมูล ชื่อเรื่องที่แตกต่าง (Varying Form of Title) เขตข้อมูล 246 ใช้บันทึกชื่อเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องที่ปรากฏในตั วเล่มหรือไม่ก็ตามชื่อเรื่องที่ลงรายการในเขต
ข้อมูล 246 ต้องเป็นชื่อเรื่องที่แตกต่างจากชื่อเรื่องที่ ลงในเขตข้อมูล 245 (Title statement) แต่ถือ
ว่าเป็นชื่อของรายการที่ลงนั้นด้วย เช่นชื่อเรื่องจากปก ชื่อเรื่องจากสัน
สาหรับหนังสือที่รวมหลายเรื่องในเล่ม แต่ขาดชื่อเรื่องรวมจะใช้เขตข้อมูล 246 สาหรับ
ชื่อเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้ใช้เป็นชื่อเรื่องจริง
ตัวบ่งชี้ (Indicatiors)
ตัวที่ 1 ควบคุมการลงรายการหมายเหตุหรือการทารายการเพิ่มเกี่ยวกับชื่อเรื่อง
ที่แตกต่างกัน
0 ต้องการแสดงหมายเหตุชื่อเรื่อง แต่ไม่ต้องการทารายการเพิ่มชื่อเรื่อง
1 ต้องการแสดงหมายเหตุชื่อเรื่อง และต้องการทารายการเพิ่มชื่อเรื่อง
2 ไม่ต้องการแสดงหมายเหตุชื่อเรื่อง และไม่ต้องการทารายการเพิ่มชื่อเรื่อง
3 ไม่ต้องการแสดงหมายเหตุ แต่ต้องการทารายการเพิ่มชื่อเรื่อง
ตัวที่ 2 ประเภทของชื่อเรื่อง
‡ ไม่มีข้อมูลระบุ
0 ชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 246 เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 245 ซึ่งใช้ใน
การสืบค้นหรือต้องการทารายการเพิ่มชื่อเรื่อง
1 ชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 246 เป็นชื่อเรื่องเทียบเคียง ในภาษาอื่นที่สามารถเข้าค้น
หรื อท ารายการเพิ่ม ให้ ไ ด้ ซึ่ ง ชื่ อเรื่อ งเทีย บเคีย ง 1 ชื่อ หรื อมากกว่ านี้ ไ ด้ ล ง
รายการในเขตข้อมูล 245 และชื่อเรื่องเทียบเคียงแต่ละชื่ออื่น ๆ จะลงรายการ
แยกในเขตข้อมูล 246
2 เป็นชื่อเรื่องที่เด่นชัด โดยมากใช้กับรายงานประจาปี หนัง สือรายปี เอกสาร
การประชุม ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง
3 ชื่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่กาลังทารายการ แต่ไม่สามารถระบุประเภท
ของชื่อเรื่องที่แตกต่างได้
4 ชื่อเรื่องจากปก เป็นชื่อเรื่องที่ปรากฏที่ปกดั้งเดิมของตัวเล่ม ใช้ค่า 4 นี้เมื่อปก
นั้นไม่ใ ช้เ ป็นแหล่ ง ส าคัญ ของการลงรายการและไม่ใช้ กับ หมายเหตุ ที่ล งว่ า
Title from cover ซึ่งแสดงว่าใช้ปกเป็นแหล่งสาคัญของข้อมูล
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5 ชื่อเรื่องเพิ่มจากหน้าปกใน ชื่อเรื่องที่ลงในเขตข้อมูล 246 เป็นชื่อเรื่องเพิ่มที่ได้
ชื่อจากหน้าปกใน
6 ชื่อเรื่องที่ปรากฏที่ส่วนบนของหน้าแรกของเล่ม
7 ชื่อเรื่องที่ปรากฏอยู่ส่วนบนหรือส่วนล่างของทุกหน้าในตัวเล่ม
8. ชื่อเรื่องที่ปรากฏที่สันของหนังสือ
หลักเกณฑ์การลงรายการ
ข้อมูลในเขตข้อมูล 246 ไม่ต้องจบลงด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) ยกเว้นกรณีที่คาสุดท้าย
เป็นคาย่อ หรือตัวย่อ และไม่มีเครื่องหมายใด ๆ นาหน้าเขตข้อมูลย่อย ‡f ยกเว้นกรณีที่ข้อมูลที่อยู่
ข้างหน้าเขตข้อมูลย่อย ‡f เป็นคาย่อ หรือตัวย่อ

