แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ
๑. ตําแหน่งเลขที่
ชื่อตําแหน่ง บรรณารักษ์
ระดับ
ปฏิบัติการ
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง บรรณารักษ์
ระดับ ชํานาญการ

.

.

.

.

.

๒. หน้าที่และความรับชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ .......ตํ าแหน่ง
บรรณารัก ษ์ ระดับ ปฏิบัติก าร ตามมาตรฐานกํา หนด
ตําแหน่งที่กําหนดโดย ก.บ.ม. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บรรณารั ก ษ์ ภายใต้ ก ารกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑ ด้านปฏิบัติการ
(๑) การจัดหาและคั ดเลื อกทรัพ ยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุด จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ จัดประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงรายการทาง
บรรณานุกรมในฐานข้อมูลของห้องสมุด การลงรายการดัชนี
วารสาร และ กฤตภาค
(๒) บริ ก ารตอบคํ า ถาม ให้ คํ า ปรึ ก ษา และช่ ว ยการ
ค้นคว้า ให้ แก่ผู้ใช้บริการ เพื่ อประโยชน์ในการศึกษาการ
สอน และงานวิจัย
(๓) จัดทําคู่มือการศึกษาค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ
ในห้ อ งสมุ ด จั ด ทํ า คู่ มื อ แนะนํ า การใช้ บ ริ ก าร จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ศึกษา ค้นคว้า และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของงานห้องสมุด
๒. หน้าที่และความรับชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่งใหม่
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ ....... ตําแหน่ง
บรรณารัก ษ์ ระดับ ชํานาญการ ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ที่กําหนดโดยก.บ.ม.เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ ค วามรู้ค วามสามารถ ความชํ านาญงาน ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ สู งในด้ านบรรณารัก ษ์ ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน มี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ที่
มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ทํางาน ที่ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค้นคว้าหนังสือทางด้านวิชาการแขนง
ต่างๆ จัดหา คัดเลือก รวบรวมจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทั ศ น์ สื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ หนั งสือ ตัวเขี ยน และ
คํ าจ ารึ ก ต่ างๆ ที่ มี อ ยู่ ใน ห อ ส มุ ด วิ เ ค ราะห์ เพื่ อ
จัดจําแนกหมวดหมู่ การให้เลขหมู่หนังสือ
ตําแหน่งใหม่
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(๔) ให้บริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
ต่างๆ
(๕) ให้ บ ริการทางด้ านวิชาการ การแนะนํ าการจัด ทํ า
ผลงานทางวิ ช าการ เอกสาร ตํ า รา การจั ด รู ป แบบ
บรรณานุกรม
(๖) บริการวิชาการสู่ชุมชน
(๗) เก็ บ รวบรวมสถิ ติ ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด ศึ ก ษา
ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อ
เสนอแนะปรับ ปรุงการปฏิ บั ติ งานห้ องสมุ ด ด้านวิช าการ
และการให้บริการ
(๘) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารใน
รูปแบบต่าง ๆ
๒. ด้านการวางแผน
(๑) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ
(๒) ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เกิดความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด ให้เป็นผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คําปรึกษาแนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. หน้าที่และความรับชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

ข ย าย เล ข ห มู่ ห นั งสื อ แ ล ะทํ าบั ต รราย ก ารให้ ได้
มาตรฐานสากล และเหมาะสมกั บลักษณะและประเภท
ของหนังสือที่มีอยู่ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
(๒) ให้คําแนะนํา ปรึกษา และบริการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศให้แก่ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการภายนอก เพื่อสนับสนุนการ
เรียนและการสอน งานวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทั้ ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) ควบคุ ม และจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารใช้
ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัด กิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้
เกิดความสนใจในการเข้ารับบริการ
(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
บรรณารักษ์ ศึกษา ค้นคว้า วิธีการ และเทคนิคใหม่ๆ ทั้ง
ด้านวิชาการและการให้บริการ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทั น สมั ย ด้ า นบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารนิ เทศศาสตร์
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน จั ด ทํ า เอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนางานวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๕) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นต่ า งๆ เช่ น ช่ ว ยสอน
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานบรรณารักษ์ ให้ คํ าปรึก ษา แนะนํ า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิ ช าการประกอบการพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม
ข้ อ (1)-(5) ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ต้ อ งทํ า หน้ า ที่ กํ า หนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

