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1

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ บริการสือ่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ีสาร
สน
เทศ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูล ข่าวสาร และหมุนเวียนสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
1.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก และได้ใช้ประโยชน์สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
1.3 เพื่อให้บุ คลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจกับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
รูปแบบอื่นๆ
1.4 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในงานธุรการ งานเทคนิค และงานบริการ
1.5 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการ บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ตั้งแต่
งานธุรการ งานเทคนิค และงานบริการ โดยเริ่มจากการจัดหา การตรวจรับ การประทับตรา การลงทะเบียน การ
เย็ บ เล่ ม การทาดรรชนี บ ทความ การจัด เก็บ การบริก าร และการเก็บ สถิตของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ต่อเนื่ อง เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
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3. คาจากัดความ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีการพิมพ์ออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบให้มีการระบุ
ฉบับ ตามลาดับวัน เดือน ปี และมีกาหนดออกอย่างไม่สิ้นสุด หมายความรวมถึง วารสาร/นิตยสาร หนังสือพิมพ์
วารสารรายปี (รายงาน รายงานประจาปีและอื่นๆ) จดหมายข่าว วารสารวิชาการ บันทึก รายงานการประชุม
รายการต่างๆ รวมถึงเอกสารชุดต่างๆ ด้วย (Chiou-Sen Dora Chen, 1995, p.1-2)
สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ให้บริการ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีให้บริการกับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย กฤต
ภาค ข่าวสาร จดหมายข่าว จุลสาร นิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ (ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์, 2534, หน้า 12) รวมถึงกฤตภาคออนไลน์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง คือ วิธีการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อ การขอรับ บริจาค และอภินันทนาการจากบุคคลหรือหน่วยต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554, หน้า 5-9)
การลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง คือ บันทึกรายละเอียด การลงเลขทะเบียน และลงรายละเอียดใน
บัตรทะเบียน (Kardex) (ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์, 2534, หน้า 15)
การประทับตราสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง คือ ประทับตราสัญลักษณ์ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และวันที่ เดือน ปีบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (สรัลชนา น้าเงินสกุณี, ม.ป.ป., หน้า 12)
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การลงรายการบรรณานุกรมวารสาร คือ การลงรายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมของวารสาร โดย
บรรณารักษ์เป็นผู้วิเคราะห์เนื้อหาของวารสารเพื่อกาหนดการลงรายการและกาหนดคาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของ
เนื้อหา ยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการลงรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (STOU Library Blog, 2555)
ดรรชนี บ ทความ คื อ เครื่ อ งมื อช่ว ยค้น บทความในวารสารแต่ล ะรายการ ประกอบด้ว ย ชื่ อผู้ เขีย น
บทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และเลขหน้าของบทความ พร้อมทั้งจัดเรียงให้ ค้นหา
บทความได้สะดวกรวดเร็ว ด้วยโปรแกรมห้องสมุด Library (สรัลชนา น้าเงินสกุณี, 2558, หน้า 24-25)
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คือ โปรแกรมห้องสมุด Liberty (CSC, 2009, p. 2)
ผู้ใช้บริการ คือ นั กศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ผู้บริห ารของมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร และ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555, หน้า 1)
ผู้ให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ทาหน้าที่งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในศูนย์วิทย
บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, 2555, หน้า 2)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางอ้อม จากการใช้ สื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ งของศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร เช่น นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555, หน้า 2)
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บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

นางสาวสรัลชนา น้าเงินสกุณี
ประจางาน

นางสาวมาลี ประสงค์ดี
ประจางาน

นางสาวจันทร์จีรา โยหงษ์
ผู้ช่วย
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ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Associative)
1.
การเรียนรู้โดยมีสิ่งเร้ามาเชื่อมโยงทาให้เกิดการตอบสนองขึ้น
แบ่ง 2 กลุ่ม
- ทฤษฎีความเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
(Connectionism)
นักทฤษฎี Thorndike Guthrie Hull
- ทฤษฎี ก ารวางเงื่ อ นไข (Conditioning) นั ก ทฤษฎี แบบ
คลาสสิ ค (Classical) ได้ แ ก่ Pavlov และแบบการกระท า
(Operant) ได้แก่ Skinnre

ทฤษฎีความเข้าใจ (สนาม)
ได้แก่ Gestalt
- เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer)
- คอฟกา (Kurt Kofga)
- เลอวิน (Kurt Lewin)
- โคเลอร์ (Wolfgang Kohler)
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5. การตรวจเอกสาร
การตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสะท้อนให้เห็ น
ข้อกาหนดสาคัญ การกาหนดขั้นตอน แนวทางปฏิบัติกระบวนการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นั้นเกิดจากความต้องการ
ของมนุ ษ ย์ ดั งที่ Samuelson (1917) กล่ าวว่า มนุ ษ ย์ นั้ น เพี ย รพยายามทุ กวิ ถีท างในอั น ที่ จ ะให้ บ รรลุ ค วาม
ต้องการทีละขั้น เมื่อความต้องการขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นนั้น ก็จะลดความสาคัญลง
จนหมดความสาคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความต้องการสิ่งใหม่อีกต่อไป แต่
ความต้องการขั้นต้นๆ ที่ได้รับการตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วนั้น อาจกลับมาเป็นความจาเป็น หรือความต้องการ
ครั้งใหม่อีกได้ เมื่อการตอบสนองความต้องการ ครั้งแรกได้สูญเสียหรือขาดหายไป และความต้องการที่เคยมี
ความสาคัญ จะลดความสาคัญลง เมื่อมีความต้องการใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ (กฤษณา ศักด์ศรี, 2534, หน้า 159)
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theoryleaning) การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมเป็นพฤติกรรมใหม่ที่
ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ตามหลัก Bloom โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี 3 ด้าน ดังนี้
1. พฤติกรรมด้านสมอง (Cognitive Domain) ได้แก่ ความรู้-จา ความเข้าใจ
2. พฤติกรรมด้านจิตใจ (Affective Domain) ได้แก่ อารมณ์ ความเชื่อ ความสนใจ ทัศนคติ
3. พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theory leaning) แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ

การจัดการ (Management) หมายถึง การสั่งงาน ควบคุมงาน ดาเนินงาน (ราชบัณฑิตสถาน, 2542,
หน้า 115, 298) โดยกระบวนการในการจัดการมีองค์ประกอบ
1. การวางแผน (Planning) เป็นการพิจารณากาหนดแนวทางการทางานให้ บรรลุเป้าหมาย โดย
เกิดจากการใช้ดุลพินิจคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการการทางานในอนาคต
2. การจัดองค์กร (Organization) เป็นการจัดระเบียบหรือโครงสร้างของการ ทางานภายในองค์กร
ให้ เป็ นระบบระเบี ยบและอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์และช่วยให้ องค์กรประสบ
ความสาเร็จได้เร็วขึ้น
3. การบังคับบัญชา (Commanding) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้ความสามารถชักจูง
หรือหว่านล้อมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามคาสั่ง จนสามารถทาให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จได้
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4. การประสานงาน (Co-ordinating) เป็นการจัดให้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรทางานประสาน
สั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งเป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานราบรื่ น และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. การควบคุม (Controlling) เป็นการจัดให้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรทางานประสานสัมพันธ์
สอดคล้องเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงานราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีการจัดการ หมายถึง กรอบแนวความคิดความรูและการกาหนดแนวทางในการจัดองค์การรวมทั้ง
เพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายที่ ต องการ ทฤษฎี ท างการจัด การจากอดี ต จนถึ งปจจุ บั น นั้ น มี แ ละใช้ ด วยกั น หลาย
แนวความคิดและทฤษฎี (มหาวิทยาลยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หนา 32) ดังนี้
1. แนวความคิ ด ทางการจั ด การในสมั ย เดิ ม หรื อ ยุ ค คลาสสิ ก (Classical Perspective) ส าหรั บ
แนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก โดยสามารถแยกไดเปน 3 แนวความคิด
หลักดังนี้
1.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร Scientific Management)
1.2 แนวความคิดการจัดองคการระบบราชการ (Bureaucratic Organization)
1.3 แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ (Process Management)
2. แนวความคิ ด ทางการจั ด การเชิ ง พฤติ ก รรมศาสตร Behavioral Management Perspective)
สาหรับแนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตรนี้ สามารถแยกแนวความคิดไดเปน 3 แนวความคิดหลัก
ดังนี้
2.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ
2.2 แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร
2.3 แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร
3. แนวความคิ ด ทางการจั ด การสมั ย ใหม่ (Contemporary management perspective) ส าหรั บ
แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหมสามารถแยกไดเปน 3 แนวความคิดดังนี้
3.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative management perspective)
3.2 แนวความคิดเชิงระบบ (System perspective)
3.3 แนวความคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency perspective)
4. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน Globalization Management) สาหรับแนวความคิด
ทางการจัดการยุคโลกาภิวัตนคือการควบคุมคุณภาพ
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรื อวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกหลากหลายรูปแบบในการบันทึกสารสนเทศ
ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมีทั้งตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ และเสียง โดยทรัพยากรสารสนเทศแบ่งได้ 3 ประเภท
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2549) มีดังนี้
1. วัส ดุ ตีพิ มพ์ (Printed Materials) หมายถึง วัส ดุ ที่ บั น ทึ กสารสนเทศในรูป แบบของตั ว อั กษร
ภาพและสัญลักษณ์อื่นๆ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค เป็นต้น
1.1 หนังสือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมสารสนเทศทั้งทางด้านวิชาการ สารคดีและบันเทิงคดี ให้
เนื้อหาที่จบบริบูรณ์ในเล่มเดียวหรือหลายเล่มที่เรียกว่า หนังสือชุด
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1.2 วารสารและนิ ต ยสารมาจากค าในภาษาอั ง กฤษ 3 ค า คื อ Magazine, Journal และ
Periodical มีความหมายแตกต่างกันตามลักษณะเนื้อหาที่นาเสนอ Magazine หรือเรียกว่า “นิตยสาร” มักจะ
เน้ น เนื้ อ หาทางด้ า นบั น เทิ ง คดี Journal หรื อ เรี ย กว่ า “วารสาร” จะเน้ น เนื้ อ หาทางวิ ช าการ ส่ ว นค าว่ า
Periodical หมายถึงสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ มีความหมายรวมทั้ง Magazine และ Journal เช่นเดียวกับคาว่า
“วารสาร” ในภาษาไทยที่มีความหมายรวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ มีความหมายรวมทั้งนิตยสารและวารสาร
1.3 หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกตามระยะเวลาที่กาหนด อาจเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือ
รายปักษ์ แต่ส่วนใหญ่จะพิมพ์เผยแพร่เป็นรายวัน
1.4 จุลสาร เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ปกอ่อน เป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการ องค์การ บริษัท
ห้างร้าน สถาบัน สมาคมและหน่วยงานต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่
1.5 กฤตภาค เป็ น วั ส ดุ ตี พิ ม พ์ ที่ เกิ ด จากการเลื อ กและจั ด เก็ บ บทความที่ น่ า สนใจจาก
หนังสือพิมพ์หรือวารสารฉบับล่วงเวลา ซึ่งอาจเป็นข่าว บทความวิชาการหรือรูปภาพ เรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้
2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Material) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกไว้ในสื่อที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น สมุดข่อย ใบลาน แผ่นดินเหนียว แผ่นปาปิรัส เป็นต้น
2.1 ต้นฉบับตัวเขียน เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทาขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่
จัดทาในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่างๆ
2.2 โสตวัสดุ เป็นวัสดุสารสนเทศที่ใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดสารสนเทศ
2.3 ทัศนวัสดุ เป็นวัสดุสารสนเทศที่ต้องใช้สายตาเป็นสื่อในการรับรู้สารสนเทศโดยการมองดู
อาจดูโดยตาเปล่าหรือใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สาหรับฉายประกอบ
2.4 โสตทัศนวัสดุ เป็นวัสดุสารสนเทศที่ถ่ายทอดโดยการใช้ทั้งภาพและเสียงประกอบกัน
2.5 วั ส ดุ ย่ อ ส่ ว น เป็ น วั ส ดุ ส ารสนเทศที่ ใช้ เทคนิ ค การถ่ า ยภาพย่ อ ส่ ว นจากของจริ งลงบน
แผ่นฟิล์มหรือวัสดุที่ใช้บันทึกภาพ เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและต้องนาฟิล์มย่อส่วนนั้นมาเข้าเครื่องอ่าน
2.6 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวัสดุสารสนเทศที่จัดเก็บสารสนเทศในรูปอักษร ภาพ และเสียงไว้
โดยการแปลงสารสนเทศให้เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Database) หมายถึง สารสนเทศที่จัดเก็บไว้ด้วยระบบ
คอมพิ ว เตอร์ โดยมีชุ ดค าสั่ งระบบจั ดการฐานข้อ มูล ท าหน้ าที่ ค วบคุม การจัด การและการใช้ ฐ านข้อมู ล ซึ่ ง
ฐานข้อมูลแบ่งตามลักษณะการใช้งานแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ฐานข้อมูลออฟไลน์ และฐานข้อมูลออนไลน์
3. 1. ฐานข้อมูลออฟไลน์ เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บสารสนเทศไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น
ซีดีรอม (CD-ROM) การปรับปรุงและการเรียกใช้งานฐานข้อมูลไม่สามารถทาได้ตลอดเวลา
3.2 ฐานข้อ มู ล ออนไลน์ เป็ น ฐานข้ อมู ล ที่ ให้ บ ริก ารผ่ านทางระบบเครือข่ ายคอมพิ ว เตอร์ที่
ผู้จัดการฐานข้อมูลสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยและผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันจะ
ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นนโยบายการจัดการและการปฏิบัติงานในการจัดหา บารุงรักษาใช้
ประโยชน์ เผยแพร่สารสนเทศภายในองค์การ เน้นที่การรวบรวม จัดเก็บให้บริการสารสนเทศ (ที่เกี่ยวข้อง) อย่าง
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มีคุณภาพ ถูกต้อง ทันตรงเวลา มีต้นทุนที่หมาะสม พร้อมทั้งการเข้าถึงสารสนเทศทีเหมาะสมด้วย ซึ่งการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมถึง
1. การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดโครงสร้างองค์การหรือหน่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อแสดงรูป แบบของหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์การ ตลอดจนบทบาท ภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในงานด้านต่างๆ
2. บุ ค ลากรด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น การจ าแนกบุ ค ลากรโดยพิ จารณาจากความรู้ ด้า น
เทคโนโลยี หน้ าที่ รวมทังลักษณะของงานที่ ทา บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจาแนกได้ห ลาย
ลักษณะ คือ ตามงานที่ทา ตามกลุ่มงานหลัก และกลุ่มผู้บริหารงานสารสนเทศระดับสูง
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเตรียมค่าใช้จ่ายหรือจัดทางบประมาณแต่ละปี
พิจารณาจากงานของปีที่ผ่านมา เพื่อจัดงบประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลายด้าน หาก
หลงลื มบางรายการหรือจั ดไว้ไม่เพีย งพอ ย่อมท าให้ เกิดปั ญ หาในการปฏิบั ติงานได้ และต้องมี การจัดล าดั บ
ความสาคัญของรายการงบประมาณเพื่องานที่ สาคัญเร่งด่วน ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายประจา
การจัดการสารสนเทศ (Information management) คือ การวางแผน จัดหา รวบรวม จัดเก็บ รักษา
และส่งต่อแพร่กระจายสารสนเทศไปยังผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการดาเนินงานขององค์กร สร้าง
นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการสารสนเทศ เป็น การบริ ห ารจัดการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มักจะมีรายละเอียด
ปลีกย่อยลงไปแล้วแต่ประเภทและขนาดขององค์กร ไม่ได้มีลักษณะเป็น “One Size Fits All” อาจเป็นองค์กรที่
ทาหน้าที่จัดเก็บและบริการสารสนเทศโดยตรง เช่น ห้องสมุด หรือองค์กรที่ใช้สารสนเทศในการดาเนินธุรกิจทั้ง
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือระดับประเทศก็ได้ ปัจจุบันมีธุรกิจรับจ้างจัดการสารสนเทศสาหรับองค์กรภาคธุรกิจ
เกิดขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการสารสนเทศภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตสารสนเทศที่ถูกต้อง มี
คุณภาพ ทัน สมัย และเชื่อถือได้ มีการใช้เมทาดาทาที่ถูกต้อง จัดทาฐานข้อมูลและจัดทาเหมืองข้อมูล (Data
Mining) โดยดึงข้อมูล แต่ล ะกลุ่ มที่กาหนดไว้ในแผนที่ ส ารสนเทศ (Information Map) ขึ้นมาใช้เมื่อต้องการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ กาหนดว่าใครมีสิทธิเข้าถึงได้ ใครที่ไม่มีสิทธิ
เข้าถึง การจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การกาจัดสารสนเทศที่ไม่ใช้แล้ว หรือไม่มีประโยชน์
การจัดการระเบียนเอกสารสาคัญต่างๆ เช่น เอกสารทางกฎหมาย การเงิน การค้า งานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นต้น ระบบการจัดการสารสนเทศ (Information Management Systems) อาจแยกย่อยตามประเภทและ
กิจกรรมของสารสนเทศ เช่น ระบบการจัดการเอกสาร ระบบการจัดการระเบียนบันทึก ระบบการจัดการเนื้อหา
บนเว็บ ระบบการจัดการคลังสื่อดิจิทัล ระบบการจัดการสื่อการเรียนการสอน ระบบการจัดการห้องสมุด เป็นต้น
การจั ด การสารสนเทศประกอบด้ วยองค์ ประกอบหลั ก 4 ประการคือ 1) มนุ ษย์ (People) 2) กระบวนการ
(Process) 3) เทคโนโลยี (Technology) และ 4) เนื้อหา (Content) ดังนั้น การจัดการสารสนเทศไม่ได้เกี่ยวข้อง
แค่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สถาปัตยกรรมโครงสร้างของสารสนเทศ เมทาดาทา และ
คุณภาพของเนื้อหาด้วย (Robertson, 2005)
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การจั ด การสารสนเทศขององค์ ก รโดยทั่ ว ไปว่ า องค์ ก รส่ ว นใหญ่ มั ก ใช้ เงิ น งบประมาณลงทุ น ด้ า น
เทคโนโลยี สารสนเทศเป็ นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือในการจัดเก็บและส่งผ่ าน
สารสนเทศเท่านั้น แต่สิ่งที่สาคัญกว่าคือ มนุษย์ ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ ต้องการใช้สารสนเทศ ทาให้
สารสนเทศมี ค่ าและมี ค วามหมาย ดั งนั้ น เมื่ อ มี “เทคโนโลยี ” แล้ ว สิ่ งที่ ส าคั ญ คื อ ต้ อ งรู้ จั ก บริ ห ารจั ด การ
“สารสนเทศ” ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และควรจะมุ่ งเน้ น ไปที่ “I” (information) มากกว่า “T” (Technology)
(Davenport, 2000, p.21)
การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐ วิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์ มหาวิทยาลัย
ของรัฐในด้านงานบริห าร งานเทคนิ ค และงานบริการรวมทั้งปัญ หาในการจัดการสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่
วารสาร พบว่า ห้องสมุดสาขาการแพทย์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้ง 32 แห่ง มีรายชื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ จานวน
1,533 ชื่อ ชื่อที่มีตรงกันมากที่สุด 20 แห่ง คือ Current Medical Diagnosis & Treatment ในด้านงานบริหาร
ของห้องสมุด จานวน 15 แห่ง ไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในห้องสมุด ห้องสมุดทุกแห่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบ
การปฏิบั ติงานสื่ อสิ่ งพิม พ์ ต่อเนื่ องฯ จ านวน 2-21 คน และไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณในการสั่ งซื้อ สื่ อ
สิ่ งพิ มพ์ ต่อ เนื่ อ งฯ โดยเฉพาะ แต่ ได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณรวมกั บ หนั งสื อ ส าหรับ ด้ านงานเทคนิ คของ
ห้องสมุดส่วนใหญ่ดาเนินการกับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ ทุกประเภทเช่นเดียวกับหนังสือ ทั้งในเรื่องการสั่งซื้อ การ
ลงทะเบียน การจัดทาเครื่องมือช่วยค้น และการจัดเก็บส่วนด้านงานบริการ ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดให้บริการแก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ เป็นบริการเช่นเดียวกับ หนังสือ ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
บริการรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับใหม่ และบริการถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ ห้องสมุดประสบปัญหาด้านงานบริหารใน
ระดับที่สูงกว่าปัญหาด้านงานบริการและงานเทคนิค (ทิพวรรณ อินทมหันต์วิทยานิพนธ์, 2542, บทคัดย่อ)
การควบคุ ม สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ งในระบบหอ้ ง สมุ ด อั ต โนมั ติ อิ น โนแพค มิ ล ลิ เนี ย ม ในห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ ระบบงานควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในระบบห้องสมุด
อั ต โนมั ติ อิ น โนแพค มิ ล ลิ เนี ย ม (INNOPAC Millennium) ด้ า นความพึ ง พอใจ ปั ญ หาและอุ ป สรรคของ
ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อประเมินผลการสืบค้นและความต้องการของผู ้ใช้บริการที่สืบค้นผ่านโปรแกรมสืบค้นข้อมูล
แบบออนไลน์ OPAC ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค มิลลิเนียม พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่นาเข้าระบบ
ควบคุ ม มากที่ สุ ด คือ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ งในรูป แบบสิ่ งตี พิ ม พ์ ที่ เป็ น ภาษาไทย รองลงมาคื อ สิ่ งตีพิ มพ์ ที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ ด้านการใช้งานพบว่า มีการใช้เมนูหลักการลงรับวารสารเข้ าและการเย็บเล่มวารสารเป็นบางครั้ง
ไม่ได้ใช้เมนูหลักการเวียนวารสารและมีการใช้เมนูหลักการทวงถามวารสารน้อย ด้านความพึงพอใจพบว่า มีความ
พึงพอใจเมนูหลักการลงรับวารสารเข้ามาก ไม่พึงพอใจการเวียนวารสาร พึงพอใจการเย็บเล่มวารสารปานกลาง
และพึงพอใจการทวงถามวารสารน้ อย สาหรับปัญหาและอุปสรรคพบว่า โปรแกรมฯ ที่นามาใช้มีปัญหาและ
อุปสรรคปานกลาง มีปัญหาและอุปสรรคในการลงรับวารสารเข้า การเวียนวารสาร การทวงถามวารสารและ การ
เย็บ เล่มวารสารน้ อย ผู้ ใช้บริการต้องการให้ ผลการสืบค้นที่ได้ รับสามารถเข้ าไปได้ถึงเอกสารฉบับเต็ม การ
ประเมินผลพบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทางาน แต่ยังใช้งานไม่ครบตามเมนูการใช้งานในระบบ เนื่องจากมี
บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน (ชนาธิป หลาบมาลา, 2553, หน้า 61)
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ชื่อกระบวนการ บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
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หนังสือพิมพ์
บริการวารสารบนชั้น
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แบ่งงานออกเป็น 3 งานใหญ่ๆ คือ
1. งานธุรการ : งานเกี่ยวกับการติดต่อสอบถาม เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยดี เช่น การเงิน ต่ออายุ
สมาชิกและสมัครสมาชิก บอกกล่าวทวงถาม ตอบขอบคุณ จัดเก็บสถิติและข้อมูล
2. งานจั ด การหรื อ เทคนิ ค : งานเกี่ ย วกั บ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเป็ น งานที่ ไม่ ได้ ติ ด ต่ อ กั บ
ผู้ใช้บริการโดยตรง เช่น คัดเลือก จัดหา ลงทะเบียน สารวจและจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องล่วงเวลา ทาดรรชนี
ทาสาระสังเขป เตรียมและเข้าเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องล่วงเวลา
3. งานบริการ : งานเกี่ยวกับดาเนินการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใ ช้บริการ โดยเป็นงานที่ต้องพบปะ
ผู้ใช้บริการ เช่น บริการยืม-คืน จัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริการตอบคาถาม
1. งานธุรการ
1.1 หนังสือราชการ เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ โดยเขียน
หนังสือราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ มีดังนี้
1.1.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์สิ่งของสถานที่งบประมาณ
หรือบุคคลมีแนวในการเขียนดังนี้
1.1.1.1 บอกความเป็นมาว่า ส่วนราชการเจ้าของหนังสือกาลังดาเนินกิจกรรมอะไร
1.1.1.2 บอกสาเหตุของการขอความอนุเคราะห์
1.1.1.3 บอกความสาคัญขององค์กรผู้รับหนังสือที่มีต่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
1.1.1.4 ระบุสิ่งของที่ขอความอนุเคราะห์
1.1.1.5 บอกประโยชน์ที่ส่วนราชการเจ้าของหนังสือจะได้รับ
1.1.1.6 แสดงความหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอบคุณล่วงหน้า
1.1.2 หนังสือตอบขอบคุณ เป็นหนังสือตอบขอบคุณการได้รับสิ่งของต่างๆ หรือการได้รับความ
อนุเคราะห์ต่างๆ มีแนวในการเขียนดังนี้
1.1.2.1 อ้างถึงสิ่งที่ขอความอนุเคราะห์
1.1.2.2 แจ้งว่าได้รับอะไรจานวนเท่าใด
1.1.2.3 ขอบคุณและแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ได้รับมีประโยชน์
1.1.2.4 แสดงความหวังคงได้รับความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป
1.1.3 หนั งสือตอบรับ เป็นหนังสือตอบรับต่างๆ ควรตอบรับตามเวลาที่กาหนดหรือเวลาที่
สมควรมีแนวในการเขียนดังนี้
1.1.3.1 ขอบคุณที่ให้เกียรติหรือให้ความสาคัญ
1.1.3.2 แสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ
1.1.4 หนังสือบอกกล่าวทวงถาม เป็นหนังสือที่ส่วนราชการเจ้าของจะใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในคาบอกกล่าวทวงถามไปยังสถานที่หรือบุคคล ให้ได้รับทราบวัตถุประสงค์และจะต้องปฏิบัติมตามคาบอกกล่าว
ทวงถามมีแนวในการเขียนดังนี้
1.1.4.1 อางถึงเอกสารสิทธิใดๆ ที่จะบอกกล่าวทวงถาม
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1.1.4.2 แสดงวัตถุประสงค์หรือบอกกล่าวที่ผิดนัดหรือผิดสั ญญา และความหวังได้ความ
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อนุเคราะห์ครั้งต่อไป
1.1.5 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ เป็นหนังสือที่ทางราชการทา
ขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการแต่รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ เช่น บันทึกข้อความ รายงานการประชุม เป็นต้น
1.1.5.1 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
1.1.5.2 สาระสาคัญของเรื่อง
1.1.5.3 แสดงชื่อและตาแหน่งเจ้าของหนังสือ
1.2 ต่อสมาชิกและสมัครสมาชิก เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บประจาสาหรับบริการ
ต่ า งๆ หรื อ การบอกรั บ สมาชิ ก ส่ ว นบุ ค คลหรื อ สมาคมหรือ ห้ อ งสมุ ด ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ อั ต รา
ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกยึดปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
1.3 การเงิน เป็นการตัดสินใจทางการเงินให้เกิดการหมุนเวียนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยที่เน้น
ไปที่การจัดสรรด้านการเงินอย่างเป็นระบบในเรื่องดังนี้
1.3.1 ซื้ อ โดยใช้ งบประมาณจั ด ซื้อ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ต่อ เนื่ องนั้ น ได้ จ ากแหล่ งเงิน เช่น เงิน บ ารุง
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน เงินกศ.บป.
1.3.2 เบิ ก จ่ า ยเงิน โดยขออนุ มั ติ ก ารปฏิ บั ติ งานเสนอผู้ อ านวยการลงนาม และน าเสนอ
เลขาธิการ สกอ. พิจารณาอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติพร้อมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
1.4 จัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นวิีตกลงราคาของทรั
ธิ
พยากรสารสนเทศตามปกติได้ทันให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการไปก่อนแล้ วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหั วหน้าส่วนราชการ เมื่อหัวหน้าส่วน
ราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งจะเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.4.1 ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวของกั บสานัก/กอง/ฝ่ายผู้กาหนดความต้องการ (หรือเรียกว่า
ผู้ใช้งาน) คณะกรรมการต่างๆ และผู้บันทึกบัญชีวัสีดุ
1.4.2 ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าทีพ่ สั ีและหั
ดุ
วหน้าเจ้าหน้าที่พัสีผู
ดุ ้ดาเนินการ
1.4.3 ส่วนที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ/และผู้ได้รับมอบอานาจ ซึ่งเป็นผู้อนุมัตหิ รือรับทราบ
1.5 การรวบรวมและจัดเก็บสถิติ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยการรวบรวมและการจัดเก็บสถิติที่สาคัญ
ควรเก็บไว้เสนอเป็นสรุปงานประจาปีมีดังนี้
1.5.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เก็บแยกตามประเภทของงบประมาณ
เช่น เงินบารุงการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน เงินกศ.บป. และยอดรวม
1.5.2 ผู้ใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เก็บสถิติผู้ใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจากแบบยืมสิ่งพิมพ์
ต่อเนื่องล่วงเวลา
1.5.3 การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องล่วงเวลา เก็บสถิติสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องล่วงเวลาที่ถูกใช้งานแล้ว
1.5.4 การบอกรับ การทวงถาม เก็บสถิติการทาจดหมายบอกรับและติดตามบอกกล่าวทวงถาม
1.5.5 วารสารเย็ บ เล่ ม แต่ ล ะปี การท าดรรชนี บ ทความ เก็ บ สถิ ติ โ ปรแกรมห้ อ งอั ต โนมั ติ
(Liberty)
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2. งานเทคนิค
2.1 การจั ดหาสื่ อสิ่งพิ มพ์ต่อเนื่อง โดยหลักการเลื อกสื่ อสิ่งพิ มพ์ต่อเนื่องเพื่อบริการในห้ องสมุด
นอกจากจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการเลือกหนังสือแล้ว ซึ่งการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมีด้วยกันหลายวิธี
ได้แก่ ซื้อ สมัครสมาชิก ขอรับบริจาคหรืออภินันทนาการ และจัดทาสาเนาหรือการถ่ายเอกสาร จึงใช้หลักเกณฑ์
2.1.1 ซื้อ งบประมาณในการจัดซื้อ สื่ อสิ่ งพิม พ์ต่ อเนื่องนั้ นได้จากแหล่ งงบประมาณต่อไปนี้
งบประมาณแผ่นดิน เงินบารุงการศึกษา เงินบารุงห้องสมุด และเงินอื่นๆ โดยการจัดซื้อทาได้ 2 วิธี คือ การสั่งซื้อ
จากส านั ก พิ ม พ์ โดยตรง สั่ งซื้ อ ผ่ านตั ว แทนจ าหน่ า ยในท้ อ งถิ่ น หรื อ ภายนอก หากเป็ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง
ต่างประเทศใช้วิธีสั่ งผ่ านศูนย์ จาหน่ ายหรือศูนย์ห นังสื อกรุงเทพจากัด ปัจจุบันการซื้อจากภาครัฐจะมีพบกับ
ปัญหาด้านการเบิกจ่ายหรือการสั่งซื้อ จึงทาให้ต้องลดจานวนซื้อตัวเล่มลงแต่จะทดแทนด้วยการซื้อฐานข้อมูล Emagazine หรือฐานข้อมูล สกอ. E-journal
2.1.1.1 สั่งซื้อจากสานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่จัดทาโดยตรง เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทาง
วิช าการ และสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ต่อเนื่ องทั่ว ไปไม่ส ามารถสั่งผ่ านตัวแทนจาหน่ ายในท้องถิ่น หรือตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศได้ด้วยวิธีการก็
2.1.1.1.1 ทราบรายละเอียดของระยะเวลาพิมพ์ออกเผยแพร่ และราคาที่แน่นอน จะ
ส่งหนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับส่งตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติค่าสมาชิกคราวละ 1 ปี
2.1.1.1.2 ยั งไม่ ทราบรายละเอียดทั้ งระยะเวลาพิม พ์ ออกเผยแพร่และราคา จะส่ ง
หนังสือสอบถามรายละเอียดไปก่อน เมื่ อได้คาตอบที่ชัดเจนแล้วจึงจะส่งหนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก
พร้อมกับส่งตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติค่าสมาชิกวารสารไปยังสานักพิมพ์ที่จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนั้นๆ โดยใช้เงิน
สารองจ่ายนอกจากเงินค่าถ่ายเอกสารของห้องสมุด
2.1.1.1.3 ทุ ก ครั้ ง ที่ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก จะต้ อ งระบุ ด้ ว ยว่ า ให้ ส่ ง ใบเสร็ จ ในนามฝ่ า ย
ห้องสมุดและไม่ต้องลงวันที่ (ลงวันที่กรณีบางหน่วยบังคับ)
2.1.1.1.4 รอใบเสร็จ และตัวเล่มวารสารซึ่งจะส่งมาทางไปรษณีย์
2.1.1.1.5 หากช้ าเกิ น กว่ า 2 สั ป ดาห์ ยั งไม่ ได้ รับ การตอบรับ ใดๆ จะด าเนิ น การส่ ง
หนังสือทวงถาม
2.1.1.1.6 บางครั้งมี สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องบางประเภทเปลี่ยนแปลงเวลาออก ชื่อเรื่อง
หรือเลิกจัดทากลางคัน โดยส่งตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติคืนมาจะต้องนาไปขึ้นเงินทันที
2.1.1.2 สั่งผ่านตัวแทนจาหน่ายในท้องถิ่นหรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีจาหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์และจะส่งถึงห้องสมุดโดยตรงทุกวัน เมื่อครบ
เดือนทางตัวแทนจาหน่ายจะทารายการพร้อมทั้งใบส่งของหรือใบเสร็จส่งให้ฝ่ายห้องสมุด เพื่อดาเนินการขอ
อนุมัติจัดซื้อต่อไป เมื่ออนุมัติเงินแล้วจึงจัดดาเนินการส่งให้ตัวแทนจาหน่ายต่อไป
2.1.1.3 การขออนุมัติจัดซื้อดาเนินการดังนี้
2.1.1.3.1 หากได้ใบเสร็จรับเงินจาการสมัครเป็นสมาชิก สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องแล้ว จะ
รวบรวมไว้เพื่อทาการขออนุ มัติจั ดซื้อ ซึ่งจะทาเดือนละครั้งเท่าหรืออาจจะมากกว่านั้น (ที่ถูกต้องจะทาตาม
ระเบียบการพัสดุจะต้องอนุมัติซื้อก่อน เมื่ออนุมัติแล้วจึงจะซื้อได้) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดขึ้น

