แนะนําหน่ วยสนเทศการศึกษาทางไกล
จุฑารัตน์ นกแก้ ว
หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล เป็ นหน่วยงานหนึง่ ในสังกัดฝ่ ายบริการสนเทศ
สํานักบรรณสารสนเทศ จัดตังขึ
้ ้นพร้ อมกับการจัดตังสํ
้ านักบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
เพื่อปฏิบตั งิ านด้ านการจัดเก็บ ค้ นหา ให้ บริ การและเผยแพร่สนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลให้ สมบูรณ์
และลึกซึ ้ง (โครงการจัดตังสํ
้ านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2525-2529 ) ภารกิจ
ดังกล่าวสอดคล้ องกับปณิธานและนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ใช้ ระบบการเรี ยนการ
สอนทางไกลในการจัดการศึกษาและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของสํานักบรรณสารสนเทศ ข้ อ 3 เพื่อ
จัดหาและรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับประวัติ พัฒนาการและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล ที่จดั เก็บในหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล
ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้ านการศึกษาทางไกล ครอบคลุมเนื ้อหา แนวคิด ทฤษฎี
ปรัชญา ประโยชน์ ความสําคัญ รู ปแบบของการศึกษาทางไกล หรื อ วิธีการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยใน
อนาคต การใช้ สื่อในการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาทางไกลในสาขาวิชาต่างๆ การจัดการ
ศึกษาทางไกลสําหรับกลุม่ ผู้เรี ยนต่างๆ เช่น กลุม่ ผู้ใหญ่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เป็ นต้ น สภาพการศึกษา
ทางไกลในประเทศต่างๆ ปั ญหาการจัดการศึกษาทางไกล การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทางไกล
บริการสนับสนุนการศึกษาทางไกล เช่น บริ การแนะแนว บริการห้ องสมุดและสารสนเทศ การวิจยั
ประเมินผลการศึกษาทางไกล และ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล
ทรัพยากร
สารสนเทศการศึกษาทางไกลของหน่วยจัดเรี ยงรวมกันทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ตามเลขเรี ยกหนังสือ
ในระบบหอสมุดรัฐสภา ภายใต้ กลุม่ ประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยผู้ใช้ เกิดความสะดวกในการเข้ าถึงและหยิบใช้
เอกสารแต่ละประเภท รวมทังช่
้ วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านสามารถบริการจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจําแนกเป็ น 8 กลุม่ ดังนี ้
1. วิทยานิพนธ์ หมายถึง วิทยานิพนธ์ขนปริ
ั ้ ญญาโทและปริญญาเอกทังในและต่
้
างประเทศ ที่มี
เนื ้อหาด้ านการศึกษาทางไกลที่จดั ทําโดยนักศึกษา บุคลากรของ มสธ. และหน่วยงานอื่น
2. งานวิจัย หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่เสนอผลการศึกษา การวิเคราะห์ วิจยั ประเมินผล ด้ านการศึกษา
ทางไกล ที่มีการนําวิธีการวิจยั มาใช้ ในการศึกษา ครอบคลุม รายงานการวิจยั รายงานผลการวิจยั
รายงานการประเมินผล รายงานการวิเคราะห์ ที่จดั ทําโดยหน่วยงานของ มสธ. และหน่วยงานอื่น ทังใน
้
และต่างประเทศ
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3. หนังสือ หมายถึง หนังสือทัว่ ไป ตําราทางวิชาการ คูม่ ือเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
รายงานการประชุม สัมมนาทางวิชาการ สถิติ และข้ อมูลบรรณานุกรม และเอกสารที่จดั พิมพ์ตอ่ เนื่อง ที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการศึกษาทางไกล ทังที
้ ่ผลิตโดยหน่วยงานของ มสธ.
