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บันทึกกำรแก้ไขเอกสำร 
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รายการแก้ไข ใบขอแก้ไขเอกสารเลขที่ 

1 2-3 1 1 เม.ย. 61 แก้ไขชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และเอกสารอ้างอิง 

/2561 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าโดย 
 
 
 

นางสาวทิพย์สุดา แสนโส 
บรรณารักษ์ 

ตรวจสอบและอนุมัติโดย 
 
 
 

ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ 
ผู้แทนระบบคุณภาพ 
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1. วัตถุประสงค์  : 
1. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท ารายการบรรณานุกรมบทความวารสารและจุลสารส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจดัท ารายการบรรณานุกรมบทความวารสารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
2. ขอบเขต  : 
 ครอบคลุมถึงเกณฑ์การคัดเลือกวารสารและจุลสารที่จะน ามาจัดรายการบรรณานุกรมบทความวารสารและจุลสาร 
 
3. นิยำม  : 

วำรสำร หมำยถึง  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีก าหนดการออกที่แน่นอน  แจ้งก าหนดการพิมพ์ไว้แน่นอน  อาจเป็นราย
สัปดาห์  รายปักษ์  รายเดือน  รายสองเดือน- รายปี  เสนอเรื่องราวอยู่ในฉบับเดียวกัน เรื่องจะจบในฉบับ
เดียวหรือหลาย ๆ ฉบับก็ได้  ประกอบด้วยหลากหลายบทความในแต่ละฉบับซึ่งเขียนโดยผู้แต่งหลายคน   

 

จุลสำร  หมำยถึง  สิ่งพิมพ์ขนาดเล็กมีความหนาไม่เกิน 60 หน้า  มุ่งเสนอเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  
บางครั้งเป็นการพิมพ์เผยแพร่แบบให้เปล่า  เป็นลักษณะของแผ่นพับก็ได้ 

 

กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมบทควำมวำรสำร หมำยถึง การวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมของ
บทความจากวารสารที่ได้คัดเลือกแล้ว เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า และหัว
เรื่อง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการค้นหาบทความในวารสารในฐานข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมจุลสำร  หมำยถึง  การวิเคราะห์รายการบรรณานุกรมจุลสาร เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อจุล
สาร และหัวเรื่อง เป็นต้น แล้วบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมไว้ในฐานข้อมูลของห้องสมุด  เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นจุลสารได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

 

มหำวิทยำลัย  หมำยถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

AACR 2 หมำยถึง มาตรฐานการลงรายการตามหลักแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ขั้นต้นในการก าหนดการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภท หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และวัสดุที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ 
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4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน : 
กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมบทควำมวำรสำร 

1. คัดเลือกวารสารที่มีเนื้อหาสาระท่ีเป็นวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
2. น าวารสารที่คัดเลือกไว้หลังจากท่ีให้บริการเรียบร้อยแล้วมาคัดเลือกบทความ 
3. บันทึกรายการบรรณานุกรมของบทความลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลโดยใช้กฎการลง

รายการทรัพยากรสารสนเทศ  AACR 2  ,  การลงเขตข้อมูล  (Tag) ในระบบ MARC   
4. ก าหนดหัวเรื่องตามกฎการลงรายการ จากหนังสือ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.  คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ.  หัวเรื่องส าหรับหนังสือภาษาไทย(พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพ ฯ : คณะท างาน ฯ, 2547. 
5. เมื่อวิเคราะห์รายการเรียบร้อยแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกการท ารายการบรรณานุกรมบทความวารสาร

และ    จุลสาร (QF-MG-04) 
 

กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมจุลสำร 
1. คัดเลือกจุลสารที่ได้รับการอภินันทนาการ โดยพิจารณาประเภททรัพยากรสารสนเทศ เนื้อหาและขนาดของ

สิ่งพิมพ์  
2. บันทึกรายการบรรณานุกรมจุลสารลงในฐานข้อมูลโดยใช้กฎการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  AACR 2,  

การลงเขตข้อมูล  (Tag) ในระบบ MARC   
3. ก าหนดเลขเรียกจุลสาร จากคู่มือ ตารางเลขประจ าตัวผู้แต่งภาษาไทย งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
4. ก าหนดหัวเรื่องจุลสารตามกฎการลงรายการ จากหนังสือ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.  คณะท างานกลุ่ม

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ.  หัวเรื่องส าหรับหนังสือภาษาไทย(พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพ ฯ: คณะท างาน ฯ, 
2547. 

5. เมื่อวิเคราะห์รายการเรียบร้อยแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกการท ารายการบรรณานุกรมบทความวารสาร
และจุลสาร (QF-MG-04) 

 
5. เอกสำรอ้ำงอิง 

5.1 มาตรฐานการลงรายการตามหลักแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2  
5.2 QF-MG-04  แบบบันทึกการท ารายการบรรณานุกรมบทความวารสารและจุลสาร 

 
6.  บันทึกคุณภำพ 

 

ชื่อเอกสาร หมายเลขเอกสาร ระยะเวลา สถานที่เก็บ 
แบบบันทึกการท ารายการบรรณานุกรมบทความวารสารและ
จุลสาร 

QF-MG-04 1 ปี 
ฝ่ายวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 