14

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

2.1.1.3.2 หลังจากอนุมัติแล้วจึงดาเนินการส่งหลักฐานใบเสร็จหรือใบสาคัญรับเงิน
2.1.1.3.3 เมื่อเบิกเงินได้แล้วนาเงินโอนศูนย์ตัวแทนจาหน่ายหรือจ่ายสานักพิมพ์หรือ
ส่งคืนเงินสารองจ่ายวารสาร/นิตยสาร
2.1.2 ต่อ อายุ ส มาชิกและสมั ครสมาชิก เป็ น การจ่า ยค่าธรรมเนี ยมที่ มีการเรียกเก็บ ประจ า
ส าหรั บ บริ ก ารต่ า งๆ หรื อ การบอกรั บ สมาชิ ก วารสารส่ ว นบุ ค คลหรื อ สมาคมหรื อ ห้ อ งสมุ ด ที่ จ ะต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกยึดปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของสานักพิมพ์และ
ตัวแทนจาหน่าย ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนดาเนินการเหมือนวิธีซื้อ ปัจจุบันการต่ออายุสมาชิกและสมัครสมาชิก
จากสานักพิมพ์ภาครัฐจะลดลง เนื่องจากมีข้อตกลงเพิ่มขึ้นจากระบบการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อของงานการเงิน
และเกิดปัญหาติดขัดเอกสารการซื้อ การรับส่งเอกสารระหว่างสานักพิมพ์กับการจัด
2.1.3 จัดทาสาเนาหรือการถ่ายเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องบางประเภทจะทาสาเนาโดยเฉพาะ
วารสารบางฉบับได้ขาดหายไปก่อนเย็บรวมเล่ม จะต้องถ่ายสาเนาฉบับที่ขาดหายไปเพื่อให้ครบจานวนฉบับต่อปี/
เล่มหรือวารสารภาษาต่างประเทศบางชื่อเรื่องค่าบอกรับจานวนสูงมาก เมื่อทราบแล้วว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่
ต้องการถ่ายสาเนาอยู่ที่ใด จึงส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการถ่ายสาเนาฉบับนั้นๆ ให้ชัดเจน พร้อมเงินค่า
ถ่ายสาเนาและค่าส่งไปให้ด้วย (ตรวจสอบที่อยู่หน่วยงานผลิตวารสารจากเว็บไซต์ Journal link) และเมื่อได้รับ
แล้วนาไปเข้าเล่มเตรียมออกบริการหรือเย็บเล่มต่อไปหรือบางหน่วยงานงานเลิกจัดทาหรืองดผลิตวารสารแต่
จัดทาวารสารเต็มรูป (E-Journal) ซึ่งไม่ต้องเสียค่าบอกรับและค่าถ่ายสาเนาหากสามารถจัดเก็บเป็นรูปเล่มเองได้
2.1.4 ขอรับบริจาคหรืออภินันทนาการ เป็น สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่จัดทาโดยหน่วยงานราชการ
หรือสถาบัน ต่างๆ มักจะไม่จาหน่ายแต่จะส่งอภินันทนาการไปให้ ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ องสมุดต่างๆ
สามารถตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานใด เมื่อได้รับรายละเอียดแล้วจึงส่งหนังสือราชการของรับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องไป
ยังหน่วยงานนั้นๆ และเมื่อได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องแล้วจะต้องตอบขอบคุณกลับไปด้วย
2.1.5 การทวงถาม เป็น กระบวนการตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่สานักพิมพ์และตัวแทน
จาหน่ายที่มิได้ส่งตัวเล่มวารสาร/นิตยสารมาตามกาหนดหรือขาดส่งตัวเล่ม ด้วยการทวงถามจากหนังสือราชการ
โทรศัพท์ เป็นต้น
2.2 การเลื อกสื่ อสิ่ งพิมพ์ ต่อเนื่ อง นอกจากจะยึดนโยบายการพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศเป็น แนว
ทางการเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้บริการแล้วยังต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ต่างๆ และประเมินคุณค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องด้วย จึงใช้หลักเกณฑ์
2.2.1 การเลือกวารสารวิชาการและกึ่งวิชาการ โดยทั่ วไปแบ่งเป็นวารสารมุ่งให้สาระความรู้และ
ประโยชน์ทางวิชาการสาหรับนักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาอาจเป็นรวมหลายสาขาวิชา
2.2.2 การเลือกนิตยสาร มีสาระประโยชน์จะต้องสร้างสรรค์เสนอความผสมผสานกันระหว่างบันเทิง
คดี และสารคดี โดยทั่วไปเน้นความบันเทิง
2.2.3 การเลือกจุลสาร มีสาระให้ความรู้เพียงเรื่องเดียว และข้อมูลทันสมัย
2.2.4 การเลือกกฤตภาค มีสาระและประโยชน์จากหนังสือพิมพ์มาทากฤตภาค โดยเน้นความรู้สาขา
การศึกษา เกษตร เทคโนโลยี อาเซียน วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันห้องสมุดเปิดใช้บริการสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ชื่อว่า “มติชนออนไลน์ หรือ matichon E-library”
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2.3 การตรวจรับและประทับตรา หากดาเนินการรับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมาจากการจัดหาแล้ว เมื่อ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องส่งมาถึงห้องสมุด ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบงานนี้จะดาเนินงานตามลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
2.3.1 เปิดซองหรือแก้ห่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ห้องสมุดได้รับมีทั้งร้าน ตัวแทนจาหน่ายส่ง
ให้จึงมักจะไม่ได้ใส่ซองหรือห่อหุ้มส่งตรงที่ฝ่ายห้ องสมุด สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่บอกรับเป็นสมาชิกโดยตรงจาก
สานักพิมพ์ และได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ มักจะใส่ซองหรือม้วน มัดหรือห่ออย่างดี ส่งในลักษณะ
สิ่งพิมพ์อาจส่งตรงมายังฝ่ายห้องสมุดหรือส่งฝ่ายสานักงานอธิการบดี ซึ่งขึ้นอยู่กับสานักพิมพ์และหน่วยงานนั้นๆ
ในแต่ ล ะวั น จะรวบรวมสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ งทั้ งหมด เปิ ด ซอง แก้ ห่ อ หรือ คลี่ ม้ ว นสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง คั ด สื่ อ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ม้วนงอให้อยู่ในสภาพรูปเล่มที่ดี ซองที่ใส่ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมาเก็บไว้ต่างหากเพื่อใช้ประโยชน์
ในโอกาสต่อไป
2.3.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวเล่มทั้งภายนอกและภายใน หากเรียบร้อยดีจะรวบรวมเพื่อ
ดาเนินการขั้นต่อไป หากพบข้อบกพร่อง เช่น บางหน้ายังไม่ได้ตัดควรใช้ใบมีดคมๆ ตัดออก บางหน้าที่กลับกัน
หรือขาดหายไปและไม่สามารถแก้ไขได้ควรส่งกลั บไปเปลี่ ยน หากพบสื่ อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ส่งมาไม่ตรงกับที่
บอกรับควรแจ้งให้สานักพิมพ์ทราบ และแยกสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเหล่านี้ไว้เพื่อรอดาเนินการตามที่สานักพิมพ์แจ้ง
มาหรือตามที่บรรณารักษ์เห็นสมควร
2.3.3 ประทั บ ตราสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ฉบั บ ก่ อ นน าออกบริก ารจะต้ อ ง
ประทับตราห้องสมุดและวันที่ลงทะเบียน โดยจาแนกประเภทและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้
2.3.3.1 ประทับตราวารสาร/นิตยสาร วารสาร/นิตยสารทุกฉบับก่อนนาออกบริการจะต้อง
ประทับตราห้องสมุดและวันที่ลงทะเบียน (เฉพาะหน้าปกนอกและหน้าสารบัญ) ตราห้องสมุดประทับในหน้า
ต่อไปนี้ ปกนอก หน้าสารบัญ หน้าลับเฉพาะ (หน้า 13, 23 และ 33) และหน้าสุดท้าย การประทับตราห้องสมุด
ในวารสารเป็นการทาเครื่องหมายแสดงให้ทราบว่าวารสาร/นิตยสารฉบับนั้นเป็นของห้องสมุดมิใช่ของส่วนตัว
2.3.3.2 ประทับตราหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ทุกฉบับก่อนนาออกบริการจะต้องประทับตรา
ห้องสมุดและวันที่ และต้องเย็บเล่มฉบับๆ นั้น เพื่อไม่ให้กระจัดกระจายหรือเนื้อหาแยกกัน
2.3.3.3 ประทับ ตราจุ ลสารและสิ่ ง พิมพ์อื่นๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่องอื่นๆ ทุกฉบับก่อนนาออก
บริการจะต้องประทับตราห้องสมุดและวันที่ลงทะเบียน (เฉพาะหน้าปกนอกและหน้าสารบัญ หน้า 13) และหน้า
สุดท้าย
2.3.4 เรียงสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามลาดับตัวอักษรของชื่อ (ก-ฮ, A-Z) เพื่อเตรียมลงทะเบียนซึ่งจะทา
ให้การลงทะเบียนเร็วยิ่งขึ้น เพราะบัตรทะเบียนจะจัดเรียงไว้ตามตัวอักษรของชื่อเรื่อง (ก-ฮ, A-Z) เช่นเดียวกัน
2.4 การลงทะเบียนและการไม่ลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยจาแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้
2.4.1 การลงทะเบียนวารสาร/นิตยสาร เป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ วารสาร/นิตยสารทุก
ฉบับซึ่งมาอย่างสม่าเสมอที่ ห้องสมุดได้รับลงในบัตรทะเบียน (Kardex card) และฐานข้อมูลวารสารจะติดด้วย
กระดาษสี่เหลี่ยม แล้วเขียนป้ายบอก “หมายเลขกากับ” จึงแยกเป็นบัตรทะเบียนวารสาร/นิตยสารภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศโดยเรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อวารสารตั้งแต่ ก-ฮ และ A-Z
2.4.1.1 วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนวารสาร/นิตยสาร
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2.4.1.1.1 เพื่อให้ทราบว่าห้องสมุดนั้นมีวารสาร/นิตยสารชื่อเรื่องใดบ้าง
2.4.1.1.2 เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าห้องสมุดได้รับวารสาร/นิตยสารครบทุกฉบับตามจานวนที่
บอกรับหรือไม่ เพื่อการติดตามทวงถามต่อไป
2.4.1.1.3 เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมส่งเย็บเล่ม
2.4.1.1.4 เพื่อประโยชน์ในการค้นหาวารสาร/นิตยสารฉบับย้อนหลังหรือฉบับล่วงเวลา
2.4.1.2 วิธีการลงทะเบียนวารสาร/นิตยสารขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.4.1.2.1 นาวารสาร/นิตยสารที่ประทับตราเรียบร้อยพร้อมเรียงลาดับตัวอักษรของชื่อ
วารสาร/นิตยสารลงทะเบียน
2.4.1.2.2 ตรวจดูชื่อวารสาร/นิตยสารที่ปกนอกหรือหน้าปกในหรือหน้าสารบัญว่าชื่ออะไร
ถ้าทั้งสามแห่งไม่ตรงกันให้ยึดชื่อที่ปกรากฎในหน้าปกในหรือหน้าสารบัญ
2.4.1.2.3 ตรวจดูระยะเวลาที่พิมพ์ออกเผยแพร่ว่าเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือนหรือ
รายอื่นๆ เพื่อที่จะเลือกใช้บัตรทะเบียนให้ถูกประเภท นอกจากนี้ยังต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับปีที่ ฉบับที่ วันที่
เดือน และปีพุทธศักราชของวารสาร/นิตยสารฉบับนั้นๆ สาหรับบัตรทะเบียนวารสาร/นิตยสารที่ฝ่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ใช้ลงทะเบียนวารสาร/นิตยสารมี 2 ชนิด คือ บัตรทะเบียนรายสัปดาห์ และ
บัตรทะเบียนรายเดือน
2.4.1.3 วิธีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร/นิตยสารลงในบัตรทะเบียน
2.4.1.3.1 ชื่อ (Name) ใส่ชื่อวารสาร/นิตยสารตามที่ปรากฏในหน้าปกในหรือหน้าสารบัญ
2.4.1.3.2 เลขเรียกหนังสือ (Call number) เว้นไว้
2.4.1.3.3 จานวนฉบับต่อเล่ม (Nos. Per. Vol.) หมายถึง ในหนึ่งเล่ม (บางทีใช้ 1 ปี) ของ
วารสาร (Volume) มีวารสาร/นิตยสารออกมากี่ฉบับ เช่น 1 เล่ม มี 12 ฉบับ หรือ 1 เล่ม มี 6 ฉบับ ให้ลงว่า 12
ฉบับ/เล่ม หรือ 6 ฉบับ/เล่ม (bC./V.)
2.4.1.3.4 จ านวนเล่ มต่อปี (Vols. Per. Year.) หมายถึง ใน 1 ปีพุท ธศักราชหรือคริส ต
ศักราช วารสาร/นิตยสารชื่อเรื่องนั้นๆ มีกาหนดออกกี่เล่ม (Volume) เช่น ออก 1 เล่มใน 1 ปี ให้ลงว่า 1 เล่ม/ปี
ออก 2 เล่มใน 1 ปี ลงว่า 2 เล่ม/ปี
2.4.1.3.5 กาหนดออก (Frequency) หมายถึง ระยะเวลาการจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ เช่น
รายปักษ์ รายเดือน ฯลฯ ให้ลงว่ารายสัปดาห์ (Weekly) รายปักษ์ (Sami-monthly) รายเดือน (Monthly) ราย
สองเดือน (Bi-monthly) รายสามเดือน (Quarterly)
2.4.1.3.6 สานักพิมพ์หรือสานักงาน (Publisher or agency) หมายถึงที่อยู่ของสานักพิมพ์