ภาพที่ 26 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 246
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เขตข้อมูล 260
เขตข้อมูล การพิมพ์ การจัดจาหน่าย ฯลฯ (Publication, Distribution, etc. (Imprint)
เขตข้อมูล 260 ใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับการพิมพ์ การผลิต การพิมพ์ซ้า และการจัดจาหน่าย สถานที่
ผลิต บริษัทที่ผลิต ปีที่เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ (Indicatiors)
ตัวที่ 1 – ไม่ระบุ
‡ ไม่มีระบุ ไม่มีข้อมูลให้/พิมพ์ในระยะแรกเริ่ม
2 สานักพิมพ์ที่มาทาแทน
3 สานักพิมพ์ปัจจุบัน/ล่าสุด
ตัวที่ 2 - ไม่ระบุ
‡ ไม่ระบุ
รหัสเขตข้อมูลย่อย
‡a สถานผลิต
‡b ชื่อบริษัทผู้ผลิต
‡c ปีที่ผลิต

ภาพที่ 27 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 260
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เขตข้อมูล 300
เขตข้อมูล ลักษณะทางกายภาพ (Physical Description) เขตข้อมูล 300 ใช้สาหรับการ
ลงรายการลักษณะทางกายภาพของวัสดุ โดย MARC 21 กาหนดเขตข้อมูลการลงรายการลักษณะทาง
กายภาพของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดังภาพต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
ตัวที่ 1 ไม่ระบุ
‡ ไม่ระบุ
ตัวที่ 2 ไม่ระบุ
‡ ไม่ระบุ
รหัสเขตข้อมูลย่อย
‡a จานวนแผ่น
‡b ภาพประกอบ เสียง สี
‡c ขนาดของแผ่น DVD หรือ CD ที่ใช้บันทึก
‡e วัสดุที่มาพร้อมกับวัสดุที่กาลังลงรายการ

ภาพที่ 28 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 300
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เขตข้อมูล 511
เขตข้อมูล รายชื่อนักแสดง (Participant or Performer Note) เขตข้อมูล 511 ใช้บันทึก
รายชื่อนักแสดงที่ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้
ตัวบ่งชี้ (Indicatiors)
ตัวที่ 1 แสดงตัวควบคุมคงที่
0 ไม่มีการแสดงค่าคงที่ที่สร้างขึ้น
1 นักแสดง
ตัวที่ 2 ไม่ได้กาหนด
# ไม่ได้กาหนด
รหัสย่อยเขตข้อมูลย่อย
‡a บันทึกผู้เข้าร่วมหรือนักแสดง
‡6 การเชื่อมโยง
‡8 ลิงค์ฟิลด์และหมายเลขลาดับ
หลักเกณฑ์การลงรายการ
ให้ลงชื่อ-นามสกุล นักแสดงที่ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว โดยให้ใช้จุลภาคหรือ
ลูกน้า (,) เป็นเครื่องหมายวรรคตอน

ภาพที่ 29 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 511
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เขตข้อมูล 520
เขตข้อมูล หมายเหตุเนื้อเรื่องย่อ (Summary Note) เขตข้อมูล 520 ใช้สาหรับการบันทึก
รายละเอียดที่แสดงขอบเขตและเนื้อเรื่องทั่วไป อาจเป็นเนื้อเรื่องย่อ สาระสังเขป บรรณนิทัศน์
บทวิจารณ์ หรือวลีแสดงรายละเอียดเนื้อหา
ตัวบ่งชี้ (Indicatiors)
ตัวที่ 1 ค่าควบคุมที่ใช้แสดงผล
# เนื้อเรื่องย่อ
0 สรุปใจความสาคัญของเนื้อเรื่อง
1 สรุปในรูปบทวิจารณ์
2 สรุปในรูปบอกขอบเขตและเนื้อหา
3 สรุปในรูปบทคัดย่อ
8 การสรุปที่ไม่มีข้อแสดงประเภท
ตัวที่ 2 ไม่ได้กาหนด
# ไม่ได้กาหนด
รหัสเขตข้อมูลย่อย
‡a สรุป ฯลฯ
‡b การขยายบันทึกย่อ
‡c การกาหนดแหล่งที่มา