ตําแหน่งใหม่
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แนะนํ า ปรั บ ปรุ งแก้ ไข ติ ด ตามประเมิ น ผล และแก้ ไข
ปั ญ หา ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทํางานตามแผนงาน
หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํ างานร่วมกันโดยมี บทบาทใน
การให้ ค วามเห็ น และคํ า แนะนํ า เบื้ อ งต้ น แก่ ส มาชิ ก ใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(๒) ให้ขอ้ คิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า นิ เ ทศ ฝึ ก อบรม
ถ่ า ยทอดความรู้ ทางด้ า นบรรณารั ก ษ์ แ ก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ
บั ญ ชา นั ก ศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก
หน่ ว ยงาน รวมทั้ งตอบปั ญ หา และชี้ แ จงเรื่ อ ง ต่ า ง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจ และ
สามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง
(๒) พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษ์ที่ซับซ้อน เพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ ง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เกี่ยวกับด้านบรรณารักษ์ เพื่อให้บคุ ลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการ
ได้รับทราบข้อมูลและความรูต้ ่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
งานเดิม

งานใหม่
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๒.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ตําแหน่ง.........
บรรณารักษ์ ระดับ ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีดังนี้
๑) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (เป็นงานด้านปฏิบัติการ
ในระดับชํานาญการ) โดยมีขนั้ ตอนการปฏิบัติงานดังนี้
เริ่มต้น
สํารวจความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศจากผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ
เสนอรายชื่อ

รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ
กับฐานข้อมูลของห้องสมุด/และ
พิจารณาจํานวนการสั่งซื้อ

ไม่อนุมัติ

นําเสนอผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

พิจารณา
อนุมัติ
ทําบันทึกเสนอขออนุมัติจัดซื้อ
ไม่อนุมัติ
พิจารณา
อนุมัติ
ดําเนินการสั่งซื้อ
ตรวจรับจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศที่สั่งซื้อ
สิ้นสุด

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
งานเดิม
๒) งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (เป็นงานด้านปฏิบัติการ ในระดับชํานาญการ)
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

งานใหม่

เริ่มต้น
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รับทรัพยากรสารสนเทศจากงานจัดหา

ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศซ้ํากับฐานข้อมูล
ไม่ซ้ํา
วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ
กําหนดเลขหมู่ตามทศนิยมดิวอี้

ซ้ํา

กําหนดหัวเรื่อง, คําสําคัญ
บันทึกเลขทะเบียน ฉบับที่ เล่มที่ แผ่นที่
ของทรัพยากรสารสนเทศ
บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมลงในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
Link Item Barcode
Write tag RFID
ส่งเขียนสัน
สิ้นสุด

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
งานเดิม

งานใหม่
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๓) งานบริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า (เป็นงานด้านการ
บริการ ในระดับชํานาญการ) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้
เริ่มต้น
แจ้งความ
ต้องการ
สารสนเทศ

สอบถามรายละเอียด

พิจารณา
ตอบคําถาม

รับ
สารสนเทศ
ที่ต้องการ

ใช่
ส่งมอบคําถาม
บันทึกสถิติการให้บริการ
สิ้นสุด

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
งานเดิม
๔) ขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) (เป็นงาน
ด้านการบริการ ด้านการประสานงาน ในระดับชํานาญการ)
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
เริ่มต้น

งานใหม่
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ผู้ใช้บริการ
แจ้งความ
ต้องการ
ขอเลข
ISBN

รับข้อมูลรายละเอียดหนังสือ
เข้าระบบ e-service จดแจ้งการพิมพ์
ISSN ISBN (หอสมุดแห่งชาติ)
เลือกคําร้องขอเลข ISBN และ CIP
กรอกแบบคําร้องขอเลข ISBN
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
ผ่าน

หอสมุดแห่งชาติอนุมัติคําร้อง
ออกเลข ISBN
แจ้งผู้ขอเลข ISBN
ส่งหนังสือให้หอสมุดแห่งชาติ
สิ้นสุด

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
งานเดิม
๕) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี (เป็นงานด้านการ
วางแผน ในระดับชํานาญการ) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้

งานใหม่

เริ่มต้น
กําหนดแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี
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รวบรวม/สังเคราะห์และยกร่าง
แผนปฏิบัติการประจําปี
จัดทําบันทึกแจ้งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอโครงการ
จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ไม่เห็นชอบ

นําเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักพิจารณา
เห็นชอบ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ฉบับสมบูรณ์
ประกาศและเผยแพร่ให้
ฝ่ายงานและบุคลากรทราบ
สิ้นสุด

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
จากหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งเลขที่ ....
จากหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งเลขที่ .....
ตําแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชํานาญการ งานที่ปฏิบัติมี
ตําแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ งานที่ปฏิบัติมี
- คุณภาพ
- คุณภาพ
- ความยุ่งยากซับซ้อน
- ความยุ่งยากซับซ้อน
- การกํากับตรวจสอบ
- การกํากับตรวจสอบ
- การตัดสินใจ
- การตัดสินใจ
ในแต่ละชิ้นงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ในแต่ละชิ้นงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) ชิ้นงาน : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1) ชิ้นงาน : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การปฏิบัติ : สํารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศจาก การปฏิบัติ : ควบคุมการสํารวจความต้องการทรัพยากร
ผู้ใช้บริการ โดยใช้แบบเสนอรายชื่อ (เป็นงานที่มีคุณภาพ) สารสนเทศจากผู้ใช้บริการ ที่ใช้แบบเสนอรายชื่อและ
รวบรวบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อตรวจสอบกับ
ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ (เป็นงานที่มีคุณภาพ)
ฐานข้อมูลของห้องสมุด หนังสือที่จะสั่งซื้อมีหรือไม่มีใน
ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศกับฐานข้อมูลของ
ห้องสมุด ถ้ามี มีกี่เล่ม ปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ ถ้าไม่มีจะสั่ง
ห้องสมุดพิจารณาหนังสือที่จะสั่งซื้อมีหรือไม่มีในห้องสมุด
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ถ้ามี มีกี่เล่ม ปีที่พิมพ์ ครั้งที่พมิ พ์ ถ้าไม่มสี ั่งกี่เล่ม
(เป็นงานที่มีการตัดสินใจและควบคุมกํากับตรวจสอบด้วย
ตนเอง) ส่งรายการหนังสือให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิมพ์รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ เสนอผูอ้ ํานวยการอนุมัติสั่งซื้อวาง
แผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตาม
งบประมาณที่จัดสรร (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
มีการตัดสินใจ มีการควบคุมการกํากับตรวจสอบจาก
ผู้บังคับบัญชา) ดําเนินการติดต่อประสานงานบริษัท
ห้างร้าน (ตัวแทนจําหน่าย) สํานักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ เพื่อ
ขอให้ออกใบเสนอราคา (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
มีการตัดสินใจ) เปรียบเทียบราคาทรัพยากรสารสนเทศ
ของแต่ละบริษัท ห้างร้าน สํานักพิมพ์และศูนย์หนังสือ
(เป็นงานที่มี การตัดสินใจและควบคุมกํากับตรวจสอบ
ด้วยตนเอง) ดําเนินการส่งรายการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อ (เป็นงานที่มี
การตัดสินใจ) โดยส่งหนังสือสั่งซื้อและรายการทรัพยากร
สารสนเทศ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ไปยัง
บริษัท ห้างร้าน สํานักพิมพ์และศูนย์หนังสือ เมื่อทาง
บริษัท ห้างร้าน สํานักพิมพ์และศูนย์หนังสือได้รับหนังสือ
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
และรายการสั่งซื้อ ก็ส่งทรัพยากรสารสนเทศพร้อม
ใบส่งของมาให้สํานักวิทยบริการฯ งานจัดหาตรวจสอบ
ทรัพยากรสารสนเทศกับใบส่งของแจ้งผลการสั่งซื้อให้ทาง
ผู้สั่งซื้อรับทราบ (เป็นงานที่มีคุณภาพ)

กี่เล่ม (มีการตัดสินใจ และตรวจสอบด้วยตนเอง) ส่งรายการ
หนังสือให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิมพ์รายการทรัพยากรสารสนเทศ
เสนอผู้อํานวยการอนุมัติสั่งซื้อ ดําเนินการส่งรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อ
(เป็นงานที่มีการตัดสินใจ) จัดพิมพ์หนังสือสั่งซื้อ ส่งบริษัท
ห้างร้าน สํานักพิมพ์และศูนย์หนังสือพร้อมรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศ ทางบริษัท ห้างร้าน สํานักพิมพ์และศูนย์หนังสือ
ส่งทรัพยากรสารสนเทศพร้อมใบส่งของให้ทางสํานักวิทย
บริการฯ ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศกับใบส่งของแจ้ง
ผลการสั่งซื้อให้ทางผู้สั่งซื้อรับทราบ (เป็นงานที่มีคุณภาพ)