หรือสถานที่ติดต่อออกรับเป็นสมาชิกให้ลงที่อยู่อย่างละเอียด ปณ.ที่สั่งจ่ายตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
2.4.1.3.7 เย็ บ เล่ ม แล้ ว (Bound) เปลี่ ย นเป็ น ก าลั ง ท าดรรชนี (Indexing) ให้ ล งปี
(Volume) และฉบับที่ของวารสาร/นิตยสารที่กาลังทาดรรชนี
2.4.1.3.8 หน้าปกใน (Title page) ถ้าวารสาร/นิตยสารนั้นมีหน้าปกในให้ใส่เครื่องหมาย
หน้าคาว่า  ถ้าไม่มีให้ใส่ 
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2.4.1.3.10 ปี (Year) หมายถึงปีศักราชให้ลงปีศักราชของวารสาร/นิตยสาร
2.4.1.3.11 ชุด (Series) เว้นไว้
2.4.1.3.12 เล่ มที่ (Volume) ให้ ใส่ เลขที่เล่ มหรือภาษาไทยใส่ เลขที่ ของปีของวารสาร/
นิตยสาร เช่น ปีที่ 10 ใส่ในช่องเล่มที่ว่า 10
2.4.2 การลงทะเบียนจุลสาร เป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจุลสารทุกฉบับที่ห้องสมุดได้รับลง
ในสมุดทะเบียน
2.4.3 การไม่ลงทะเบียนวารสาร/นิตยสารใหม่ เป็นวารสาร/นิตยสารที่ได้รับจากการเสียค่าสมาชิก
และได้รับอภินันทนาการจะติดด้วยกระดาษสี่เหลี่ยม แล้วเขียนป้ายบอก “วารสารใหม่” กรณีวารสาร/นิตยสาร
ฟรีจากหนั งสือพิมพ์ป ระจาคอลั มน์ แต่ชื่อไม่เหมือนกันเขียนป้ายบอก “วารสารแนบมากับหนั งสื อพิมพ์ห รือ
วนพ.”
2.4.4 การไม่ลงทะเบียนจดหมายข่าว/จุลสาร/วารสารข่าว เป็นจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร
ประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ที่มีจานวนหน้าไม่มากโดยได้รับอภินันทนาการ
2.4.5 การไม่ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ เป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องที่ได้รั บจากการเสียค่าสมาชิก
และได้รับอภินันทนาการ
2.5 การคัด เลื อ กออก/คั ด ออกของสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การด าเนิ น งานอย่ างมี ร ะบบโดยอาศั ย
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ค่ าทรั พ ยากรสารสนเทศหรือ นโยบายของห้ อ งสมุ ด มาใช้ พิ จ ารณา เพื่ อ น า สื่ อ
สิ่ งพิ มพ์ ต่อเนื่ อ งเหล่ านั้ น ไปเก็บ ไว้บ ริ จ าคหรือจาหน่ ายออก หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาการคั ด ออกทรัพ ยากร
สารสนเทศห้องสมุด จึงแบ่งเป็น 7 เกณฑ์ ดังนี้
2.5.1 สภาพของทรั พ ยากรสารสนเทศ พิ จ ารณาจากสภาพภายนอกที่ เห็ น ได้ ข องทรั พ ยากร
สารสนเทศแต่ละเล่ม/ชิ้น ทั้งรูปลักษณ์ทางกายภาพและคุณภาพของการพิมพ์เหมาะสมต่อการใช้บริการหรือไม่
2.5.2 จ านวนฉบั บ ซ้าของทรัพยากรสารสนเทศ ทั่วไปห้ องสมุดพิจารณาหรือมักกาหนดจานวน
ทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องหนึ่งๆ ที่จัดหาไว้ให้บริการประมาณ 1-2 เล่ม/ชิ้น/ฉบับ
2.5.3 การใช้งานของทรัพยากรสารสนเทศ พิจารณาจากปริมาณและลักษณะของการใช้ในอดีตมัก
เป็นข้อพิจารณาที่สาคัญในการเลือกว่าจะคัดออกทรัพยากรสารสนเทศเล่ม/ชิ้นหนึ่งๆ หรือไม่
2.5.4 เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ พิจารณาจากความเหมาะสมด้านเนื้อหาสาระของทรัพยากร
สารสนเทศ โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความทันสมัย ความเหมาะสมในการนาเสนอเนื้อหา
2.5.5 ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ พิจารณาความเหมาะสมด้านภาษาที่ใช้บันทึกเนื้อหา โดย
พิจารณาจากการใช้ภาษาที่มีผู้ใช้น้อย หรือภาษาที่ไม่มีการเรียนการสอนในสถาบัน
2.5.6 ปีพิมพ์ของทรัพยากรสารสนเทศ พิจารณาจากอายุที่ใช้โดยมีอายุไม่เกิน 2-3 ปี
2.5.7 เกณฑ์อื่นๆ ของทรัพยากรสารสนเทศ พิจารณาจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่/แห่ง ภาษา
เป็นต้น
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2.6 การเย็บเล่มวารสาร/นิตยสาร (วารสาร/นิตยสารฉบับเก่า) คือ การนาวารสาร/นิตยสารฉบับปีพิมพ์
เก่ามาทาการรวมเล่มเข้าด้วยกัน โดยจะไม่นาวารสาร/นิตยสารปีพิมพ์ปัจจุบันมาเย็บเล่มเพราะผู้ใช้บริการยัง
ต้องการใช้อยู่ สาเหตุที่ต้องเย็บเล่ม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้รูปเล่มที่คงทน หยิบใช้งานง่าย สะดวกต่อ
การค้นหาและการใช้วารสาร/นิตยสาร การเย็บเล่มวารสาร/นิตยสารเป็นการนาวารสาร/นิตยสารล่วงเวลาที่ครบ
ปีแล้วมาเย็บรวมเล่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.6.1 ตรวจสอบรายชื่อ วารสาร/นิตยสารที่จะต้องเป็นเล่มจากบัตรทะเบียนมีชื่อเรื่องใดครบปีโดย
คัดเลือกวารสารทางวิชาการและวารสารกึ่งวิชาการ แล้วทาเครื่องหมายวงเล็บ ( ) คร่อมระหว่างฉบับที่เย็บรวม
เล่ม
2.6.2 รวบรวมวารสาร/นิตยสารมัดแยกออกเป็นเล่มๆ 1 ปีของวารสาร/นิตยสารอาจเย็บเล่มรวม 1
เล่มหรือมากกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความหนาและจานวนฉบับของวารสาร/นิตยสาร แล้วแยกประเภทเป็นรายต่างๆ
2.6.3 บัตรวารสาร/นิตยสารเย็บเล่ม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ วารสาร/นิตยสาร ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี ปก
2.6.4 พิมพ์ปกและสันของวารสาร/นิตยสารเย็บเล่มมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวารสาร/นิตยสาร ปีที่
ฉบับที่ เดือน ปี
2.6.5 เมื่อเย็บเล่มเสร็จแล้วก่อนนาขึ้นชัด ควรตรวจความเรียบร้อย ประทับตรา ดึงบัตรวารสาร/
นิตยสารเย็บเล่มออก
2.6.6 สาหรับวารสาร/นิตยสารบางฉบับจะไม่ทาการเย็บเล่ม เพราะมีขนาดตัวเล่มที่ใหญ่ และให้
ความบันเทิงมากกว่าวิชาการ
2.6.7 การทาดรรชนีโดยมีสัญลักษณ์แสดงดรรชนี ได้แก่
2.6.7.1 วารสาร/นิตยสารเล่มนั้นไม่ได้ทาดรรชนียังไม่ต้องกระทาใดๆ
2.6.7.2 ถ้าวารสาร/นิตยสารเล่มนั้นทาดรรชนีแล้วจะประทับตราคาว่า “ทาดรรชนีแล้ว” พร้อม
วันที่ทาดรรชนีไว้มุมบนขวามือของใบรองปก
2.7 การพิมพ์ปกและสันวารสาร/นิตยสารเย็บเล่ม โดย ปก ประกอบด้วย ปกหน้า และปกหลังจะเป็นปก
อ่อนหรือปกแข็งก็ได้ บนปกจะมีชื่อวารสาร/นิตยสาร ชื่อผู้เขียน ปกจะช่วยรักษารูปทรงของวารสาร/นิตยสารให้
คงทน ไม่ฉีกขาดง่าย และสัน คือ ส่วนที่ยึดปกหน้าและปกหลังให้ติดต่อกัน โดยสานักพิมพ์จะพิมพ์ชื่อหนังสือ
และชื่ อ ผู้ เขี ย นไว้ ที่ สั น หนั งสื อ ปั จ จุ บั น การพิ ม พ์ ป กและสั น วารสาร/นิ ต ยสารด้ ว ยเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เป็ น
ระบบปฏิบัติการสั่งงานผ่านหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการจัดหมวดหมู่ตามวิธีการ
สร้างข้อความและกราฟิกลงบนแผ่นกระดาษ ปัจจุบันการพิมพ์ปกและสันวารสาร/นิตยสารนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การพิมพ์โดยได้ออกแบบขนาดของวารสารที่ผ่านการเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว ซึง่ การพิมพ์ปกและสันเป็นหน้าที่ของ
งานด้านการพิมพ์ โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
2.7.1 การใช้ตัวอักษรแบบต่างๆ ขนาดใหญ่เล็กตามแบบจะกาหนดให้เรียงเป็นคา เป็นบรรทัด
2.7.2 กาหนดขนาดปกและสันวารสารด้านความกว้างและความยาวที่เท่ากันพิมพ์ก่อน โดย
กาหนดขนาดหลากหลาย (แล้วแต่กรณีขนาดของวารสาร) ได้แก่
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2.7.2.1 ปกและสันขนาดเล็ก เป็นวารสารที่มีขนาดปก 6 x 8.5 นิ้ว ไม่เกินขนาด 8.27 x
11.69 นิ้ว (A4) ส่วนสันมีขนาดอักษรลดลงเรื่อยๆ เช่น 14-30 พอยท์ ตัวอย่าง ราชกิจจานุเบกษา วารสารศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
2.7.2.2 ปกและสันขนาดกลางหรือย่อ เป็นวารสาร/นิตยสารที่มีขนาดปกเท่ากระดาษ A4
หรือ 8.27 x 11.69 นิ้ว หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย ส่วนสันส่วนสันมีขนาดอักษรลดลงเรื่อยๆ เช่น 30-40 พอยท์
ตัวอย่าง วารสารวนศาสตร์วารสารอาหารและยา วารสารวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
2.7.2.3 ปกและสัน ขนาดใหญ่ หรือใหญ่ สุด เป็น วารสาร/นิตยสารที่มีขนาดปกใหญ่กว่า
กระดาษ A4 หรือ 8.27 x 11.69 นิ้ว ซึ่งมีขนาดกระดาษ F4 หรือ 8.5 x 14 นิ้ว หรือ 8.5 x 11 นิ้ว ส่วนสันส่วน
สันมีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถใช้อัก ษรลดลงเรื่อยๆ เช่น 14-20 พอยท์ เช่น สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ สกุลไทย
เนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นต้น
2.8 การเก็บรักษาและอายุการเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยใช้หลักการเก็บรักษาด้วยการเก็บไว้เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ คือการเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาเป็นจะต้องรอการตรวจสอบหรือ
รอการส่งไปเก็บ หรือบริจาคยังหน่วยงาน ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทุกประเภทจะเรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อ
เรื่อง โดยการเก็บรักษาและอายุการเก็บแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
2.8.1 วารสาร/นิตยสารที่ไม่ได้ทาดรรชนี ได้จาแนกวารสาร/นิตยสารไม่ทาดรรชนีที่มีการเก็บรักษา
ไว้ในชั้น ปิ ดและจัด เรีย งตามลาดับ ตัวอักษรของชื่อเรื่อง ซึ่งในแต่ละชื่อเรื่องมี การเก็บรักษาและอายุการเก็บ
วารสาร/นิตยสารไม่ได้ทาดรรชนีมี 2 กรณี
2.8.1.1 วารสาร/นิตยสารกึ่งวิชาการ เป็นวารสาร/นิตยสารที่มีเนื้อหาเน้นการนาเสนอบทความ
เชิงวิจ ารณ์ วิเคราะห์ หรื อแสดงความคิดเห็ น หรือสาระความรู้ โดยมีการเก็บ รักษาและอายุการเก็บ ไว้ 5 ปี
หลังจากนั้นจะทาการบริจาคให้กับหน่วยงานที่ต้องการ
2.8.1.2 นิตยสารทั่วไปหรือนิตยสารบันเทิง เป็นนิตยสารที่มี เนื้อหาเน้น ความบันเทิง หากก็
แทรกเนื้ อ หาสาระความรู้ โดยมี การเก็บ รักษาและอายุก ารเก็บ ไว้ 1 ปี หลั งจากนั้น จะท าการบริจาคให้ กั บ
หน่วยงานที่ต้องการและให้บริการกิจกรรมเคลื่อนที่
2.8.2 จดหมายข่ าว จะมี ก ารเก็ บ และอายุ การเก็บ ไว้ 1 ปี หลั งจากนั้ น จะท าการบริจาคให้ กั บ
หน่วยงานที่ต้องการและให้บริการกิจกรรมเคลื่อนที่
2.8.3 หนังสือพิมพ์ จะมีการเก็บรักษาและอายุการเก็บไว้ 1 ปี หลังจากนั้นจะทาการบริจาคให้กับ
หน่ วยงานที่ต้องการ หรือบริจาคให้ กับ ผู้ใช้บริการที่ต้องการไปใช้ศึกษาค้นคว้า/ใช้ในกิจกรรมการเรียน หรือ
จาหน่ายออก
2.9 การลงรายการบรรณานุกรมวารสาร/นิตยสาร เป็นการลงรายการทางบรรณานุกรมของวารสารใน
รูป แบบที่มีโครงสร้างที่เครื่องคอมพิว เตอร์สามารถอ่านได้ ประกอบด้วย ป้ายระเบียนหรือส่วนนา ส่ วนของ
นามานุกรมเขตข้อมูล และส่วนของข้อมูล โดยปัจจุบันได้นาเทคโนโลยีมาพัฒนาเข้ากับห้องสมุดจึงได้มีการทา
ดรรชนีบทความและลงรายการบรรณานุกรมวารสาร/นิตยสารเป็นฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
Liberty ซึ่งการจัดทาฐานข้อมูล จะมีการลงรายการบรรณานุกรมวารสาร/นิตยสารแบบ MARC และแบบ Non
MARC ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
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2.9.1 การลงรายการบรรณานุกรมวารสาร/นิตยสารแบบ MARC มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
2.9.1.1 ลงรายการเลือกเมนู Cataloging และเลือก Catalog New Books Manually เลือก
Serial คลิกช่อง
แล้วคลิก
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2.9.1.2 พิมพ์ชื่อวารสาร/นิตยสาร (เขตข้อมูลหรือแท็ก) แล้วคลิก
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2.9.1.3 เลือกเขตข้อมูลที่ต้องใช้ คลิก

