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ค าน า 
 
 
 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่ง 
บรรณารักษ์ ตั้งแต่ จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓   

ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานหลักของงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่มาศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานลงรายการและวิเคราะห์ทรัพยากร และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างดี   

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ไคริรี คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ และรองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้เกิดความรู้ และแนวทางการด าเนินงาน ในการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ให้ส าเร็จลงด้วยดี   

 
 
                                                               นายสรุชัย  น้อยค าเมือง 
                        บรรณารักษ์ 
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บริบทของวิทยาลัยนานาชาติ 
ชื่อหน่วยงาน 
 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 
 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง  

          อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม  

ติดต่อ  
 โทรศัพท ์034 964 946  โทรสาร 034 964 945  เว็ปไซต์ www.ssruic.ssru.ac.th 

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป  
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 

(นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 2544) เป็นต้นมา  รัฐบาลจึงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษายกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใน
สถาบันการศึกษานานาชาติซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษา หรือผู้ที่เข้ามาท างานอยู่ในประเทศ
ไทย อาทิ นักศึกษา คณาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางที่
ดีในการเผยแพร่การจัดการศึกษาของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาด้านต่างๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของประชากรให้มีรู้เท่าทันและเป็น
ส่วนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเข้ามามี
บทบาทอย่างมาก ในการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้ระดับนานาชาติ  

 จากเหตุข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงได้ส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและความรู้
ภาคปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถเป็นก าลังส าคัญของสังคมยุค 
Knowledge-based จึงได้จัดตั้งโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ขึ้นในปีการศึกษา 2547 
และปรับเป็นหน่วยงานในก ากับโดยตั้งเป็นวิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการสอน ณ อาคารศรีจุฑาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ 
จึงมีนโยบายในการขยายพ้ืนที่การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ขยายพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มายังอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการ
สอน ในสาขาวิชาดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  
1) สาขาวิชาธุรกิจการบิ 
2) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
3) สาขาวิชาการโรงแรม 
4)สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
 

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
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ระดับปริญญาโท  
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  

 

  แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางแข่งขันกันมากขึ้น ดังนั้น
วิทยาลัยนานาชาติ จึงต้องพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ระดับนานาชาติ โดยการสร้างเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
รวมถึงการจัดท าความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน เพ่ือก้าวให้ทันโลกและสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพตรงตามตลาดอุตสาหกรรมการบริการในอนาคต  
 
2. วิสัยทัศน์ (Vision) 
      วิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล 
      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 

3. พันธกิจ (Mission) 
      ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     To educate people, conduct research, provide academic services to communities and to 
promote and conserve art and cultures  

4.  ภารกิจหลัก (Key result area) 
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง(ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การเป็นผู้น าในวิชาชีพ) ที่ตรงกับความต้องการด้านแรงงานของชุมชน สามารถแข่งขันและด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
       2. บริการทางวิชาการ อบรมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สั งคม อาเซียนและนานาชาติ
อย่างมีคุณภาพ 
       3. อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
       4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียนและสากล  

5. เสาหลัก (Pillar) 
      ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 

6. วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
      มีความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย  มีความรักใคร่ปรองดอง ให้เกียรติและเคารพ     ผู้อาวุโส  

7.  อัตลักษณ์ (Identity) 
      เป็นผู้น ำด้ำนกำรปฏิบัติ ถนัดวิชำกำร สื่อสำรภำษำอังกฤษสู่สำกล พัฒนำคนให้มีคุณธรรม 
 
      เป็นผู้น าด้านการปฏิบัติและถนัดวิชาการ หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ หรือมี
ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้น า และท างานเป็นทีม สามารถ
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น าหลักวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ น ามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยความช านาญ มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  
 

      สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล หมายถึง บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ และการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และการประเมินค่าข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ 
 

      พัฒนาคนให้มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะในการสร้างประโยชน์เพ่ือสังคมและประเทศชาติตลอดจนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ตนเอง  

8.  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

     เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา มีการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  
 

     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 
สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึ ง
และมีประสิทธิภาพ 
 

9.   ค่านิยมหลัก (Core Values) 
      S:  Strong Leadership   มีภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง 
      S:  Service     มีใจบริการ 
      R:  Respect    มีความเคารพ ยกย่อง  
      U:  Unity     มีความสามัคคี รวมใจ 
      I:   Integrity    มีความซื่อสัตย์ 
      C:  Creativity    มีความคิดสร้างสรรค์ 

10. นโยบายการพัฒนาวิทยาลัย 

       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์นครปฐม เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือเป็นองค์กรระดับสากล สามารถแข่งขันได้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเปิดประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและก้าว
สู่สากล ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยนานาชาติจึงก าหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