ภาพที่ 30 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 520
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เขตข้อมูล 586
เขตข้อมูล หมายเหตุเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ (Awards Note) เขตข้อมูล 586 ใช้สาหรับ
ลงรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ เช่น รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลตุ๊กตาทอง ฯลฯ
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
ตัวที่ 1 ไม่ระบุ
# ไม่ระบุ
ตัวที่ 2 ไม่ระบุ
# ไม่ระบุ
หลักเกณฑ์การลงรายการ
ข้อมูลในเขตข้อมูล 586 ไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) เมื่อสิ้นสุดเขตข้อมูล ย กเว้น
กรณีที ่ข ้อ มูล นั ้น เป็น ตัว ย่อ ค าย่อ หรือ ข้อ มูล อื ่น ๆ ที ่จ บด้ว ยเครื ่อ งหมายวรรคตอนอยู ่แ ล้ว
ดังปรากฏดังนี้

ภาพที่ 31 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 586
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เขตข้อมูล 650
เขตข้อมูล รายการเพิ่มหัวเรื่อง หัวเรื่องทั่วไป (Subject Added Entry - Topical Term)
หัวเรื่อง คือ คาหรือวลี กลุ่มคา หรือคานามที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือ
เป็นคาเรียกตัวบุคคล สถานที่ ที่กาหนดขึ้นใช้แทนเนื้อเรื่องของสื่อโสตทัศนวัสดุ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ตลอดจนวัสดุการศึกษาทุกชนิด เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้นาไปยังเนื้อหาสาระที่แท้จริงของสื่อโสตทัศนวัสดุ
รายการนั้น ๆ และสื่อโสตทัศนวัสดุทุกชนิดที่มีเนื้อเรื่องอย่างเดียวกัน
1. หัวเรื่องใหญ่ คือ คาหรือวลีที่ กาหนดขึ้ นเพื่อใช้ เป็นแทนเนื้อหาสาระของทรัพยากร
สารสนเทศอย่างกว้าง ๆ เป็นหัวเรื่องที่กาหนดให้ใช้ได้ โดยลาพัง หรืออาจจะมีหัวเรื่องย่อยตามหลัง
บางหัวเรื่องอาจมีคาอธิบายเพิ่มภายในวงเล็บต่อจากหัวเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจว่ามีความหมายแตกต่าง
กัน
2. หัวเรื่องย่อย คือ คา หรือวลี ที่กาหนดหลังหัวเรื่องใหญ่ โดยมีเครื่องหมาย - (1 ขีด) หรือ
-- (2 ขีด) คั่นระหว่างหัวเรื่องใหญ่กับหัวเรื่องย่อย หัวเรื่องย่อย จะระบุขอบเขตเฉพาะของเนื้อหา
วิธีเขียน ลาดับเหตุการณ์และขอบเขตตามภูมิศาสตร์ หัวเรื่องย่อย แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1) หัวเรื่องย่อยเฉพาะเรื่อง ใช้ตามหลังหัวเรื่องใหญ่ เพื่อกาหนดขอบเขตของหัวเรื่อง
นั้น ๆ ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
2) หัวเรื่องย่อยชื่อภูมิศาสตร์ ได้แก่ ชื่อทวีป ประเทศ รัฐ จังหวัด เมือง โดยใช้ตามหลังหัว
เรื่องใหญ่
3) หัวเรื่องย่อยแสดงรูปแบบการเขียนทรัพยากรสารสนเทศ โดยหัวเรื่องย่อยประเภทนี้
สามารถนาไปใช้ตามหลังหัวเรื่องใด ๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม
4) หัวเรื่องย่อยแสดงยุคสมัย ช่วงเวลา ลาดับเหตุการณ์ โดยส่วนใหญ่ใช้กับหัวเรื่องทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญของประเทศ ภูมิภาคนั้น ๆ
เขตข้อมูล 650 ใช้สาหรับการลงรายการหัวเรื่องทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยคาที่ใช้เป็นหัวเรื่อง
ทั่วไปรวมถึงชื่อเหตุการณ์หรือวัตถุ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดหัวเรื่อง และเขตข้อมูลนี้สามารถ
ใช้กับหัวเรื่องที่ห้องสมุด/สถาบันกาหนดขึ้นใช้เองด้วย
สถาบัน/ห้องสมุดสามารถกาหนดคาหัวเรื่องทั่วไปขึ้นใช้เองได้ โดยให้ลงตาแหน่งตัวบ่ง ชี้
ตัวที่ 2 ตามความเหมาะสม