2.9.1.4 จะปรากฏเขตข้อมูล และกรอกรายละเอียดให้ครบสมบูรณ์ แล้วคลิก
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2.9.2.2 ลงรายการชื่อเรื่อง และผู้ผลิต
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2.9.2.3 ลงรายการพิมพลักษณ์ และบรรณลักษณ์ของทรัพยากรที่สมบูรณ์ แล้วคลิก

24
2.9.3 เมื่อลงรายการแบบ MARC และแบบ Non MARC เสร็จก็เลือก Serial Component ลง
รายการเสร็จ แล้วคลิก

2.9.4 เลือก Serial Subscription ลงรายการเสร็จ แล้วคลิก
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2.10.1 การทาดรรชนีบทความแบบ MARC คลิก Serial Resources เลือกชื่อวารสาร/นิตยสารที่
ต้องการ Add บทความ เลือกปีที่ต้องการ แล้วคลิก View
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2.10.1.1 เลือกปีที่ - ฉบับที่ - เดือน คลิก View
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2.10.1.2 ดูปีที่ - ฉบับที่ - เดือน เลื่อนช่อง Received
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2.10.1.3 เลือก Received คลิก Add เลือก Article คลิกช่อง

แล้วคลิก
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2.10.1.4 เลือกเขตข้อมูลที่ต้องใช้ คลิก
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2.10.1.5 จะปรากฏเขตข้อมูล และกรอกรายละเอียดให้ครบสมบูรณ์ คลิก
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2.10.2 การทาดรรชนีบทความแบบ Non MARC คลิก Serial Resources เลือกชื่อวารสาร/
นิตยสารที่ต้องการ Add บทความ เลือกปีที่ต้องการ แล้วคลิก View
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2.10.2.1 เลือกปีที่ - ฉบับที่ - เดือน คลิก View
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2.10.2.2 ดูปีที่ - ฉบับที่ - เดือน เลื่อนช่อง Received
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2.10.2.3 เลือก Received เลือก Add เลือก Article คลิก
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2.10.2.4 ลงรายการของบทความกระทาเช่นเดียวกันกับหนังสือเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก
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3. งานบริการ
3.1 การบริการสื่ อ สิ่ งพิ มพ์ ต่อเนื่อง เป็ น งานบริการสื่ อสิ่ งพิม พ์ ต่อเนื่ องเปิ ด ให้ บริการทรัพ ยากร
สารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยประกอบด้วย
3.1.1 บริการวารสาร/นิตยสารฉบับปัจจุบัน เมื่อลงทะเบียนวารสาร/นิตยสารเรียบร้อยแล้ว
วารสาร/นิตยสารปัจจุบันหรือฉบับล่าสุดจะจัดขึ้นเพื่อบริการ โดยแยกออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่
3.1.1.1 กลุ่มที่ 1 เป็นวารสาร/นิตยสารที่ส่งมาอย่างสม่าเสมอติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย
1 ปี รวมทั้งวารสาร/นิตยสารที่เสียค่าสมาชิก ได้รับอภินันทนาการและไม่ว่าจะเป็นวารสาร/นิตยสารวิชาการหรือ
วารสาร/นิตยสารทั่วไปกลุ่มนี้จะจัดขึ้นโดยเรียงลาดับตัวอักษรชองชื่อวารสาร/นิตยสารจากซ้ายไปขวา จากบนลง
ล่างในลักษณะตามเข็มนาฬิกาที่ชั้นจะติดชื่อวารสาร/นิตยสารและหมายเลขลาดับที่ของวารสาร/นิตยสารไว้ด้วย
ซึ่งในลั กษณะเดียวกัน ที่มุมบนขวามือของวารสาร/นิตยสารแต่ละฉบับจะติดหมายเลขล าดับ ที่ของวารสาร/
นิ ตยสารฉบั บ นั้ น ๆ ด้ว ยเช่น กัน ทั้ งนี้ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการจั ดเก็บ ขึ้นชั้น เพราะหากไม่เรียงตามล าดั บ
ตัวอักษรของชื่อวารสาร/นิตยสารผู้ใช้บริการก็ไม่สามารเรียงลาดับหมายเลขได้ เพราะหมายเลขก็จะเรียงจาก
น้อยไปหามากนั่นเอง และเมื่อห้องสมุดได้รับ วารสาร/นิตยสารฉบับใหม่ล่าสุดมาแล้วจะขีดหมายเลขลาดับที่ของ
วารสาร/นิตยสารนั้นๆ เพื่อนาวารสาร/นิตยสารฉบับนั้นมาบริการเป็นวารสาร/นิตยสารล่วงเวลาต่อไป การจัด
วารสาร/นิตยสารโดยเรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อ วารสาร/นิตยสารนั้น หากวารสาร/นิตยสารมีคานาหน้าชื่อ
วารสาร/นิตยสารเหมือนกันหลายๆ ชื่อเรื่อง คานาหน้าชื่อ วารสาร/นิตยสารเหล่านั้นจะใช้เป็นตัวอั กษรย่อแล้ว
นามาเรียงไว้เหมือนคาเต็ม (ไม่นิยมใช้) จาก ก-ฮ เช่น
ข่าวสาร
ย่อเป็น
ข.
จดหมายข่าว ย่อเป็น
จข.
จุลสาร
ย่อเป็น
จ.
นิตยสาร
ย่อเป็น
น.
วารสาร
ย่อเป็น
ว.
3.1.1.2 กลุ่ ม ที่ 2 เป็ น วารสาร/นิ ต ยสารภาษาต่ างประเทศจั ด แยกออกจากวารสาร/
นิตยสารภาษาไทย โดยเรียงลาดับตัวอักษรของชื่อวารสารจาก A-Z เขียนหมายเลขกากับ และติดป้ายไว้
3.1.1.3 กลุ่ ม ที่ 3 เป็ น วารสาร/นิ ต ยสารใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ จากเสี ย ค่ า สมาชิ ก และได้ รั บ
อภินันทนาการก่อนนาออกบริการ จะติดด้วยกระดาษสี่เหลี่ยม แล้วนาไปใส่ที่ชั้นวางสารแบบหมุ นหรือชั้นวาง
วารสารเขี ย นป้ ายบอก “วารสารใหม่ ” กรณี ว ารสาร/นิ ตยสารฟรีจ ากหนั งสื อพิ ม พ์ ป ระจาคอลั ม น์แ ต่ชื่อ ไม่
เหมือนกัน เขีย นป้ายบอก “วารสารแนบมากับหนังสื อพิมพ์ห รือ วนพ.” หากวารสาร/นิตยสารชื่อเรื่องใดส่ ง
สม่าเสมอจะจัดเป็นวารสาร/นิตยสารกลุ่มที่ 1 และ 2
3.1.1.4 กลุ่มที่ 4 เป็นวารสารที่วิทยาลัยครูต่อมาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ทั้ง
42 แห่ ง ส่งมาให้อย่างสม่าเสมอ อดีตจะจัดเก็บแยกที่ชั้นวารสารเขียนป้ายบอกว่า “วารสารจากวิทยาลัยครู
ต่างๆ” ปัจจุบันวารสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 และ 2 โดยเขียน
หมายเลขกากับตามลาดับตัวอักษร ก-ฮ
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3.1.1.5 กลุ่มที่ 5 เป็น วารสารที่มีรูปเล่มไม่เหมาะสมที่จะนาขึ้นวางบนชั้น เช่น ขนาดบาง
หรือบางครั้งมีเพียง 2-5 แผ่น ส่วนใหญ่เป็นวารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวและรายงาน รูปเล่มขนาดเล็ก เย็บไม่
ถาวรวารสารกลุ่มนี้จะนาไปใส่แฟ้มแยกแต่ละรายชื่อ เขียนรายชื่ อติดที่แฟ้มแล้วนาแฟ้มเหล่านั้นไปจัดเรียงไว้ใน
ชั้นวางแฟ้ม เมื่อวารสารฉบับใหม่มาก็ใส่ฉบับใหม่เติมไว้เมื่อครบปีจึงเก็บวารสารชื่อเรื่องนั้นๆ ทั้งแฟ้ม
3.1.1.6 การให้บริการวารสาร/นิตยสารฉบับปัจจุบัน วารสาร/นิตยสารฉบับทั้ง 5 กลุ่มจะ
จัดไว้ให้ในระบบชั้นเปิดตามลัก ษณะของวารสาร/นิตยสาร ตามวาระกาหนดออกไม่เกิน 5-6 ปี ย้อนหลังขึ้นอยู่
กับสานักพิมพ์ (ภาครัฐและเอกชนจะมีงบประมาณจัดสรรผลิต วารสาร/นิตยสารขึ้น ส่วนใหญ่จะอภินันทนาการ)
ของแต่ละกลุ่มจะให้บริการดังได้กล่าวแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและความสนใจ โดย
มารยาทและระเบียบการใช้วารสาร/นิตยสารปัจจุบันนั้นมีข้อตกลงดังต่อไปนี้
3.1.1.6.1 ควรหยิบวารสาร/นิตยสารใช้ครั้งละ 1 ฉบับเท่านั้น
3.1.1.6.2 เมื่อเลิกใช้แล้วต้องนาไปเก็บไว้ที่เดิมอย่างถูกต้อง
3.1.1.6.3 ไม่นาวารสาร/นิตยสารไปใช้นอกบริเวณห้องสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หากมีความ
จ าเป็ น ต้ อ งน าออกไปใช้ น อกห้ อ ง และต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บรรณารั ก ษ์ ป ระจ าห้ อ ง สื่ อ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องก่อน
3.1.1.6.4 ไม่มีบริการให้ยืมวารสาร/นิตยสารฉบับปัจจุบัน
3.1.1.6.5 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่วารสาร
3.1.2 บริการวารสาร/นิตยสารล่วงเวลาหรือวารสาร/นิตยสารย้อนหลัง เป็นการเก็บวารสาร/
นิตยสารฉบับที่วางอยู่บนชั้นวารสาร/นิตยสารปัจจุบันออกเพื่อนาฉบับใหม่วางแทนที่เป็น วารสาร/นิตยสารฉบับ
ปัจจุบัน ส่วนฉบับเก่า (ฉบับ ล่วงเวลาหรือฉบับย้อนหลัง) จาทาเครื่องหมายขีดหมายเลขลาดับที่ชื่อ วารสาร/
นิตยสารออกแล้วนามาจัดเก็บไว้ในระบบชั้นปิดและให้บริการย้อนหลัง 1 ปี (ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าไปหยิบใช้
ด้วยตัวเองได้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ห รือบรรณารักษ์เท่านั้น) โดยนามาใส่กล่องซึ่งจัดทาหรือจัดซื้อไว้สาหรับใส่
วารสาร/นิตยสารโดยเฉพาะ ซึ่งแยกเป็นกล่องละ 1 ชื่ อเรื่อง ซึ่งที่กล่องจะเขียนชื่อ วารสาร/นิตยสารติดไว้ด้วย
จัดเรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อเรื่องวารสาร/นิตยสาร และจัดตามหลักเกณฑ์การเรียงวารสารปัจจุบัน
3.1.2.1 การให้บริการวารสาร/นิตยสารล่วงเวลา โดยให้ยืมใช้ในห้องสมุดผู้ใช้บริการจะต้อง
กรอกรายละเอียดการยืมลงในแบบการยืมวารสาร/นิตยสารล่วงเวลา ซึ่งจะยืมใช้ภายในได้ครั้งละไม่เกิน 5 ฉบับ
แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ กรณียืมวารสาร/นิตยสารล่วงเวลาออกนอกมีระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้
3.1.2.1.1 ผู้ มี สิ ท ธิ์ ยื ม วารสาร/นิ ต ยสารล่ ว งเวลา ได้ แ ก่ อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงาน
3.1.2.1.2 วารสาร/นิตยสารที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้ คือ วารสาร/นิตยสารล่วงเวลาที่
ยังไม่ได้เย็บเล่ม
3.1.2.1.3 ยืมวารสาร/นิตยสารออกได้ครั้ง 2 ฉบั บ โดยยืมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
อาทิตย์แต่ต้องคืนวารสาร/นิตยสารในวันถัดไปหรือวันรุ่งขึ้น
3.1.2.1.4 ส่งเกินกาหนดเวลาปรับวันละ 5 บาท/1 วัน/1 ฉบับ
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3.1.2.1.5 วารสาร/นิตยสารหายโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ทันที โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบเช่นเดียวกันกับการทาหนังสือหาย
3.1.2.1.6 ตรวจสอบวารสาร/นิตยสารที่ต้องการยืมโดยมี 2 กรณี ได้แก่
3.1.2.1.6.1 กรณี ผู้ ใช้ บ ริ ก ารปฏิ บั ติ เอง กรอกรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วารสาร/
นิ ตยสารลงในแบบขอยื มวารสารล่ วงเวลาพร้อมบั ตรสมาชิก/นั กศึกษาแล้ วส่ งให้ เจ้าหน้าที่ ห รือบรรณารักษ์
(เฉพาะในห้องสมุด)
3.1.2.1.6.2 กรณีเจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร
พร้อมยื่นบัตรสมาชิก/นักศึกษาส่งให้เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ดาเนินการลงในแบบยืมวารสารล่วงเวลา และเก็บ
บัตรสมาชิก/นักศึกษาไว้ (ออกนอกห้องสมุด)
3.1.2.1.7. ก่ อ นออกจากห้ อ งสมุ ด โปรดแสดงหลั ก ฐานการยื ม ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ห รื อ
บรรณารักษ์ที่โต๊ะตรวจทางเข้า-ออก
3.1.3 บริการวารสาร/นิตยสารเย็บเล่ม เป็นการจัดเก็บไว้ในระบบชั้นเปิดเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2540
เป็นต้นไป (วารสาร/นิตยสารบางชื่อเรื่องอาจมีปีเก่ากว่า) โดยเรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อเรื่องและในแต่ละ
ชื่อเรื่องเรียงตามลาดับ ปีที่ ฉบับ ที่จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่างตามเข็มนาฬิกา วารสาร/นิตยสารที่ไม่ได้ทา
ดรรชนีแยกออกจากวารสาร/นิตยสารทาดรรชนี โดยจะค้นหาบทความจากวารสารใช้เครื่องมือช่วยค้นหาจาก
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติและเว็บโอแพคชื่อว่า “Liberty” ส่วนการให้บริการวารสาร/นิตยสารเย็บเล่มก็ปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันกับวารสาร/นิตยสารล่วงเวลา
3.1.4 บริการหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่เป็นฉบับล่าสุดจัดเรียงไว้บนระบบ
ชั้นเปิดและให้บริการย้อนหลัง 1 วัน (ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ได้เอง) และแยกเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย
ฉบับภาษาต่างประเทศ และท้องถิ่นหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประชาสัมพันธ์ ส่วนการให้บริ การหนังพิมพ์ปัจจุบันก็
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันกับวารสาร/นิตยสารปัจจุบัน ซึ่ง ไม่จัดเรียงตามลาดับตัวอักษร/ชื่อ
เรื่องหากใส่ไม้หนีบวางบนชั้นจาแนกตามสีแลคซีนดังนี้
3.1.4.1 แลคซีนสีเขียวเป็นหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน
3.1.4.2 แลคซีนสีเหลืองเป็นหนังสือพิมพ์ย้อนหลังหนึ่งวัน
3.1.4.3 แลคซีนสีแดงเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์
3.1.4.4 ไม่มีสี/ไม่มีแลคซีนเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประชาสัมพันธ์
3.1.5 บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาหรือหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีฉบับ
ใหม่ล่าสุดมาแทนที่จัดเก็บไว้ในชั้นชั้นปิด และให้บริการย้อนหลัง 1 เดือน (ผู้ใช้บริการไม่สามารถหยิบใช้ได้เอง)
โดยจัดเรียงตามลาดับตัวอักษร/ชื่อเรื่องของชื่อหนังสือพิมพ์จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง ตามเข็มนาฬิกาและ
แยกหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส่วนการให้บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาก็ปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันกับวารสาร/นิตยสารล่วงเวลา
3.1.6 บริการจุลสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กที่มีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวและจบบริบูรณ์ภายใน
เล่ม ความยาวไม่มาก และมีความหนาอย่างน้อย 5 หน้าแต่ไม่เกิน 48 หน้า จัดเก็บไว้ในระบบชั้นเปิดเริ่มตั้งแต่
พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป (วารสาร/นิตยสารบางชื่อเรื่องอาจไม่มีปีระบุหรือเก่ากว่า) (ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ได้
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เอง) โดยจัดเรียงตามลาดับตัวอักษร/หัวเรื่องจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง ตามเข็มนาฬิกาและแยกจุลสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส่วนการให้บริการจุลสารก็ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับ
วารสาร/นิตยสารปัจจุบัน
3.1.7 บริ การจดหมายข่าว มีลั กษณะคล้ ายกั บจุล สารเป็ น สื่ อสิ่ งพิ มพ์ ต่อเนื่ องขนาดเล็ กที่ มี
เนื้อหาประชาสัมพันธ์ ข้อความ เป็นต้น ภายในหน่วยงานที่มีความยาวไม่มาก และมีความหนาอย่างน้อย 3 หน้า
แต่ไม่เกิน 10 หน้า จัดเก็บไว้ในระบบชั้นเปิดและให้บริการย้อนหลัง 1 เดือน (ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ได้เอง)
โดยจัดเรียงตามแฟ้มที่ชั้นหมุน ส่วนการให้บริการจดหมายข่าวก็ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ
วารสาร/นิตยสารปัจจุบัน
3.1.8 บริ การกฤตภาคออนไลน์ เป็ น ข่ าวสาร บทความส าคั ญ ๆ และน่ าสนใจ โดยตัด จาก
หนั งสือพิมพ์ วารสาร นิ ตยสารหรือเอกสารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ ใช้ บริการ นามาผนึกลงบนกระดาษบอก
แหล่งที่มา เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ เลขหน้า วัน เดือน ปี นามาให้หัวเรื่องจัดเก็บเข้าแฟ้ม โดยเรียงสาดับตามตัวอักษร
เก็บไว้ในตู้จุลสารเพื่อนามาใช้ค้นคว้าอ้างอิง ซึ่งในปัจจุบันห้องสมุดเปิดใช้บริการสืบค้นจากฐานข้อมูลกฤตภาค
ออนไลน์ชื่อว่า “มติชนออนไลน์ หรือ matichon E-library” โดยเปิดให้การใช้บริการ
3.2 บริ การยื ม -คื น (Circulation service) หรือ บริก ารจ่ าย-รับ เป็ น หนึ่ งในบริการของห้ อ งสมุ ด ที่ มี
ความสาคัญเป็ นอย่ างยิ่ง โดยเป็ น บริการที่มีการติดต่อพบปะกับผู้ ใช้ค่อนข้างมาก จึงมีผ ลต่อภาพลั กษณ์ของ
ห้องสมุดและความประทับใจครั้งแรกของผู้ใช้บริการโดยตรง ซึง่ เป้าหมายการให้บริการยืม-คืนมีดังนี้คือ
3.2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
3.2.2 เพื่อให้ผู้ใช้นาทรัพยากรสารสนเทศไปศึกษานอกสถาบันได้
3.2.3 ผู้มีสิทธิ์ยืมวารสารล่วงเวลา ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. อาจารย์ และบุคลากร
อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใน หรือสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และผู้ใช้ที่มีบัตรสมาชิกห้องสมุด
3.2.4 วารสารที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้ คือ วารสารล่วงเวลาที่ยังไม่ได้เย็บเล่ม
3.2.5 การยืม คือ การให้ยืมวารสารล่วงเวลายืมได้ 2 กรณี ได้แก่
3.2.5.1 กรณี ยื ม ภายนอกห้ องสมุดได้ครั้งละ 2 ฉบั บ /1 วัน โดยยืม ได้ตั้งแต่ วัน จัน ทร์ถึงวัน
อาทิตย์สาหรับนักศึกษาภาคปกติ อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ส่วนนักศึกษาภาค กศ.บป. ยืมได้วันเสาร์ส่งวัน
อาทิตย์ ส่งเกินกาหนด ปรับวันละ 5 บาท/1 ฉบับ/1 วัน
3.2.5.2 กรณี ยืมภายในห้องสมุดได้ครั้งละ 5 ฉบับ และถ่ายเอกสารเท่านั้น ทั้งนักศึกษาภาค
ปกติและภาค กศ.บป. อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ
3.2.6 วารสารที่ทาหายให้ แ จ้งเจ้าหน้าที่ห้ องสมุดทันที แล้ วปฏิบัติตามระเบียนเดียวกับการท า
หนังสือหาย
3.3 การจัดชั้นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดเก็บและจัดชั้นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเรียงตามลาดับตามตัวอักษรชื่อ
ตั้งแต่ ก-ฮ และ A-Z วารสารฉบับปัจจุบันและวารสารเย็บเล่มให้บริการแบบชั้นเปิดโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือก
หยิบวารสารได้ตามความต้องการ และจุลสารจัดเก็บอยู่ในตู้จุลสารโดยจัดเรียงตามอักษรหัวเรื่อง ส่วนวารสาร
และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นปิด ผู้ใช้บริการสามารถหยิบวารสารได้ตามต้องการแต่หากสนใจ
ยืมออกนอกห้องสมุดจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
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3.4 ข้อปฏิบัติการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ซึ่งควรกระทา คือ
3.4.1 วารสารฉบับปัจจุบันและหนังสือพิมพ์ ควรหยิบมาใช้ครั้งละ 1 ฉบับ และเมื่อใช้เสร็จแล้วควร
เก็บไว้ที่เก็บไว้ที่เดิมอย่างถูกต้อง
3.4.2 วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา เมื่อต้องการยืมควรกรอกรายละเอียดในแบบยืมวารสาร
ล่วงเวลาให้เรียบร้อย ยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการพร้อมกับบัตรสมาชิกของผู้ใช้บริการ
3.4.3 โปรดอย่าเข้าไปหยิบวารสารล่วงเวลาด้วยตนเอง เพราะจัดเก็บไว้ในระบบชั้นปิด
3.4.4 วารสารเย็บเล่มใช้แล้วเก็บไว้ที่เดิมอย่างถูกต้องทุกครั้ง
3.4.5 หนังสือพิมพ์ล่วงเวลาใช้แล้วจัดเรียงลาดับหน้า ฉบับที่ถูกต้อง หากต้องการยืมปฏิบัติตาม
ระเบียนการยืมวารสารล่วงเวลา
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8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
- มีคู่มือปฏิบัติสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในส่วนราชการ/ห้องสมุด
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9. มาตรฐานคุณภาพงาน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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10. ระบบติดตามประเมินผล
- แบบสอบถามโดยการประเมินผลจากผู้ใช้ทุก 6 เดือน
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11. แบบฟอร์มที่ใช้
- ระบุรายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในดาเนินการตามคู่มือในภาคผนวก...
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12. ปัญหา/ความเสี่ยงสาคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
- ปัญหา/ความเสี่ยงสาคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา

2
3

เครื่องถ่ายเอกสารบริการจุดวารสารและหนังสือพิมพ์
ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกไม่มีบัตรสมาชิก

วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง
มีการแนะนาการใช้ห้องสมุดกับนิสิตชั้นปีที่ 1 และทุกระดับชั้นปีโดยเน้น
ผู้ใช้บริการในการยืม-คืน การคืนแล้วยืมต่อ เป็นต้น
มีเครื่องถ่ายเอกสารบริการผู้ใช้บริเวณจุดบริการสาหรับวารสารและหนังสือพิมพ์
ผู้ใช้บริการสามารถจะทาบัตรสมาชิกสมทบได้

นเท
ศ

ปัญหา/ ความเสี่ยงสาคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
ผู้ใช้บริการยังมีทักษาการใช้ห้องสมุดและการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
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แบบยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องล่วงเวลาภายในห้องสมุด
วันที่....................เดือน....................................................พ.ศ. ....................
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................หมู่เรียน..............................................
ชื่อวารสาร

ปีที่/เล่มที่

ฉบับที่

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

ีสาร
สน
เทศ

ที่
1
2
3
4
5

.....................................ผู้คืน
(ว/............ด/............ป/............)
.....................................ผู้รับคืน
(ว/............ด/............ป/............)

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

.....................................ผู้ยมื
(ว/............ด/............ป/............)
.....................................ผู้ให้ยืม
(ว/............ด/............ป/............)

ิทย

แบบยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องล่วงเวลาภายในห้องสมุด

สําน

ักว

วันที่....................เดือน....................................................พ.ศ. ....................
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................หมู่เรียน..............................................
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อวารสาร

.....................................ผู้ยมื
(ว/............ด/............ป/............)
.....................................ผู้ให้ยืม
(ว/............ด/............ป/............)

ปีที่/เล่มที่

ฉบับที่

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

.....................................ผู้คืน
(ว/............ด/............ป/............)
.....................................ผู้รับคืน
(ว/............ด/............ป/............)

เลขที่....................
หน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ใบเสนอซื้อ/จ้าง
วันที.่ ...........................................................................................
เรื่อง ขอเสนอซื้อ/จ้าง................................................................
เรียน พัสดุคณะ/ศูนย์/สานัก......................................................

ีสาร
สน
เทศ

ข้าพเจ้า...............................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................................
มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง.....................................................................................................................................จานวน...............................รายการ
โดยมีเหตุผลในการขอซื้อ/จ้าง.......................................................................................................................................................................................
ในวงเงินที่จะซื้อ/จ้าง..............................................บาท (..........................................................) กาหนดเวลาทีต่ ้องการใช้/แล้วเสร็จ.....................วัน
รายละเอียดทีจ่ ะซื้อ/จ้าง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จานวน..............แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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คโน
โลย

..........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง...........................................
เห็นควร  ให้ใช้เงินจากโครงการ/งาน.......................................................................................................................................
กิจกรรม.................................................................................................................................... รหัสแผนงาน.............................................................
 ขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ หรือปฏิบัตติ ามที่คณบดี/ผู้อานวยการศูนย์/สานักเห็นสมควร

..........................................................
(........................................................)
เจ้าหน้าที่งาน/ประธานโปรแกรมวิชา

ตรวจสอบแล้วเป็นการจัดหาประเภทรายจ่าย หมวด ( ) ค่าวัสดุ ( ) ค่าใช้จ่าย ( ) ค่าครุภัณฑ์ ( ) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เห็นควร  รวบรวมเพื่อดาเนินการจัดหาด้วยวิธีตกลงราคาต่อไป
 จัดทาคาขอตั้งโครงการเพื่อเพสนอกองแผนฯ กาหนดรหัสแผนงานและรหัสกองทุนตามเห็นสมควร
 ดาเนินการโอน/เปลี่ยนแปลงหมวดเงินตามแบบฟอร์มและวิธีการของกองนโยบายและแผน

.......................................................
(.....................................................)
เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ/ศูนย์/สานัก
อนุมัติตามเสนอ
.......................................................
(.....................................................)
คบดี/ผู้อานวยการศูนย์/สานัก

มหาวิทยาลัยราชภักกาแพงเพชร
แบบสารวจความต้องการใช้พัสดุ
ข้าพเจ้า ……………………………………. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความต้องการใช้พัสดุเพื่อใช้ …………………………………………………………………. ตามรายละเอียดดังนี้
ราคาครั้งหลัง
สุดต่อหน่วย

จานวน

ขอดาเนินการครั้งนี้
หน่วยนับ ราคา/หน่วย

จานวนเงิน
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รายการ

สําน

ลาดับที่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT) .00%
(............................................................................................)

0.00

หมายเหตุ

ที่ ศธ ๐๕๓๖ /ว ………………………
ถึง ………………………

ีสาร
สน
เทศ

ตามหนังสือ……………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ไปให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรนั้น บัดนี้ได้รับไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง ซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์วารสารชื่อเรื่องนี้ในฉบับ ต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องจาก
ท่านอีก

คโน
โลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.๐๕๕-๗๐๖๕๒๐
โทรสาร.๐๕๕-๗๐๖๕๒๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ที่ ศธ ๐๕๓๖ /..................

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สมัครสมาชิกวารสาร ................................
เรียน ................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ธนาณัติ จานวน ................................ บาท

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มี
ความประสงค์จะบอกรับและเป็นสมาชิกวารสาร ................................ ตั้งแต่ปีที่ ........... ฉบับที่ .......... เพื่อ
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า ดังนั้นจึงใคร่ขอส่งธนาณัติ จานวน ....................... บาท เพื่อชาระค่าสมาชิก
เมื่อได้รับ แล้ วกรุณ าจั ดส่ งใบเสร็ จรับ เงินไม่ลงวัน ที่, เดือน, ปี ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ และส่งไปยังหัวหน้างานวารสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ต.นครชุ ม อ.เมื อ ง
จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินส่งอีเมล์ ..........................................................................
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ขอแสดงความนับถือ

(................................................................)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.๐-๕๕๗๐-๖๕๒๐
โทรสาร.๐-๕๕๗๐-๖๕๒๐

ที่ ศธ ๐๕๓๖ /..................