      1) นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัย 
 มุ่งเน้นพัฒนา และปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดยใช้การ
บริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้วิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับบุคลากรทั้งองค์กร 
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      2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 
 วิทยาลัยนานาชาติมุ่งสร้างความเครือข่ายที่ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน  ตลอดจนเสริมสร้าง
ทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งการพัฒนาชุมชน 
 

      3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 พัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ มีความเป็นผู้น าในวิชาชีพ  มีทักษะ และมี
คุณภาพในระดับสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในอาเซียนและสากล 
(คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 
500 หรือ TOEIC 600) โดยมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างดี 
      4) นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
         มุ่งความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได้ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดสู่การพัฒนาสังคม 
 

       5) นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
         มุ่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ให้เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
 

       6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 
         มุ่งสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานที่ส าคัญที่
จะท าให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความโดดเด่น บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ี
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยต้องการ  
 

       7) นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
         มุ่งเน้นการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพให้อยู่ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

11. เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย 

       1) “มีคุณภาพชีวิตดีและมีความผาสุก” พัฒนาให้เป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) มีการสรรหา รักษาและพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน สร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ (ศูนย์ศาลายา) และสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความผาสุก 
       2) “สามารถพึ่งพาตนเองได้” วิทยาลัยนานาชาติมุ่งบูรณาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
การวิจัย เพื่อเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและเชิงพาณิชย์ และต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาศักยภาพของคณะ (อาจารย์ บุคลากร ทรัพยากรและ
ทรัพย์สินที่ศูนย์ศาลายา) ให้มีความโดดเด่น เพ่ือการบริการทางวิชาการตามความต้องการของศิษย์เก่า ชุมชน 
และสังคม รวมทั้งสร้างและใช้ประโยชน์เครือข่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
การหาลูกค้า และการหารายได้เพ่ิมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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       3) “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” วิทยาลัยนานาชาติมุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และพัฒนากระบวนการ
ผลิต เพ่ือความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต มีภาวะความเป็นผู้น าทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะ มี
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีทักษะเฉพาะตัว มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และ
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีสภาวะการแข่งขันสูงได้  
       4) “เป็นชุมชนวิชาการ” วิทยาลัยนานาชาติมุ่งพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นชุมชนวิชาการ โดย
สร้างพร้อมของอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตร และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคม และสามารถแข่งขันได้ท้ังในท้องถิ่น ระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ  

12. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
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โครงสร้างวิทยาลัยนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการอ านวยการ  

ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

คณะกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยนานาชาติ  

อธิการบดี 
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โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

หัวหน้าฝ่าย  
บริหารงานท่ัวไป 

 

หัวหน้าฝ่าย 
คลังและพสัด ุ

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้าฝ่าย 
บริการการศึกษา 

 

หัวหน้าฝ่าย 
แผนงานและประกันคณุภาพ 

 

หัวหน้าส านักงาน 
 

ประธานหลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

ประธานหลักสตูร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

หัวหน้าสาขาวิชา 
บริหารธรุกิจระหว่างประเทศ 

 

หัวหน้าสาขาวิชา 
ธุรกิจการบิน 

 

หัวหน้าสาขาวิชา 
การจัดการท่องเที่ยว 

 
 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
การโรงแรม 

 
 

ประธานหลักสตูร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

หัวหน้าสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ศึกษา 

 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยันานาชาต ิ
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โครงสร้างส านักงานวิทยาลัยนานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

1.2 งานประชาสัมพนัธ์ 

1.3 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ/
โสตทัศนูปกรณ์ 

1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 

1.5 งานบุคลากร 

1.6 งานมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ 

 

2. ฝ่ายคลงัและพสัดุ 

2.1 งานการเงนิ งานบัญชี 

งานงบประมาณ 

2.2 งานพสัดุ 

 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 งานหลักสูตรและการสอน 

1.3 งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 

1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 

1.5 งานฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 

2. ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ 

2.1 งานวเิทศ 

2.2 งานอาเซียน 

1. ฝ่ายแผนงานและประกนั
คุณภาพ 

1.1 งานวเิคราะห์ 

  นโยบาย/งบประมาณ 

1.2 งานพฒันาระบบ/ 
  ประเมินผลปฏิบัติ 
   ราชการ 

1.3 งานประกนัคุณภาพ 
 

1. ฝ่ายพฒันางานวจิัยและบริการ
วชิาการ 

1.1 งานผลติผลงานวจิัย 

1.2  งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 

1.3 งานผลติวารสารวชิาการ 

1.4 งานบริการวชิาการแก่สังคม 

1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

1.6 งานจัดอนัดบัมหาวทิยาลยั 

 

