
งานบริหารและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หนวยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ(วิทยานิพนธ) 

 

 



มาตรฐานและข้ันตอนปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ(วิทยานิพนธ) 

รายละเอียดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผูรับผิดชอบ 

(ช่ือบุคลากร) 

ผูตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง 

1.รับทรัพยากรสารสนเทศ 

(วิทยานิพนธ) จากงานจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ ตรวจสอบจํานวน/ช่ือเร่ือง

ของทรัพยากรสารสนเทศท่ีทําการจัดสง

วาตรงตามจํานวน/ช่ือเร่ืองท่ีไดรับจาก

บัณฑิตวิทยาลัยหรือไม 

ตรวจสอบจํานวน/ช่ือเร่ือง

ของทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ทําการจัดสงวาตรงตาม

จํานวน/ช่ือเร่ืองท่ีไดรับจาก

บัณฑิตวิทยาลัยหรือไมโดยดู

จากบันทึกขอความการสง

มอบตัวเลมวิทยานิพนธจาก

บัณฑิตวิทยาลัย  

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

ช่ือบุคลากรนางปยนันท  

ลีละชาติ 

ช่ืองานงานจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

บันทึกขอความการสงมอบตัว

เลมวิทยานิพนธจากบัณฑิต

วิทยาลัย 

2.ประทับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย /

ติดบารโคดใหกับตัวเลมวิทยานิพนธ 

ตรวจสอบการประทับตรา

สัญลักษณมหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียน และติดบารโคด

ใหกับตัวเลมวิทยานิพนธ 

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

 

3.ตรวจสอบรายการซ้ําของวิทยานิพนธ

กับระบบหองสมุดอัตโนมัติ Alist โดย

ใชช่ือเร่ือง/ช่ือผูแตงของวิทยานิพนธ

กอนทําการกําหนดเลขเรียกหนังสือ หัว

เร่ือง ใหกับทรัพยากรสารสนเทศ 

ตรวจสอบรายการซ้ําของ

บรรณานุกรมในระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Alist โดย

ใชช่ือเร่ือง/ช่ือผูแตงของ

วิทยานิพนธกอนทําการ

กําหนดเลขเรียกหนังสือ หัว

เร่ือง ใหกับทรัพยากร

สารสนเทศ 

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

 

4.ในกรณีท่ีวิทยานิพนธมีรายการซ้ําใน

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Alist ให

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบวา เปน

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทเดียวกัน

หรือไม ถาไมใชทรัพยากรสาสนเทศ

ประเภทเดียวกัน ใหทําการกําหนดเลข

เรียกหนังสือ หัวเร่ือง ใหกับทรัพยากร

สารสนเทศ แตถาเปนทรัพยากรสารส

เทศประเภทเดียวกันใหผูปฏิบัติงาน

ในกรณีท่ีวิทยานิพนธมี

รายการซ้ําในระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Alist ให

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบวา 

เปนทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทเดียวกันหรือไม ถา

ไมใชทรัพยากรสาสนเทศ

ประเภทเดียวกัน ใหทําการ

กําหนดเลขเรียกหนังสือ หัว

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

 



ดําเนินการเพิ่ม ฉ. และกําหนดสถานะ

ใหกับทรัพยากรสารสนเทศ  

เร่ือง ใหกับทรัพยากร

สารสนเทศ แตถาเปน

ทรัพยากรสารสเทศประเภท

เดียวกันใหผูปฏิบัติงาน

ดําเนินการเพิ่ม ฉ. และ

กําหนดสถานะใหกับ

ทรัพยากรสารสนเทศ  

5.กําหนดเลขเรียกหนังสือและหัวเร่ือง

ใหกับทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชการ

แบงหมูหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 

กําหนดเลขผูแตงใหเปนไปตามตาราง

เลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูป

และกําหนดหัวเร่ืองใหเปนไปตาม

มาตรฐานหัวเร่ืองสําหรับหนังสือ

ภาษาไทย เลมท่ี 1-2   

 

 

 

กําหนดเลขหมูใหกับ

ทรัพยากรสารสนเทศโดยใช

การแบงหมูหนังสือระบบ

ทศนิยมดิวอี้ กําหนดเลขผู

แตงใหเปนไปตามตารางเลข

ผูแตงหนังสือภาษาไทย

สําเร็จรูปและกําหนดหัว

เร่ืองใหเปนไปตามมาตรฐาน

หัวเร่ืองสําหรับหนังสือ

ภาษาไทย เลมท่ี 1-2 

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

 

6.การลงขอมูลบรรณานุกรมของ

ทรัพยากรสารสนเทศในระบบหองสมุด

อัตโนมัติใหผูปฏิบัติงานดําเนินการลง

รายการบรรณานุกรมในระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Alist ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

AACR 2 / Marc 21 

ปฏิบัติการลงขอมูล

บรรณานุกรมของทรัพยากร

สารสนเทศ(วิทยานิพนธ)ใน

ระบบหองสมุดอัตโนมัติให

เปนไปตามมาตรฐาน AACR 

2 / Marc 21 

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

 

7.การบันทึกขอมูลบรรณานุกรม

ทรัพยากรสารสนเทศ (วิทยานิพนธ) ใน

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Alist ตามเขต

ขอมูลท่ีเกี่ยวของตามมาตรฐานการลง

รายการ AACR 2 / Marc 21 

ตรวจสอบความถูกตองใน

การการลงรายการ

บรรณานุกรม กอนทําการ

บันทึกขอมูลบรรณานุกรม

ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

 

8.ผูปฏิบัติงานเพิ่มจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศในระบบหองสมุดอัตโนมัติ

และกําหนดสถานะใหกับทรัพยากร

สารสนเทศ  

 

ตรวจสอบจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศในระบบ

หองสมุดอัตโนมัติและ

กําหนดสถานะใหกับ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

 

 

 



9.ตรวจสอบการแสดงผลการปฏิบัติงาน

โดยทําการตรวจสอบการกําหนดเลข

เรียกหนังสือ หัวเร่ือง การดําเนินการลง

รายการ การเพิ่มจาํนวนทรัพยากร การ

กําหนดสถานะใหกับทรัพยากร

สารสนเทศ ( วิทยานิพนธ) ในระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Alist   

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบการ

กําหนดเลขเรียกหนังสือ หัว

เร่ือง การดําเนินการลง

รายการ การเพิ่มจํานวน

ทรัพยากร การกาํหนด

สถานะใหกับทรัพยากร

สารสนเทศ ( วิทยานิพนธ) 

ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Alist   

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

นายปริญญา หงษทอง   

ผูตรวจสอบ 

 

10. จัดเก็บสถิติในการดําเนินการ ตรวจสอบและจัดเก็บสถิติใน

การปฏิบัติงานจากระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Alist  

ช่ือบุคลากรนายปริญญา 

หงษทอง 

ช่ืองานงานบริหารและ

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

ช่ือบุคลากรนายปริญญา หงษ

ทอง 

ช่ืองานงานบริหารและจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 