47
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
ตัวที่ 1 ระดับของหัวเรื่อง
0 ไม่ระบุระดับหัวเรื่อง
1 ระดับปฐมภูมิ
3 ระดับทุติยภูมิ
ตัวที่ 2 ระบบหัวเรื่อง/ศัพท์สัมพันธ์
0 หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
1 หัวเรื่องหอสมุดรัฐสภาอเมริกันสาหรับวรรณกรรมเด็ก
2 หัวเรื่องทางการแพทย์
3 หัวเรื่องห้องสมุดการเกษตรแห่งชาติ
4 ไม่ระบุคู่มือ
7 หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
รหัสเขตข้อมูลย่อย
‡v -- หัวเรื่องย่อยตามรูปแบบการเขียน
‡x -- หัวเรื่องย่อยทั่วไป
‡y -- หัวเรื่องย่อยตามยุคสมัย
‡z -- หัวเรื่องย่อยชื่อภูมิศาสตร์
หลักเกณฑ์การลงรายการ
เขตข้อมูล 650 จะต้องจบด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ยกเว้นกรณีที่ข้อมูลมีเครื่องหมาย
วรรคตอนอื่นหรือวงเล็บปิดอยู่แล้ว ไม่ต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาคอีก แต่ถ้าเขตข้อ มูลย่อย
สุดท้ายเป็นเขตข้อมูลย่อย ‡2 เครื่องหมายมหัพภาคจะอยู่ข้างหน้าเขตข้อมูลย่อย ‡2

ภาพที่ 32 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมเขตข้อมูล (Tag) 650
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เขตข้อมูล 700
เขตข้อมูล รายการเพิ่มที่เป็นชื่อบุคคล (Added Entry - Personal Name) เขตข้อมูล
700 ใช้บันทึกรายการเพิ่มชื่อบุคคล ซึ่งอาจเป็นผู้แต่งร่วมหรือผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ที่เป็นบุคคล
ตัวบ่งชี้ (Indicatiors)
ตัวที่ 1 ประเภทของรายการชื่อบุคคล
0 ชื่อต้น
1 ชื่อสกุล
3 ชื่อตระกูลหรือวงศ์สกุล
ตัวที่ 2 ประเภทของรายการเพิ่ม
# ไม่มีข้อมูล
2 เป็นรายการจาแนก
หลักเกณฑ์การลงรายการ
หลักเกณฑ์การลงรายการตัวบ่งชี้ที่ 1 และเขตข้อมูลย่อย มีวิธีการลงรายการเหมือน
เขตข้อมูล X00 - Personal Names – General Information

ภาพที่ 33 แสดงรายละเอียดรายการเพิ่มที่เป็นชื่อบุคคลที่เป็นคนไทยของเขตข้อมูล (Tag) 700

49

เขตข้อมูล 710
เขตข้อมูล รายการเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล (Added Entry - Corporate Name) เขตข้อมูล
710 ใช้ บัน ทึ กรายการเพิ่ม ที่เ ป็ นชื่ อ นิติ บุ ค คล รายการเพิ่ ม ที่เ ป็น ชื่ อนิ ติ บุค คล หรื อ บริ ษัท ผู้ สร้ า ง
ภาพยนตร์ไทย เช่น จีเอ็มเอ็ม ไท หับ, จีดีเอช, จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์, พระนครฟิลม์, ฟิล์มบางกอก ฯลฯ
ตัวบ่งชี้ (Indicatiors)
ตัวที่ 1 ประเภทของรายการชื่อนิติบุคคล
0 ชื่อนิติบุคคลที่ลงรายการกลับ
1 ชื่อนิติบุคคลที่ลงตามกฎหมาย
3 ชื่อนิติบุคคลที่ลงตามลาดับที่ปรากฏ
ตัวที่ 2 ประเภทของรายการเพิ่ม
# ไม่มีข้อมูล
2 เป็นรายการจาแนก
รหัสเขตข้อมูลย่อย
#a ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อตามกฎหมายที่ลงเป็นรายการหลัก
#b ชื่อหน่วยงานรอง
#c สถานที่ประชุม
#d ปีที่จัดประชุมหรือลงนามสนธิสัญญา