1.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 งานกจิการนักศึกษา 
1.2 งานบริหารและสวสัดกิาร 

1.3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 

1.4 งานศิลปวฒันธรรม 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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โครงสร้างหน่วยงานย่อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

งานที่ 6 
งานขับเคลื่อนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 

งานที่ 3 
งานส่ ง เสริมการใช้
บริการ 

งานที่ 4 
งานบริหารจัดการ
เว็บไซต์ 

งานที่ 5 
งานบริหารระบบ
เรียนรู้ออนไลน์ 

งานที่ 2 
งานบริการยืม – คืน  

งานที่ 1 
งานลงรายการและ
วิเคราะห์ทรัพยากร  
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
งานลงรายการและวิเคราะห์ทรัพยากร มีภาระงานย่อยจ านวน 1 ภาระงาน คือ 
1. การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  
1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 1 การรับตัวเล่มและตรวจสอบรายการ 
 1.1.1 ค ำอธิบำยขั้นตอน 
 ในขั้นตอนนี้หลังจากที่รับตัวเล่มจากฝ่ายพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อหนังสือ 

เทียบกับใบเสร็จรับเงิน หรือใบสั่งซื้อ ตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ให้แจ้งกลับไปยังฝ่าย
พัสดุ เพ่ือหาสาเหตุของความผิดพลาด แต่หากถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

 1.1.2 เอกสำรแนบ 
 ในขั้นตอนนี้มีเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องคือ ใบเสร็จรับเงิน / ใบสั่งซื้อ / ใบเสนอราคา โดยมี

ลักษณะ ดังนี้ 
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 1.1.3 ปัญหำที่พบในขั้นตอน 
 ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน มีปัญหาอาจจะที่เกิดข้ึน ดังนี้ 

  1) รายการตัวเล่ม กับรายการใบเสร็จ ไม่ตรงกัน 
  ปัญหานี้อาจเกิดจากการจัดส่งสินค้าจากบริษัทผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งหนังสือบางชื่อเรื่อง

หรือบางเล่ม อาจมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกัน ผู้จัดเรียงสินค้าอาจหยิบมาผิด 
 2) ตัวเล่มหนังสือบางรายชื่อช ารุด เสียหาย 
  ปัญหานี้อาจเกิดจากการจัดส่งของบริษัทผู้จัดส่งสินค้า ที่ระหว่างการขนส่งอาจเกิด

อุบัติเหตุ กับตัวเล่ม เช่น หนังสือหล่นลงมากระแทกกัน หรือ ระบบป้องกันน้ า, ความชื้นของรถขนส่งสินค้าอาจ
เกิดรอยรั่ว  

 1.1.4 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
 ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถด าเนินการแก้ไขได้ตามแนวทางดังนี้  
 1) รายการตัวเล่มไม่ตรง ให้จัดส่งกลับยังฝ่ายพัสดุ  
  หากพบว่ามีรายการหนังสือบางเล่มไม่ตรงกับใบเสร็จหรือใบเสนอราคา ให้จัดส่งตัว

เล่มกลับยังฝ่ายพัสดุ เพื่อประสานไปยังบริษัทผู้จัดจ าหน่าย ให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ด าเนินการ
เปลี่ยนตัวเล่ม หรือจัดหาจากแหล่งอ่ืนให้ใหม่ 

 2) รายการตัวเล่มหนังสือท่ีช ารุด 
  หากพบว่ามีหนังสือที่ช ารุด ให้รีบประสานงานไปยังฝ่ายพัสดุ เพ่ือประสานไปยัง

บริษัทผู้จัดจ าหน่าย และด าเนินการส่งตัวเล่มให้ฝ่ายพัสดุเพ่ือจัดส่งกลับไปยังบริษัทผู้จัดจ าหน่าย 
  
1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 2 ประทับตราและลงวันที่รับทรัพยากร 
 1.2.1 ค ำอธิบำยขั้นตอน 
 ในขั้นตอนนี้ เมื่อด าเนินการตรวจสอบตัวเล่มแล้ว ให้ประทับตราวิทยาลัยที่หน้าปกใน, สัน

ของตัวเล่มด้านใต้, ด้านข้างขวา และด้านบน จากนั้นประทับวันที่รับตัวเล่ม ที่หน้าปกด้านในบริเวณพ้ืนที่
ด้านขวาล่าง 

 1.2.2 เอกสำรแนบ 
 ในขั้นตอนนี้ไม่มีเอกสารแนบประกอบ 
 
 1.2.3 ปัญหำที่พบในขั้นตอน 

  ในระหว่างขั้นตอนนี้ ปัญหาที่พบได้ อาจมีดังต่อไปนี้ 
 1) หน้าปกในไม่มีพ้ืนที่ส าหรับให้ประทับตรา หรือวันที่ เนื่องจากกระบวนการออกแบบตัว