๒) ชิ้นงาน : งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติในการวิเคราะห์หมวดหมู่และ
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติได้วิเคราะห์
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานกําหนดเลขหมู่
ระบบทศนิยมดิ้วอี้ โดยอ่านเนื้อหาภายในเล่มเพื่อทําการ
วิเคราะห์จับใจความสําคัญและสรุปประเด็นของเนื้อหาเพื่อ
ทําการกําหนดเลขหมวดหมู่ (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน) การวิเคราะห์ พร้อมทั้งวิเคราะห์หัวเรื่อง โดย
กําหนดคําหรือวลีที่สอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหาของหนังสือ
เรื่องนั้นๆ(เป็นงานตัดสินใจ) และลงรายการทาง
บรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน (AACR2) และมาตรฐาน
การลงรายการแบบ MARC 21 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

๒) ชิ้นงาน : งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติในการวิเคราะห์และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศผู้ปฏิบตั ิ ได้วิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานการกําหนดเลขหมู่
ระบบทศนิยมดิวอี้ (DDC22) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยในการกําหนดเลขหมู่ (เป็นงานที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน) โดยสืบค้นหนังสือที่มีชื่อเรื่องเดียวกัน
ผู้แต่งคนเดียวกันจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุด
อื่นๆ ที่ได้กําหนดวิเคราะห์ไว้แล้ว ทําการสืบค้นจนได้
ข้อมูลบรรณานุกรม และให้แสดงในรูปแบบของ
MARC21 ทําการสําเนาเลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
หัวเรื่อง และข้อมูลทางบรรณานุกรมจากห้องสมุดอื่นที่มี
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หนังสือตรงกัน (เป็นงานที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและ
แนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ยุ่งยาก
ซับซ้อน และการตัดสินใจ) เป็นการสําเนาข้อมูลเข้ามายัง
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จากนั้นทําการแก้ไขข้อมูล
เพิ่มเติม ข้อมูลบางส่วน ที่ต้องการเพิ่มเติมเข้าไปใน
ฐานข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ หัวเรื่อง โดยกําหนดคํา
หรือวลีที่สอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหาของหนังสือเรื่อง
นั้นๆ (เป็นงานการตัดสินใจ) และลงรายการทาง
บรรณานุกรม (เป็นงานที่มีคุณภาพ) โดยตรวจสอบจาก
คู่มือ AACR2 : หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์การลงรายการ
แบบแองโกลอเมริกัน(Anglo-American Catalogeruing)
คู่มือ DDC22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่
ระบบทศนิยมดิวอี้ และมาตรฐานการลงรายการแบบ

VTLS โดยคีย์ข้อมูลลงในฐานข้อมูลตาม Tag ที่กําหนด
(เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน) และเขียนเลขเรียกหนังสือใน
ตัวเล่มโดยเขียน เลขเรียกหนังสือในหน้าลิขสิทธิ์ที่มีกรอบ
เลขที่ทะเบียน เมื่อเสร็จแล้วส่งหนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศไปงานเขียนสัน

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
MARC 21 (เป็นงานที่มีการกํากับตรวจสอบ) แล้ว สร้าง
แก้ไข ควบคุมฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ (เป็นงานที่มีคุณภาพ) และเขียน
เลขเรียกหนังสือในตัวเล่ม โดยเขียนเลขเรียกหนังสือใน
หน้ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ มี ก รอบเลขที่ ท ะเบี ย น เมื่ อ เสร็ จ แล้ ว ส่ ง
หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศไปงานเขียนสัน
๓) ชิ้นงาน : บริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า
๓) ชิ้นงาน : บริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า
การปฏิ บั ติ : งานที่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ บ ริ ก ารตอบคํ า ถามช่ ว ย การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติในการบริการตอบคําถามช่วย
การค้นคว้า ผู้ ปฏิ บัติงานให้ บ ริการตอบคําถามด้านการใช้ การค้นคว้าผู้ปฏิบัติงานให้บริการตอบคําถามด้านการใช้
ห้องสมุดโดยรับความต้องการและข้อคําถามจากผู้ใช้บริการ ห้ อ งสมุ ด โดยรั บ ความต้ อ งการและข้ อ คํ า ถามจาก
ผ่านเคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดของ ผู้ ใช้ บ ริก าร ผ่านเคาน์ เตอร์แ ละทางโทรศั พ ท์ สอบถาม
ความต้ อ งการสารสนเทศจากผู้ ใช้ บ ริ ก าร พิ จ ารณาและ รายละเอียดของ ความต้องการสารสนเทศจากผู้ใช้บริการ
วิเคราะห์คําถามหรือสารสนเทศจากผู้ใช้บริการ (เป็นงานที่ พิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ คํ า ถามหรื อ สารสนเทศจาก
ยุ่งยากซับซ้อน) วิเคราะห์ข้อคําถามเพื่อพิจารณาคําตอบที่ ผู้ใช้บริการ (เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน) วิเคราะห์ข้อคําถาม
ถู ก ต้ อง (เป็ น งาน ที่ มี คุ ณ ภ าพ ) ให้ คํ า ตอบ ตรงตาม เพื่อพิจารณาคําตอบที่ถูกต้อง (เป็นงานที่มีคุณ ภาพ) ให้
ความต้ องการของผู้ ใช้ บ ริก ารแล้ ว ให้ คํ าแนะนํ าในการใช้ คํ า ตอบตรงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแล้ ว ให้
ห้องสมุด และกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด ผ่านเคาน์เตอร์ คํ าแนะนํ าในการใช้ ห้ อ งสมุ ด และกิ จ กรรมต่ าง ๆ ของ
และทางโทรศั พ ท์ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจต่ อ ห้ อ งสมุ ด ผ่ านเคาน์ เตอร์และทางโทรศั พ ท์ การบริการ
การให้ บ ริ ก าร (เป็ น งานที่ มี คุ ณ ภาพ) บั น ทึ ก สถิ ติ แ ละข้ อ ค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์รับข้อคําถาม
จากผู้ใช้บริการสอบถามรายละเอี ยดของความต้องการ
คําถาม-คําตอบ
สารสนเทศผู้ ใช้ บ ริ ก าร วิ เคราะห์ ข้ อ คํ า ถามหรื อ ความ
ต้ อ งการสารสนเทศของผู้ ใช้ บ ริ ก าร (เป็ น งานที่ มี ค วาม
ยุ่งยากซับซ้อน) เลือกแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ (เป็นงานที่
ต้ อ งตั ด สิ น ใจ) เพื่ อเป็ นแหล่ ง ชี้ แ นะในการสื บ ค้ น
10