ภาพที่ 34 แสดงรายละเอียดรายการเพิ่มที่เป็นนิติบุคคลของเขตข้อมูล (Tag) 710

50

เขตข้อมูล 850
เขตข้อมูล ชื่อหน่วยงานผู้ลงรายการบรรณานุกรม (Holding Institution) เขตข้อมูล 850
ใช้บันทึกชื่อหน่วยงาน เช่น ชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกระเบียนจะมี เขตข้อมูล 850 ให้อัตโนมัติ โดยใช้อักษรย่อ
VRUCL

ภาพที่ 35 แสดงรายละเอียดชื่อหน่วยงานผู้ลงรายการบรรณานุกรมของเขตข้อมูล (Tag) 850
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เขตข้อมูล 907
เขตข้อมูล เลข Bib ของรายการบรรณานุกรม เป็นเขตข้อมูลที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เอง
เขตข้อมูล 907 เป็นเลข bib ทุกระเบียนจะมี เขตข้อมูล 907 ให้อัตโนมัติเมื่อมีการสร้างและบันทึก
รายการบรรณานุกรมครั้งแรก

ภาพที่ 36 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมของเขตข้อมูล (Tag) 907
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เขตข้อมูล 950
เขตข้อมูล 950 ใช้บันทึกโดยฝ่ายจัดหาทรัพยากร บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาของ
ทรัพยากรว่าจัดซื้อหรือรับบริจาค ถ้าจัดซื้อเข้ามาในปีงบประมาณใด จากสานักพิมพ์ไหน เลขที่
ใบเสร็จ จานวนกี่เล่ม

ภาพที่ 37 แสดงรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมของเขตข้อมูล (Tag) 950
ปัญหา

เขตข้อมูลของสื่อโสตทัศนวัสดุแต่ละรายการมีจานวนเขตข้อมูล
ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

เพิ่มหรือลด เขตข้อมูล ตามข้อมูลของสื่อโสตทัศนวัสดุแต่ละรายการ
ควรให้รายละเอียดของข้อมูลแต่ละรายการให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อ

ข้อเสนอแนะ

ประโยชน์ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุรายการ
นั้น ๆ ได้รวดเร็ว
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ขั้นตอนที่ 6 การเพิ่มรูปภาพปก
การเพิ่ม รู ป ภาพปกสื่ อ โสตทั ศ นวั ส ดุ ในระเบี ย นบรรณานุ ก รมเป็ น การใส่ภ าพปกลงใน
ระเบียนบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุรายการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
ค้นหา เป็นการสร้างความสวยงาม ความน่าในใจในการแสดงผลด้วย

ภาพที่ 38 แสดงรายละเอียดการเพิ่มภาพปกสื่อโสตทัศนวัสดุขั้นตอนที่ 1
1. คลิกที่กรอบใส่รูป
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ภาพที่ 39 แสดงรายละเอียดการเพิ่มภาพปกสื่อโสตทัศนวัสดุขั้นตอนที่ 2
2. จะปรากฏ Dialog ให้เลือกภาพปก ให้คลิกที่

ภาพที่ 40 แสดงรายละเอียดการเพิ่มภาพปกสื่อโสตทัศนวัสดุขั้นตอนที่ 3-5
3. เลือก Drive ที่เก็บรูป
4. เลือกรูปภาพปกที่ต้องการ
5. แล้วกด Open

55

ภาพที่ 41 แสดงรายละเอียดการเพิ่มภาพปกสื่อโสตทัศนวัสดุขั้นตอนที่ 6
6. กด OK
ปัญหา

การจะเพิ่มภาพปกได้จะต้องมีเครื่องสแกนปก ซึ่งทุกหน่วยงานอาจจะ
ไม่มีเครื่องสแกนภาพปกครบ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

สามารถค้นหาภาพปกได้ที่เว็บไซต์ Google หรือเว็บไซต์ร้านที่
จาหน่ายสื่อโสตทัศนวัสดุ

ข้อเสนอแนะ

ควรเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทาภาพปก
สื่อโสตทัศนวัสดุ
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ขั้นตอนที่ 7 การเพิ่มรายการ (Items)
เป็นการเพิ่มจานวน Copy ของสื่อโสตทัศนวัสดุรายการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการนี้
หรือชื่อเรื่องนี้ซื้อมา 2 Copy เหมือนกัน จะต้อง ระบุดังนี้
ส่วนที่เป็นภาพยนตร์ซีรีย์ เช่นภาพยนตร์เกาหลีที่มีหลายแผ่นจบให้ระบุ เป็น Volume
ให้ใช้ตัวย่อเป็น v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 จนครบจานวนแผ่น