เล่มของทรัพยากรบางรายชื่อ ผู้ออกแบบไม่ได้ยึดแบบตามมาตรฐานสากล 
 2) สันหนังสือทั้ง 3 ด้าน มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากขนาดความหน้าของจ านวนหน้ามีไม่

มาก  
 3) ทรัพยากรบางเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน เมื่อประทับตราลงไปแล้ว หมึกจะไม่ติดกับ

กระดาษ ท าให้เวลาปิดหนังสือแล้วหมึกเลอะที่ด้านในของปกหน้า 
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 1.2.4 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้น มีวิธีการแก้ไขได้ดังนี้ 
 1) พิจารณาที่ส่วนอื่นของตัวเล่ม เช่น ด้านมุมบนขวาของหน้าปกใน หรือที่หน้าลิขสิทธิ์ 
 2) เล่มที่มีขนาดบางเกินไป อาจไม่ต้องประทับตราที่สันตัวเล่ม 
 3) พิจารณาที่ส่วนอื่นของตัวเล่ม หรือหากเป็นกระดาษอาร์ตมันทั้งเล่ม ให้น ากระดาษ

สติ๊กเกอร์ขาวด้านตัดขนาดพอเหมาะ ติดที่ตัวเล่มแล้วจึงประทับตราลงไปบนกระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน 
 
1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 3 วิเคราะห์หมวดหมู่ตามคู่มือการลงรายการเลขหมู่ 
 1.3.1 ค ำอธิบำยขั้นตอน 
 ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการท างานตามหลักบรรณารักษศาสตร์ โดยใช้ความสามารถในการ

วิเคราะห์เลขหมู่ของตัวเล่ม โดยเทียบจากคู่มือการให้เลขหมู่ของระบบทศนิยมดิวอ้ี แล้วน าเลขหมู่ที่ได้เขียนที่
ตัวเล่มบริเวณมุมขวาล่างของหน้าปกใน 

 1.3.2 เอกสำรแนบ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้คือ หนังสือก าหนดเลขหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอ้ี ซึ่งมี

หน้าปกดังนี้ 
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 1.3.3 ปัญหำที่พบในขั้นตอน 
 ในขั้นตอนนี้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 1) วิเคราะห์เนื้อหาผิด ท าให้เลขหมู่ที่ได้อาจไม่ตรงกับเนื้อหา เช่น หนังสือเล่มหนึ่ง มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย แต่ผู้วิเคราะห์ ให้เลขหมู่ผิด โดยไปให้ในหมวดหมู่ การบริหาร
การศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลขหมู่ท่ีได้ก็จะมีความคลาดเคลื่อนกันอย่างมาก 

 2) ทรัพยากรบางประเภท ไม่มีพ้ืนที่หน้าปกใน หรือกระดาษที่ใช้พิมพ์มีความมัน ท าให้ไม่
สามารถเขียนเลขหมู่ลงไปในหน้าปกในได้ 

  
 1.3.4 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
 1) หนังสือบางเล่มที่มีการขอจด ISBN กับหอสมุดแห่งชาติ จะมีการก าหนดเลขหมู่หนังสือมา

ให้คร่าวๆ แล้ว ซึ่งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เลขหมู่ หากผู้ปฏิบัติงานต้องการจัดหมวดหมู่แบบง่ายก็สามารถ
ใช้เลขหมู่นั้นได้ แต่หากหนังสือบางเล่มไม่มีเลขหมู่มาให้ ก็สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดที่ใช้ระบบ
เดียวกัน หรือต้องวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนเพื่อความถูกต้องของเลขหมู่ 

 2) หากไม่มีพ้ืนที่ในหน้าปกในแล้ว สามารถเขียนในส่วนอ่ืนๆ ตามการประทับตราวันที่รับตัว
เล่มดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว 

 
1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 4 ให้เลขผู้แต่งตามคู่มือการลงรายการเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย/ 

ภาษาอังกฤษ 
 1.4.1 ค ำอธิบำยขั้นตอน 
 ในขั้ นตอนนี้ เป็นการให้ เลขผู้ แต่ งตามมาตรฐานการก าหนด เลขผู้ แต่ งของหลัก