สารสนเทศ หรือหาสารสนเทศที่ถูกต้อง และดําเนินการ
ค้ น คื น สารสนเทศ เมื่ อ ได้ รั บ สารสนเทศที่ ต รงความ
ต้ อ งการแล้ วส่ งมอบสารสนเทศให้ กั บ ผู้ ใช้ บ ริก ารอย่ าง
รวดเร็วและตรงเป้าประสงค์ของผู้ใช้บริการมากที่สุด (เป็น
งานทีมีคุณภาพ) บันทึกสถิติและข้อคําถาม-คําตอบ และ
รวบรวมคําตอบที่มักจะถูกถามบ่อย หรือ คําถามที่อาจจะ
ถูกถาม หรือ คําถามที่ประเมินไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมี
คนสงสัยและต้องการคําถาม ในขณะเดียวกันกับคําถามที่
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
เตรียมไว้ FAQ หรือ FAQs นั้นๆ จะเตรียมคําตอบเอาไว้
ให้ ด้ ว ย "FAQ" (เป็ น งานที่ มี คุ ณ ภาพ และต้ อ งใช้ ก าร
ตัดสินใจ)
๔) ชิ้นงาน : ขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) ๔) ชิ้นงาน : ขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN)
การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติขอเลขมาตรฐานสากลประจํา
การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติขอเลขมาตรฐานสากลประจํา
หนังสือ (ISBN) รับข้อมูลหนังสือจาก อาจารย์และบุคลากร หนังสือ (ISBN) ขอไฟล์ ข้อมูลหนังสือจาก อาจารย์และ
บุคลากร นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปผู้ที่ต้องการขอเลข
นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปผู้ที่ต้องการขอเลข
มาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN สอบถามรายละเอียด มาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN สอบถามรายละเอียด
ของหนังสือ ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ หน้าลิขสิทธิ์
ของหนังสือ ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ หน้าลิขสิทธิ์
สาระสังเขป (เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน) ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สาระสังเขป (เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน) โดยนําเทคโนโลยี
ส่งข้อมูลไปยังสํานักหอสมุดแห่งชาติทางจดหมาย
สารสนเทศ ระบบ e-Service ของสํานักหอสมุดแห่งชาติ
(ไปรษณีย์) ทางโทรสาร โทรสาร 0-2280-9858 หรือทาง มาใช้ในการขอเลข ISBN ด้วยการสมัครสมาชิกขอเป็น
ผู้ใช้บริการเลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ กลุ่มงาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : isbn@nlt.go.th,
issn@nlt.go.th (เป็นงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ) รอรับข้อมูล บริการพิเศษ ฯ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ตอบกลับจากสํานักหอสมุดแห่งชาติ แจ้งผลการการขอเลข สํานักหอสมุดแห่งชาติ (เป็นงานที่มีคุณภาพ) เลือกบริการ
มาตรฐานประจําหนังสือ (ISBN) ให้ผขู้ อรับทราบ (เป็นงานที่ ขอเลข ISBN และ CIP กรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูล
มีคุณภาพ)
การขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) และ
ข้อมูลบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแห่งชาติ (CIP) ใน
ระบบให้ครบถ้วน พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลของหนังสือ ได้แก่
ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ หน้าลิขสิทธิ์ สาระสังเขป (เป็น
งานที่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ))
รอผลการพิจารณาอนุมัติเลข ISBN เมื่อทางสํานักหอสมุด
แห่งชาติแจ้งผลกลับมา แจ้งผลการการขอเลขมาตรฐาน
ประจําหนังสือ (ISBN) ให้ผู้ขอรับทราบ (เป็นงานที่มี
คุณภาพ)
๕) ชิ้นงาน : จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๕) ชิ้นงาน : จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน วิเคราะห์ ประจําปี แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน วิเคราะห์
ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
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วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้ Analysis) (เป็นงานที่มีคุณภาพ และความยุ่งยากซับซ้อน)
มีส่วนได้เสีย(เป็นงานที่มีคุณภาพ และความยุ่งยากซับซ้อน) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของ
จัดประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารสํานัก คณะกรรมการประจํา หน่วยงาน วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย (เป็นงานทีม่ ีคุณภาพ และ
สํานัก เพื่อร่วมกําหนดทิศทางของหน่วยงาน กําหนด
ความยุ่งยากซับซ้อน) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
พิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (เป็น ทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
งานที่มีคุณภาพ และความยุง่ ยากซับซ้อน มีการตัดสินใจ)
(เป็นงานที่มีคุณภาพ และความยุ่งยากซับซ้อน) ประเมิน
ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย
จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปี เสนอต่อที่ประชุม
ข้อบังคับ (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ผู้บริหารเพื่อกําหนดทิศทางของหน่วยงาน พิจารณา
ซับซ้อน มีการตัดสินใจ และการกํากับตรวจสอบ) จัดทํา
ความเชื่อมโยงกับ แผนปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจําปีฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อที่ประชุม
(เป็นงานที่มีการตัดสินใจ และการกํากับตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริหารสํานักและ คณะกรรมการประจํา
สํานัก (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการตัดสินใจ และ กําหนด ทบทวน วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์และ
การกํากับตรวจสอบ) เสนอต่อมหาวิทยาลัย (เป็นงานที่มี
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ
การตัดสินใจ และการกํากับตรวจสอบ) จัดพิมพ์เผยแพร่
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือ Balanced
และประชาสัมพันธ์ (เป็นงานที่มีคุณภาพ)
Scorecard และกําหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทาง
ที่กําหนด (เป็นงานที่มีการตัดสินใจ และการกํากับ
ตรวจสอบ) พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปี
กําหนด กําหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์
ทรัพยากรที่ใช้ซึ่งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีการตัดสินใจ) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักและ คณะกรรมการประจําสํานัก เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการ
ตัดสินใจ และการกํากับตรวจสอบ) จัดพิมพ์เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ (เป็นงานที่มีคณ
ุ ภาพ) กําหนดให้มีการ
รายงานผลการดําเนินการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน และรายงานต่อผู้อํานวยการสํานัก และ
มหาวิทยาลัยทราบ (เป็นงานที่มีคุณภาพ)
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