แท็บ Items
แท็บ Items เป็นส่วนที่สร้างรายการสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าสื่อโสตทัศนวัสดุ
รายการนี้ห้องสมุดมีกี่ Copy สถานะของทรัพยากรสื่อโสตทัศนวัสดุอยู่บนชั้นหรือถูกยืม ถ้าถูกยืม
กาหนดคืนเมื่อใด จัดเก็บอยู่ที่ชั้นไหนของสานักวิทยบริการฯ

ภาพที่ 42 แสดงหน้าจอการทางานการเพิ่มรายการ (Items) สื่อโสตทัศนวัสดุ
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การสร้างรายการตัวเล่ม (Insert Item)
การสร้างรายการตัวเล่ม มี 2 วิธีคือ
1. การสร้างรายการตัวเล่มทีละตัวเล่ม
2. การสร้างรายการตัวเล่มครั้งละหลายตัวเล่ม
วิธีที่ 1 การสร้างรายการตัวเล่มทีละตัวเล่ม มีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 43 แสดงขั้นตอนการสร้างรายการตัวเล่มทีละตัวเล่มขั้นตอนที่ 1-3
1. คลิกแทบ Item
2. กดปุ่ม
เลือก Add Item
3. ป้อนบาร์โค้ดของ Item
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ภาพที่ 44 แสดงขั้นตอนการสร้างรายการตัวเล่มทีละตัวเล่มขั้นตอนที่ 4-5
4. กรอกข้อมูลของ Item details
5. กดปุ่ม

ภาพที่ 45 แสดงขั้นตอนการสร้างรายการตัวเล่มทีละตัวเล่มขั้นตอนที่ 6
6. ระบบแสดงข้อความแจ้งว่า บันทึกข้อมูลตัวเล่มแล้ว ให้กด OK
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วิธีที่ 2 การสร้างรายการตัวเล่มครั้งละหลายตัวเล่ม

ภาพที่ 46 แสดงขั้นตอนการสร้างรายการตัวเล่มครั้งละหลายตัวเล่มขั้นตอนที่ 1-3
1. คลิกแท็บ Item
2. กดปุ่ม
3. เลือก Add Multiple Item
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ภาพที่ 47 แสดงขั้นตอนการสร้างรายการตัวเล่มครั้งละหลายตัวเล่มขั้นตอนที่ 4-7
4. กรอกข้อมูลของ Item
5. กาหนดให้เริ่มนับที่ Items ที่ 1-5 จากนั้นให้ใส่บาร์โค้ดเริ่มต้นให้กับระบบแล้วกด
6. จะปรากฏ items ที่เพิ่มใหม่ตามที่ต้องการ
7. กดปุ๋ม

จะปรากฏข้อความแจ้งจานวนตัวเล่มที่ระบบบันทึกข้อมูลแล้ว

ปัญหา

การเพิ่มรายการตัวเล่มทีละหลายรายการ ถ้าใส่คาสั่งผิดโดยไม่ได้
ตรวจสอบอาจทาจานวน item เกินจานวนที่เราต้องการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ใช้คาสั่ง Move to เพื่อย้าย items ที่เกินมาไปอยู่ระเบียบบรรณานุกรม
อื่น ๆ ได้ เช่น บรรณานุกรมที่สร้างใหม่ แต่ยังไม่เพิ่ม items

ข้อเสนอแนะ

ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยันการทางานของระบบทุกครั้งเพื่อลด
การสร้างจานวน Items ที่เกิน
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ขั้นตอนที่ 8 ทดสอบการแสดงผลข้อมูลด้วยเว็บโอแพค (OPAC)
OPAC เป็นคาที่เรียกย่อมาจาก Online Public Access Catalog หมายถึง เครื่องมือใน
การช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการนั้นจัดเก็บอยู่ที่ใด นอกจากนั้นระบบ OPAC สามารถแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น สถานะของทรัพยากร จานวนที่มีในห้องสมุด จัดเก็บอยู่ชั้นใด มีคนอยู่
หรือไม่ ถ้ายืมกาหนดส่งคืนเมื่อใด เป็นต้น ฯลฯ
เป็นขั้ นตอนที่แสดงผลหน้าจอรายการบรรณานุ กรมที่ได้ ทาการลงรายการบรรณานุกรม
สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ตรวจสอบดูหน้าเว็บที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและแสดงรายละเอียดตามที่ได้
บั น ทึ ก ไว้ ห รื อ ไม่ เพื่ อ ตรวจสอบดู ค วามครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ เ ข้ า ถึ ง ค้ น หาทรั พ ยากร
สื่อโสตทัศนวัสดุผ่านเว็บ โอแพค (OPAC)