บรรณารักษศาสตร์ โดยจะมีคู่มือที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลก และส าหรับหนังสือภาษาไทยเองก็จะมี คู่มือการ
ก าหนดเลขผู้แต่งฉบับภาษาไทย โดยผู้แต่งนั้นจะยึดผู้ที่มีชื่อปรากฏเขีนผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นๆ เป็นคนแรก 
และหากไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง การให้เลขหมู่จะใช้ตัวอักษรแรกของชื่อเรื่องเป็นชื่อผู้แต่ง เช่น หนังสือชื่อการ
จัดพิมพ์หนังสือในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง ผู้ปฏิบัติงานก็จะใช้ค าว่า “การ” มาค้นหาใน
คู่มือก าหนดเลขผู้แต่งแทน 
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 1.4.2 เอกสำรแนบ 
 การก าหนดเลขผู้แต่งนั้นจะมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงานคือ คู่มือการก าหนดเลขผู้แต่ง 

ฉบับภาษาไทย ดังตัวอย่าง 
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 1.4.3 ปัญหำที่พบในขั้นตอน 
 การก าหนดเลขผู้แต่งโดยทั่วไปแล้วมักพบปัญหา ดังนี้ 
 1) ผู้ปฏิบัติงานมักหาชื่อผู้แต่งในตัวเล่มไม่พบจึงใช้ชื่อเรื่องเป็นชื่อผู้แต่งแทน ซึ่งชื่อผู้แต่งนั้น 

บางทีอาจจะอยู่ที่ท้ายเล่ม หรือหน้าลิขสิทธิ์ 
 2) ผู้ปฏิบัติงานใช้ชื่อบรรณาธิการเป็นชื่อผู้แต่ง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่สามารถใช้ได้ จึงท าให้ผิด

หลักการให้เลขผู้แต่ง 
 3) ชื่อเรื่องที่น ามาใช้แทนชื่อผู้แต่ง บางเล่มมีความคลุมเครือ ไม่เด่นชัด เช่น หนังสือที่มี

ตัวเลขเป็นอักษรแรกของชื่อเรื่อง ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ตัวอักษรหลังจากนี้มาให้เป็นเลขผู้แต่ง ซึ่งจริงๆ แล้วเป็น
วิธีที่ผิด  

 
 1.4.4 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
 1) ตรวจสอบชื่อผู้แต่งจากหน้าปกนอก, หน้าลิขสิทธิ์ หรือหน้าสุดท้ายของเล่ม หากไม่พบ

จริงๆ สามารถใช้ชื่อเรื่องเป็นชื่อผู้แต่งได้ 
 2) บรรณาธิการ หรือผู้แปล ถือว่าเป็นผู้แต่งร่วม ไม่นับเป็นผู้แต่ง กรณีนี้ให้ใช้ชื่อหนังสือเป็น

ชื่อผู้แต่งเท่านั้น 
 3) หากเป็นหนังสือที่ขั้นต้นด้วยตัวเลข เช่น 21st Developing in Information 

Technology ให้ใช้ เลข 21 แปลงเป็นตัวอักษร จะได้ Twenty One ก็จะได้ T มาเป็นตัวอักษรแรกของเลขผู้
แต่ง เป็นต้น 

  
1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 5 การให้เลขหัวเรื่องตามคู่มือหัวเรื่อง 
 1.5.1 ค ำอธิบำยขั้นตอน 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดหมวดหมู่หัวเรื่องให้กับหนังสือซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางการค้นหา

หนังสือชื่อเรื่องอ่ืนที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับหนังสือเล่มที่จะก าหนดหัวเรื่อง โดยมีเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงานคือหนังสือคู่มือการก าหนดหัวเรื่องภาษาไทย ซึ่งการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้จะต้องสรุปเนื้อหาโดยย่อ
ของหนังสือหรือเอกสารโดยการเปิดดูที่สารบัญ และอนุมานเนื้อหาทั้งหมดว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือส่วนใหญ่ 
เอนเอียงไปด้านใด จากนั้นให้ไปดูที่คู่มือหัวเรื่อง เช่น หนังสือเก่ียวกับธุรกิจการบิน ให้อนุมานว่าเนื้อหาทั้งหมด
ในเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบิน ก็ให้ไปเทียบกับคู่มือในหัวเรื่องที่ว่า การเดินทางทางอากาศ ซึ่งเป็นภาษา
ราชการที่แพร่หลายมากกว่า เป็นต้น โดยการก าหนดหัวเรื่องนั้นให้ก าหนดหัวเรื่องที่มีเนื้อหาตรงมากที่สุดก่อน 
แล้วจึงก าหนดหัวเรื่องอ่ืนๆ ตามล าดับความส าคัญของเนื้อหา ซึ่งไม่จ าเป็นว่าหัวเรื่องจะมีเพียง 1 หัวเรื่อง โดย
สามารถให้หัวเรื่องได้ไม่จ ากัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหนังสือหรือเอกสาร 
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 1.5.2 เอกสำรแนบ 

 
 