และหน่วยงานอื่นทังในและต่
้
างประเทศ
4. หนังสืออ้ างอิง หมายถึง สารานุกรม พจนานุกรม คูม่ ือ บทคัดย่อ หรื อ สาระสังเขปวิทยานิพนธ์
ทําเนียบนาม นามสงเคราะห์ รายชื่อ ดรรชนี สาระสังเขป ที่มีเนื ้อหาด้ านการศึกษาทางไกล
5. วารสาร หมายถึง วารสาร ข่าวสาร ฉบับปั จจุบนั และฉบับย้ อนหลังภาษาอังกฤษด้ านการศึกษา
ทางไกล
6. สําเนาเอกสาร (Reprints) หมายถึง สําเนาเอกสารฉบับเต็มภาษาอังกฤษและภาษาไทย
(บางส่วน) ของบทความ ครอบคลุม บทความ ทัว่ ไป บทความปริทศั น์ และบทความวิจยั ด้ านการศึกษา
ทางไกลที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ใช่วารสารด้ านการศึกษาทางไกลโดยตรง หรื อจากเว็บไซต์ด้านการศึกษา
ทางไกล รวมทังสํ
้ าเนาเอกสารจากฐานข้ อมูล ERIC * ที่ได้ จากการขอใช้ บริการ ERIC Document
Reproduction Service ครอบคลุม บทความจากหนังสือ บทความวิจยั รายงานการประชุม สัมมนา เป็ น
ต้ น
7. สิ่งพิมพ์ ก่อนปี 2533 (1990) หมายถึง สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศที่
จัดพิมพ์ก่อนปี พ.ศ. 2533 หรื อ ค.ศ. 1990
8. สิ่งพิมพ์ ฉบับซํา้ หมายถึง หนังสือ งานวิจยั ที่เป็ นฉบับสําเนาตังแต่
้ ฉบับที่ 3-5 *สําเนาเอกสาร
จากฐานข้ อมูล ERIC มีเฉพาะฉบับย้ อนหลังถึงปี 1995 เท่านัน้
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ได้ เข้ าถึงและสามารถใช้ สารสนเทศการศึกษาทางไกลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว หน่วย
สนเทศการศึกษาทางไกล ได้ จดั ทํา ฐานข้ อมูลการศึกษาทางไกลเป็ นฐานข้ อมูลดรรชนีและสาระสังเขป
(บางรายการ) ของเอกสารทุกประเภทด้ านการศึกษาทางไกล เช่น บทความจากหนังสือ บทความจาก
วารสารทัว่ ไปที่นําเสนอสารสนเทศด้ านการศึกษาทางไกล แหล่งข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต และข้ อมูลจาก
สําเนาเอกสาร ฐานะแหล่งสารสนเทและเครื่ องมือช่วยค้ น ฐานข้ อมูลดังกล่าว สามารถอํานวยประโยชน์
ให้ กบั ผู้ใช้ ทงในฐานะเป็
ั้
นแหล่งรวบรวมสนเทศการศึกษาทางไกลและเป็ นเครื่ องมือช่วยค้ นไปในตัว โดยจัด
ให้ บริการร่วมกับฐานข้ อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของบทความวิชาการภาษไทยที่มีให้ บริการในสํานัก
บรรณสารสนเทศ (Journal Indexing) ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงและค้ นคืนสารสนเทศได้ ในระบบห้ องสมุด
อัตโนมัติ ระบบย่อยโอแพค (รายละเอียดการใช้ ปรากฏในบทความฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล
สํานักบรรณสารสนเทศ
นอกจากนี ้ หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ยังจัดบริ การค้ นหาสารสนเทสด้ านการศึกษาทางไกล
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจยั ที่ศกึ ษาค้ นคว้ าวิจยั ด้ านการศึกษาทางไกล
รวมทังการให้
้
คําแนะนํา หลักการในนการอ้ างอิงและ การเขียนรายการอ้ างอิง/บรรณานุกรม

3

ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อ ต้ องการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสูก่ ารจัดบริการสารสนเทศ
ด้ านการศึกษาทางไกลให้ ตรงตามความต้ องการของท่าน โปรดแจ้ งหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ าย
บริ การสนเทศ โทร. 7487 E-mail: jutharatstou@gmail.com
* บรรณารั กษ์ 7 หัวหน้ าหน่ วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ ายบริการสนเทศ สํานักบรรณ
สารสนเทศ