ภาพที่ 48 คาสั่งแสดงผลข้อมูลหน้าจอเว็บโอแพค (OPAC)
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ภาพที่ 49 การแสดงรายละเอียดของรายการบรรณานุกรมผ่านเว็บโอแพค (OPAC)
ปัญหา

การแสดงผลข้อมู ลหน้ าจอเว็บ โอแพค (OPAC) ไม่ตรงกับ ในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ทุกครั้งที่มีการลงรายการบรรณานุกรมเรียบร้อยแต่ละรายการควรมีการ
แสดงผลในเว็บโอแพค (OPAC) เพื่อทดสอบในมุมมองที่ผู้ใช้ไ ด้ใช้ง าน
จริงเพื่อการแก้ไขรูปแบบและข้อมูลให้ถูกต้องสวยงาม

ข้อเสนอแนะ

ควรจดจาเทคนิคและวิธีการแสดงผลที่ถูกต้องสวยงาม เพื่อนาไปปรับใช้
ในการลงรายการในระเบียนบรรณานุกรมรายการอื่น ๆ ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 9 การจัดเก็บสถิติ
การจัดเก็บสถิติของงานวิเคราะห์ซึ่งจะถูกจัดเก็บในอยู่ส่วน Cataloging Module เช่น
รายงานรายการบรรณานุกรมที่ ถูกสร้าง, รายงานรายการบรรณานุก รมที่ถูกแก้ไข,รายงานรายการ
Authority ที่ถูกสร้าง, รายงานรายการ Authority ที่ถูกแก้ไข, รายงานรายการ Authority Conflict,
รายงานรายการ Authority Blind, รายงานรายการ Label Group, รายงานรายการ Item On Fly,
รายงานรายการ Item Weeding ฯลฯ ตัวอย่างการรายงานรายการบรรณานุกรมที่ถูกสร้าง มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 50 แสดงขั้นตอนการรายงานสถิติการทางานวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1-3
1. คลิกที่ Tools
2. คลิกที่ Reports
3. คลิกที่รายงานรายการบรรณานุกรมที่ถูกสร้าง/รายงานรายการบรรณานุกรมที่ถูกแก้ไข

ภาพที่ 51 แสดงขัน้ ตอนการรายงานสถิติการทางานวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 4-9
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4. เลือกระยะเวลาวันที่เริ่มต้น เช่น 01/10/2561
5. เลือกระยะเวลาวันที่สิ้นสุด เช่น 31/05/2562
6. ผู้สร้าง (Creator) คลิกเลือก Login ที่ต้องการดูสถิติ เช่น n_narin@VRUCL
7. เลือกวิทยาเขต (Branch) เช่น VRUCL สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คลิกเลือกทั้งหมดหรือต้องการเลือกเฉพาะ เช่น AR-บทความ, BK-หนังสือ ฯลฯ
9. คลิก OK จะปรากฏผลข้อมูลสถิติรายงานรายการบรรณานุกรมที่ถูกสร้าง ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 52 แสดงรายละเอียดของรายการบรรณานุกรมที่ถูกสร้าง
ปัญหา

สถิติจะหายไปถ้ามีการเข้าไปแก้ไขหรือ Save ซ้า กรณีเป็น
Login อื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างบรรณานุกรมตั้งแต่ต้น

แนวทางการแก้ไขปัญหา

บรรณารักษ์วิเคราะห์ควรแบ่งหน้าที่ในการวิเคราะห์
ทรัพยากรแต่ละประเภทให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

กรณีถ้าพบข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรมที่ผิดห้ามเข้าไป
แก้ ไ ขเองต้ อ งจดเลข Bib หรื อ ชื่ อ เรื่ อ งนั้ น ๆ ให้ กั บ
บรรณารักษ์ผู้วิเคราะห์ทรัพยากรประเภทนั้น ๆ เป็นผู้เข้าไป
แก้ไขเอง
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