 1.5.3 ปัญหำที่พบในขั้นตอน 
 1) ให้หัวเรื่องไม่ตรงกับตัวเล่มหนังสือเพราะยึดแต่เพียงชื่อเรื่องของหนังสือ 
 2) ทราบเนื้อหาโดยรวมของตัวเล่ม แต่ก าหนดหัวเรื่องไม่ถูก 
 3) ค าทับศัพท์บางค า มีการก าหนดให้เป็นหัวเรื่องแต่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบ เช่น ชื่อโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ที่เป็นชื่อเฉพาะ สามารถใช้เป็นหัวเรื่องได้ แต่ผู้ปฏิบัติงานอาจลงแค่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น 

 
 1.5.4 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
 1) ให้ดูที่สารบัญเป็นหลัก เพราะสารบัญจะเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหาต่างๆ ภายในเล่ม 
 2) ที่ท้ายตัวเล่มหนังสือคู่มือหัวเรื่องจะมีตัวอย่างค าและเลขหน้าของหัวเรื่องเนแนวทางใน

การลงรายการหัวเรื่อง 
 3) ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาคู่มือหัวเรื่องอย่างคร่าวๆ ก่อนโดยดูจากค าอธิบายการใช้งานที่

ตอนต้นของคู่มือ 
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1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 6 การให้เลขบาร์โค้ดของหนังสือ 
 1.6.1 ค ำอธิบำยขั้นตอน 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดเลขบาร์โค้ด ที่จะใช้อ่านเวลาที่มีการยืม หรือคืนหนังสือ โดย

โปรแกรมห้องสมุดจะออกแบบมาให้ใช้เลขบาร์โค้ด แทนข้อมูลที่มีทั้งหมดของตัวเล่ม ซึ่งการออกเลขบาร์โค้ด
จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วย เช่นโปรแกรมสร้างบาร์โค้ด หรือโปรแกรม Excel เป็นต้น ซึ่งเลขบาร์โค้ดจะขึ้นต้น
ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตามประเภทของทรัพยากร เช่น หนังสือจะใช้ BK, แผ่นซีดี จะใช้ CD เป็นต้น แล้ว
ตามด้วยตัวเลข 6 หลัก ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ได้เปลี่ยนการก าหนดตัวเลขโดยให้เลข 2 ตัวแรก คือปี
พ.ศ. ที่รับทรัพยากรเข้า แล้วตามด้วยตัวเลขเรียงล าดับไปเรื่อยๆ จ านวน 4 หลัก เช่น BK590001 เป็นต้น 

 
 1.6.2 เอกสำรแนบ 
 

 
 
 1.6.3 ปัญหำที่พบในขั้นตอน 
 การสร้างเลขบาร์โค้ด มีความละเอียดในเรื่องของการก าหนดขนาดกระดาษ หากบาร์โค้ดที่ได้ 

ไม่สามารถพิมพ์ลงในกระดาษให้ตรงกับกระดาษบาร์โค้ดส าเร็จรูป จะท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร นอกจากนี้ 
ในช่วงแรกของการพิมพ์บาร์โค้ด อาจต้องลองผิดลองถูกกับโปรแกรมอยู่หลายครั้ง ซึ่งเมื่อได้โปรแกรมที่ตรงกับ
ความต้องการและการใช้งานของศูนย์ฯ แล้วการท างานก็จะง่ายขึ้น 

 
 1.6.4 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
  การพิมพ์เลขบาร์โค้ดลงบนกระดาษส าเร็จรูปอาจไม่ตอบสนองต่อโปรแกรม ซึ่งมีวิธีการ

แก้ปัญหาคือพิมพ์ใส่กระดาษ A4 ธรรมดา แล้วน ามาตัดให้พอดีกับขอบของบาร์โค้ดแล้วติดที่ตัวเล่มทรัพยากร 
จากนั้นใช้เทปกาวใส ปิดทับอีกชั้นหนึ่ง 
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1.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 7 ลงรายการทรัพยากรหนังสือในโปรแกรมลงรายการห้องสมุด 
 1.7.1 ค ำอธิบำยขั้นตอน 
 ขั้นตอนนี้เป็นการลงรายการตัวเล่มทรัพยากรในโปรแกรมห้องสมุด ซึ่งยึดหลักตามการลง