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ต่ออายุสมาชิกวารสาร ................................
เรียน ................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ธนาณัติ จานวน ................................ บาท
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เทศ

ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มี
ความประสงค์จะบอกรับและเป็นสมาชิกวารสาร ................................ ตั้งแต่ปีที่ ........... ฉบับที่ .......... เพื่อ
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า ดังนั้นจึงใคร่ขอส่งธนาณัติ จานวน ....................... บาท เพื่อชาระค่าสมาชิก
เมื่อได้รับ แล้ วกรุณ าจั ดส่ งใบเสร็ จรับ เงินไม่ลงวัน ที่, เดือน, ปี ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ และส่งไปยังหัวหน้างานวารสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ต.นครชุ ม อ.เมื อ ง
จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินส่งอีเมล์ ..........................................................................
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการ
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ขอแสดงความนับถือ

(................................................................)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.๐-๕๕๗๐-๖๕๒๐
โทรสาร.๐-๕๕๗๐-๖๕๒๐

นเท
ศ
คโน
โลย
ีสาร
ส

…………………………………
…………………………………
…………………………………
ที่ ศธ. ๐๕๓๖ /………

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

เรียน ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

ชำระค่ำฝำกส่ งเป็ นรำยเดือน
ใบอนุญำตที่ 21/2521
ปท.กำแพงเพชร
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การลงรายการบรรณานุกรมวารสาร

222

0

245

1

0

210

1

0

110

1,
2

รหัสภาษา

$a 113399
40 ตาแหน่ง
$a เลขบาร์โค้ด
$a เลขมาตรฐานวารสาร
สากล
$a tha
$a ชื่อเรื่องวารสาร =
$b ชื่อเรื่องวารสารเทียบเคียง
$a ชื่อเรื่องวารสาร =
$b ชื่อเรื่องวารสารเทียบเคียง
$c ชื่อนิติบุคคล
$h [วารสาร]

ตัวอย่าง
$a 113399
ตาแหน่งที่ 00-39
$a J00001
$a 0125-3212
$a tha

$a วารสารห้องสมุด =
$b Library journal
$a วารสารห้องสมุด =
$b Library journal
$c สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
$h [วารสาร]
$a ชื่อเรื่องย่อวารสาร =
$a L.I.J. =
$b ชื่อเรื่องย่อวารสาร
$b Library Information
เทียบเคียง
journal
$a ชื่อหน่วยงานใหญ่
$a กระทรวงศึกษาธิการ
$b ชื่อหน่วยงานรอง
$b กรมวิชาการ
$a สถานที่พิมพ์
$a กรุงเทพฯ :
$b สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ $b หอสมุดแห่งชาติ,
$c ปีที่พิมพ์
$c 2535 (ปีที่ผลิต)
$a ม.ป.ท. : $b ม.ป.พ.,
$c ม.ป.ป.
$a n.p. : $b n.p.,
$c n.d.
$a เล่ม
$a 1 เล่ม :
$b ภาพประกอบ (ill) หรือ
$b ภาพประกอบ ;
ตาราง (Table) หรือ แผนภูมิ $c 20 ซม.
(chart)
$c ขนาด (cm.)
$a หมายเหตุทั่วไป
$a ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวารสาร
$a KPRU
$a KPRU

ชื่อย่อวารสาร

บร
ิก

ชื่อนิติบุคคล

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

ชื่อหลักวารสาร

ิทย

แหล่งการพิมพ์
การจัดจาหน่าย
การเผยแพร่

สําน

ักว

260

เขตข้อมูลย่อย

เลขควบคุม
รหัสส่วนข้อมูลความยาวคงที่
เลขบาร์โค้ด
ISSN

#,
0
0,
1
1

041

รายการ

ะเท

001
008
010
022

Indicator
1 2

ารแ
ล

เขตข้อมูล

300

ลักษณะทางกายภาพ

500

หมายเหตุทั่วไป

040

แหล่งผลิตข้อมูลทาง
บรรณานุกรม

การลงรายการบรรณานุกรมบทความ
เขตข้อมูล
001
005
008
022
041

#,
0
0,
1
1

0

รายการ

เขตข้อมูลย่อย

ตัวอย่าง

เลขควบคุม
รหัสวันเดือนปี/เวลา
รหัสส่วนข้อมูลความยาวคงที่
ISSN

$a 113399
รหัสวันเดือนปี/เวลาอัตโนมัติ
40 ตาแหน่ง
$a เลขมาตรฐานวารสารสากล

$a 113399
รหัสวันเดือนปี/เวลาอัตโนมัติ
ตาแหน่งที่ 00-39
$a 0125-3212

รหัสภาษา

$a tha

$a tha

ชื่อบทความ

$a ชื่อเรื่องเรื่องที่เหมาะสม
$b ชื่อเรื่องวารสารเทียบเคียง
$c ชื่อผู้แต่ง
$c ชื่อผู้แต่ง ; แปลโดย ชื่อ
นามสกุล
$c ชื่อผู้แต่ง...[และคนอื่นๆ]
(et. al.)
$h [Article(บทความ)]

$a ห้องสมุดอัตโนมัติ :
$b Liberty system
$c ชุติมา สัจจานันท์
$c Burton, Richard N.
$c ชุติมา สัจจานันท์
และพรรณพิไล เสกสิทธิ์
$c Burton, Richard N. and
Haas, Richard N.
$c ชุติมา สัจจานันท์,
พรรณพิไล เสกสิทธิ์ และ
ประเสริฐ คงตะเสน
$c Burton, Richard N.,
Gottfried, Richard N. and
Haas, Richard N.
$c ชุติมา สัจจานันท์...[และคน
อื่นๆ]
$c Burton, Richard N.
…[et. al.]
$c ชุติมา สัจจานันท์ ;
แปลโดย ประเสริฐ คงตะเสน
$h [Article(บทความ)]
$a พรรณพิไล เสกสิทธิ์
$a คึกฤทธิ์ ปราโมช, $c มรว.
$a อภิรดี, นามแฝง
$a Burton, Richard N.
$a ครรชิต มาลัยวงศ์,
$e ผู้แต่งร่วม
$a ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
$e ผู้แปล
$a เกริกบุระ ยมนาค,
$e บรรณาธิการ

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

245

Indicator
1
2

100

0,
1

ชื่อบุคคล

700

0,
1

รายการเพิ่มชื่อบุคคล

$a ชื่อ นามสกุล (คนไทย)
$c ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์
$a นามสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง
(คนต่างชาติ)
$a ชื่อผู้แต่งร่วม,
$e ผู้แต่งร่วม (jt. auth.)
$e ผู้แปล (tr.)
$e บรรณาธิการ (ed.)

เขตข้อมูล

110
710

Indicator
1
2
1,
2
1,
2

รายการ

ชื่อนิติบุคคล
รายการเพิ่มนิติบุคคล

0,
1

4

หัวเรื่องชื่อบุคคล

610

1,
2

4

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

650

4

หัวเรื่องทั่วไป

651

4

หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์

$a ชื่อหน่วยงานใหญ่
$b ชื่อหน่วยงานรอง
$a ชื่อผู้แต่งหน่วยงานใหญ่
ร่วม, $e ผู้แต่งร่วม
$b ชื่อผู้แต่งหน่วยงานรอง
ร่วม, $e ผู้แต่งร่วม
$a ชื่อ นามสกุล (คนไทย)
$c ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์
$a นามสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง
(คนต่างชาติ)
$d ปีที่เกิด - ปีที่ตาย
$a ชื่อ นามสกุล (คนไทย)
$x หัวเรื่องย่อย
$a ชื่อหน่วยงานใหญ่
$b ชื่อหน่วยงานรอง
$d ปีที่เริ่มต้น - ปีทสี่ ิ้นสุด
$a ชื่อหน่วยงานใหญ่
$x หัวเรื่องย่อยทั่วไป
$a หัวเรื่องใหญ่
$a หัวเรื่องใหญ่
$x หัวเรื่องย่อยทั่วไป
$y หัวเรื่องย่อยตามยุคสมัย
$z หัวเรื่องย่อยตามภูมิศาสตร์
$a หัวเรื่องใหญ่
$a หัวเรื่องใหญ่
$x หัวเรื่องย่อยทั่วไป
$y หัวเรื่องย่อยตามยุคสมัย
$a หมายเหตุทั่วไป
$t ชื่อวารสาร
$g ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี,
เลขหน้า
$t Title Journal
$g Volume Issue Month
Year, Page

ตัวอย่าง
$a Burton, Richard N.,
$e jt. auth.
$a กระทรวงศึกษาธิการ
$b กรมวิชาการ
$a กระทรวงศึกษาธิการ,
$e ผู้แต่งร่วม
$b กรมวิชาการ,
$e ผู้แต่งร่วม
$a พรรณพิไล เสกสิทธิ์
$a Burton, Richard N.
$d 1915 - 1990
$x Biography
$a ครรชิต มาลัยวงศ์,
$c มรว. $x ชีวประวัติ

500
773

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

600

เขตข้อมูลย่อย

0

หมายเหตุทั่วไป
รายการแหล่งที่มา

$a กระทรวงศึกษาธิการ
$b กรมวิชาการ
$a กระทรวงศึกษาธิการ
$x ประวัติ
$a การศึกษา
$a การศึกษา
$x ประวัติศาสตร์
$a การศึกษา
$y กรุงศรีอยุธยา $z ไทย
$a ไทย
$a ไทย $x ประวัติศาสตร์
$a ไทย $y กรุงศรีอยุธยา
$a คาค้น
$t วารสารห้องสมุด
$g 10,1 (ม.ค.-มิ.ย. 2535),
น. 45-48 หรือ
$g 10,1 (2535), น. 45-48 หรือ
$g ปีที่ 10 (ม.ค.-มิ.ย. 2535),
น. 45-48 หรือ
$g ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2535),
น. 45-48 หรือ
$g (ม.ค.-มิ.ย. 2535),
น. 45-48 หรือ

รายการ

เขตข้อมูลย่อย

ลักษณะทางกายภาพ
$a ชื่อวารสาร
(ใช้แทน 773 กรณีสืบค้นไม่พบ $b ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี,
แหล่งที่มา)
เลขหน้า
$a Title Journal
$b Volume Issue Month
Year, Page

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

300

Indicator
1
2

040

ตัวอย่าง
$g (2535), น. 45-48
$t Library Journal
$g 10,1 (Jan.-Jun. 1992),
p. 45-48 หรือ
$g 10,1 (2535), p. 45-48 หรือ
$g Vol.10 (Jan.-Jun. 1992),
p. 45-48 หรือ
$g Iss.1 (Jan.-Jun. 1992),
p. 45-48 หรือ
$b (Jan.-Jun. 1992),
p. 45-48 หรือ
$b (1992), p. 45-48
$a วารสารห้องสมุด
$b 10,1 (ม.ค.-มิ.ย. 2535),
น. 45-48 หรือ
$b ปีที่ 10 (ม.ค.-มิ.ย. 2535),
น. 45-48 หรือ
$b 10,1 (2535), น. 45-48 หรือ
$b ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2535),
น. 45-48 หรือ
$b (ม.ค.-มิ.ย. 2535),
น. 45-48 หรือ
$b (2535), น. 45-48
$a Library Journal
$b .10,1 (Jan.-Jun. 1992),
p. 45-48 หรือ
$b 10,1 (2535), น. 45-48 หรือ
$b Vol.10 (Jan.-Jun. 1992),
p. 45-48 หรือ
$b Iss.1 (Jan.-Jun. 1992),
p. 45-48 หรือ
$b (Jan.-Jun. 1992),
p. 45-48 หรือ
$b (1992), p. 45-48
$a KPRU

ีสาร
สน
เทศ

เขตข้อมูล

แหล่งผลิตข้อมูลทาง
บรรณานุกรม

$a KPRU

Worksheet วารสาร
Indicator
1
2

Tag

Indicator
1
2

แบบลงรายการวารสาร

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

Tag

แบบลงรายการวารสาร

Worksheet บทความ
Indicator
1
2

Tag

Indicator
1
2

แบบลงรายการบทความ

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

Tag

แบบลงรายการบทความ

เนชั่นสุดสั ปดาห์

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

ปี ที่ 56
ฉบับที่ 32 – 35

พฤษภาคม 2552

ปี ที่ 7, 8 ฉบับที่ 34 – 39

ว.เศรษฐกิจและสั งคม

สิ งหาคม 42 – พฤศจิกายน 43

ปี ที่ 38 ฉบับพิเศษ

ม.ค. – เม.ย. –พ.ค. – ส.ค. 42

นเท
ศ

ปัญญา

ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1 – 2

มกราคม – มิถุนายน 2540

วารสารราชบัณฑิตยสถาน

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 3 – 4

กรกฎาคม – ธันวาคม 2546

ิทย

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 81 – 84 (ขาดฉบับที่ 83) มกราคม – ธันวาคม 2542

สําน

ักว

วารสารบริหารธุรกิจ

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย
ีสาร
ส

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ส่งออก

ปี ที่ 17 ฉบับที่ 386 – 393 (ขาดฉบับที่ 389)

กันยายน – ธันวาคม 2546

วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย

ีสาร
สน
เทศ

ปี ที่ 4
ฉบับที่ 1 – 3

มีนาคม – กันยายน 2553

วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 – 2

วารสารบัณฑิตศึกษา (มรภ.พระนครศรีอยุธยา)

มีนาคม – ตุลาคม 2550

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1 - 3

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

ปี ที่ 33 ฉบับที่ 1 - 4

มกราคม – ธันวาคม 2552

มกราคม – ธันวาคม 2552

มกราคม – ธันวาคม 2553

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย
ีสาร
ส

วารสารวนศาสตร์

นเท
ศ

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 – 2

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 – 2

มีนาคม – กันยายน 2553

ิทย

บร
ิก

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สําน

ักว

Walailak Journal of Science and Technology
วารสารสาธารณสุ ขมหาวิทยาลัยบูรพา

Vol. 3 No. 1 – 2

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 – 2

A.D. 2006

มกราคม – ธันวาคม 2552

เชียงใหม่ ปริทัศน์

นเท
ศ

เชียงใหม่ ปริทัศน์
ปี ที่ 4
ฉบับที่ 40 – 45

สําน

ักว

ิทย

บร
ิก

ารแ
ล

ะเท

คโน
โลย
ีสาร
ส

ปี ที่ 4
ฉบับที่ 34 – 39

มกราคม – มิถุนายน 2546

กรกฎาคม – ธันวาคม 2546

เชียงใหม่ ปริทัศน์

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 34 – 39

เชียงใหม่ ปริทัศน์

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 22 – 33 (ขาดฉบับที่ 23) ม.ค. – ธ.ค. 45

เชียงใหม่ ปริทัศน์

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 46 – 51 (ขาดฉบับที่ 48) ม.ค. – มิ.ย. 47

เชียงใหม่ ปริทัศน์

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 40 – 45
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กรกฎาคม – มิถุนายน 2546

ิทย

ปี ที่ – ฉบับที่ 7 – 11

มิถุนายน – พฤศจิกายน 2542

สําน

ักว

สรรสาระ

มกราคม – มิถุนายน 2546

วารสารสานักบัณฑิตอาสาสมัคร

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 – 2

กรกฎาคม 2549 – มิถุนายน 2550

วารสารสานักบัณฑิตอาสาสมัคร

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 – 2

กรกฎาคม 2548 – มิถุนายน 2549

ิทย

ักว

สําน

ีสาร
สน
เทศ

คโน
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