รายการแบบ MARC21 & AACR2 ซึ่งแต่ก่อนเป็นการลงรายการในรูปแบบบัตรรายการ แต่เมื่อมีโปรแกรม
ห้องสมุดเข้ามาในปัจจุบัน การลงรายการเป็นไปด้วยความง่ายดาย ซึ่งขอบเขตของข้อมูล หรือ METADATA 
จะถูกกระจายออกมาตาม Field ต่างๆ ประกอบไปด้วย ISBN เลขหมู่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง บาร์โค้ด 
ฯลฯ เป็นต้น โดยโปรแกรมห้องสมุดที่น ามาใช้ลงรายการนี้ เป็นโปรแกรม Opensource ที่ถูกออกแบบมาให้มี
ความง่ายในการใช้งานทั้งตัวผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งเมื่อลงรายการตาม MARC21 & AACR2 แล้ว ก็
จะสามารถแสดงผลเพื่อการสืบค้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 1.7.2 เอกสำรแนบ 
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 1.7.3 ปัญหาที่พบในขั้นตอน 
 การลงรายการในโปรแกรมห้องสมุด ย่อมต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ ซึ่งปัญหา

ที่พบส่วนใหญ่คือ การเกิด Error ของตัวโปรแกรม ท าให้การบันทึกผลการลงรายการมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่
สามารถแสดงผลได้เมื่อเรียกใช้งาน 

 
 1.7.4 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
 การแก้ปัญหาคือ การหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีความเสถียร และไม่มีโปรแกรมอ่ืนใด

ปะปนในเครื่อง การท างานที่เครื่องแม่ข่ายก็จะท าได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้อยู่ที่เครื่องลูกข่ายที่ลงรายการด้วยส่วน
หนึ่ง ที่จะต้องไม่เปิดโปรแกรมอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดความล่าช้า หรืออาจท าให้เครื่องค้างได้ 
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1.8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 8 พิมพ์สันหนังสือ และบาร์โค้ดติดท่ีตัวเล่ม 
 1.8.1 ค ำอธิบำยขั้นตอน 
 การพิมพ์สันหนังสือ คือการน าเอาเลขหมู่ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่  3 แล 4 แล้ว 

น ามาสร้างสันหนังสือในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดหรือเอ็กเซลก็ได้ แล้วพิมพ์ออกมาเพ่ือติดที่สันของตัวเล่ม 
โดยการก าหนดขนาดของสันหนังสือจะเป็นไปตามมาตรฐาน คือไม่ความกว้างประมาณ 3 เซ็นติเมตร สูง
ประมาณ 3.5 – 4 เซ็นติเมตร โดยเมื่อพิมพ์สันหนังสือแล้วจะตั้งน ามาติดโดยก าหนดความสูงของกระดาษ
เลขหมู่ ให้สูงจากด้านล่างของหนังสือขึ้นมาประมาณ 2.5 เซ็นติเมตร แต่ในกรณีที่สันของหนังสือมีความบาง 
จะต้องน ามาติดที่หน้าปก และวัดเข้ามาจากสันประมาณ 2 เซ็นติเมตร ส่วนการติดบาร์โค้ด ให้ติดกระดาษ
บาร์โค้ดท่ีได้จากการพิมพ์ในขั้นตอนที่ 6 ที่ปกด้านหนังสือของหนังสือและใช้เทปใสติดทับอีกครั้ง 

 
 1.8.2 เอกสำรแนบ 
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 1.8.3 ปัญหาที่พบในขั้นตอน 
 ปัญหาที่พบคือ การติดที่สันหนังสือที่มีขนาดก่ึงบางกึ่งหนา อาจจะต้องพิจารณาว่าจะติดที่สัน 

หรือติดที่หน้าปก 
 1.8.4 วิธีการแก้ปัญหา 
 พิจารณาว่าควรติดที่สันของหนังสือ หรือที่หน้าปกของหนังสือ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและ

ความสวยงามของตัวเล่ม 
 
1.9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 9 ติดใบก าหนดส่งที่ด้านในของปกหลัง 
 1.9.1 ค าอธิบายขั้นตอน 
 การติดใบก าหนดส่ง ในปัจจุบันห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่มีการพิมพ์ใบรายการหนังสือออกจาก

โปรแกรมห้องสมุด จะไม่นิยมติดแล้วเนื่องจากเป็นการประหยัดเวลาในการน าตัวเล่มออกให้บริการ และเป็น
การรักษาตัวเล่มให้สวยงาม แต่ในที่นี่มีการติดใบก าหนดส่ง เพ่ือให้ผู้ยืมได้ทราบถึงวันที่ต้องน าหนังสือมาคืน 
เพราะโปรแกรมห้องสมุดที่ใช้อยู่ยังไม่สามารถพิมพ์ใบก าหนดส่งจากโปรแกรมเองได้ ซึ่งวิธีการติด จะติดท่ีหน้า
สุดท้ายของตัวเล่ม หรือที่หน้าปกหลังด้านใน แล้วแต่กรณี เช่น ถ้าท่ีหน้าสุดท้ายไม่มีตัวหนังสืออ่ืนใด ให้ติดที่
หน้าสุดท้าย แต่กลับกัน หากหน้าสุดท้ายมีตัวหนังสือ ให้เหลี่ยนไปติดท่ีด้านในของปกหลัง 
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 1.9.2 เอกสำรแนบ 

 
 
 1.9.3 ปัญหาที่พบในขั้นตอน 
 ปัญหาในการติดใบก าหนดส่ง ที่มักจะไม่ค่อยพบ คือ การที่ทั้งหน้าสุดท้าย และด้านในของ

ปกหลัง มตีัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับตัวเล่ม เช่น หน้าสุดท้ายเป็นหน้าลิขสิทธิ์ หรือ ด้านในของปกหลัง เป็นประวัติ
ของผู้แต่ง 

  
 1.9.4 วิธีการแก้ปัญหา 
 การแก้ปัญหาในข้อนี้ คือพิจารณาว่า ตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ ตรงส่วนใหญ่มีความส าคัญน้อย

ที่สุด ให้ติดที่ตรงส่วนนั้น โดยให้สามารถเปิดใบก าหนดส่งเพ่ืออ่านเนื้อหาที่ถูกปิดทับอยู่ได้ หากผู้อ่านมีความ
จ าเป็นต้องอ่านตัวอักษรนั้น 

 
1.10 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 10 น าออกให้บริการในชั้นจัดแสดงหนังสือใหม่ 
 1.10.1 ค าอธิบายขั้นตอน 
 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในการลงรายการและวิเคราะห์ทรัพยากรแล้ว หนั งสือหรือ

ทรัพยากรที่ได้ จะต้องถูกน าไปจัดแสดงในชั้นหนังสือใหม่ หรือชั้นหนังสือแนะน า ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบ
ว่า ห้องสมุดได้มีทรัพยากรใหม่ ให้บริการ ซึ่งการจัดแสดงชั้นหนังสือใหม่ หรือหนังสือแนะน า จะต้องอาศัย
หลักความสะดวก เห็นง่าย และไม่ซับซ้อน เช่นการจัดแสดงหนังสือใหม่ที่บริเวณทางเข้าห้องสุมด หรือบริเวณ
โถงกลางห้องสมุด เพราะผู้ใช้บริการจะพบเห็นหนังสือใหม่ได้ง่ายเมื่อหนังสือถูกจัดวางในมุมที่ผู้ใช้สามารถเห็น
ได้ในระยะไกล 
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 1.10.2 เอกสำรแนบ 
  

 
 
 1.10.3 ปัญหำที่พบในขั้นตอน 
 ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ คือการที่ตัวเล่มยังมีความไม่เรียบร้อยในเรื่องของข้อมูลที่จะ

แสดงผลในโปรแกรมสืบค้นของห้องสมุด ซึ่งมักจะไม่ค่อยพบเท่าใดนัก  
 
 1.10.4 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
 การแก้ปัญหาในขั้นตอนนี้ อาจจะต้องตรวจสอบตัวเล่มให้เรียบร้อยก่อนที่จะน าขึ้นชั้นจัด

แสดง เช่น ทดลองอ่านบาร์โค้ดเข้าโปรแกรมห้องสมุด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน 
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บทสรุป 

  
 ในการปฏิบัติงานขั้นตอนการลงรายการและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ต้องอาศัยทักษะ

ความช านาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ประกอบกับคู่มือต่างๆ ที่เป็นตัวก าหนดขอบเขตต่างๆ ของตัวเล่ม เพ่ือให้
การสืบค้นคืนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องค านึงถึงหลักมาตรฐาน และความครบถ้วน
ของข้อมูล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามแต่ที่ผู้ให้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการจะพบเจอ ทั้งนี้วิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น จะต้องสามารถน าทรัพยากรชนิดนั้นๆ ให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว โดยหลังจากที่พบเจอปัญหาจะต้องมีการตรวจสอบแก้ไขเพ่ือให้กระบวนการในการท างาน มี
ประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมซ้ าข้ึนอีก 
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ผังขั้นตอนการท างาน 
 

รับตัวเล่มจากฝ่ายพัสดุ 

ประทับตรา และวันที่  
ในตัวเล่ม 

วิเคราะห์หมวดหมู่ตามคู่มือ
การลงรายการ 

ก าหนดเลขผู้แต่ง 

ก าหนดหัวเรื่อง 

ก าหนดเลขบาร์โค้ด 

ลงรายการในโปรแกรม 

พิมพ์สัน / บาร์โค้ด 

ติดใบก าหนดส่ง 

น าออกให้บริการ 

กรณีที่ตัวเล่มมีการให้เลขหมู่และ
หัวเร่ืองมาแล้ว 

ตรวจพบปัญหากอ่นน าออก
ให้บริการ ใหก้ลับมาเร่ิมที่ขั้นตอน

นี้ใหม่ 


