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บทคัดย่อ 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เปิดโอกำสให้อำจำรย์มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุด โดยเฉพำะกิจกรรมกำรคัดเลือกห้องสมุดจัดขึ้น ได้แก่ 
1.  เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง 2.  เสนอจัดหำทรัพยำกรผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด                    
3.  ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรม Book Fair และ 4.  คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ
จำกร้ำนหนังสือโดยตรง ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำอำจำรย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมจ ำนวนน้อยไม่ถึง              
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่ำห้องสมุดมีกำรประชำสัมพันธ์น้อย รูปแบบ
ของกำรจัดกิจกรรมไม่น่ำสนใจ นอกจำกนี้ยังพบว่ำอำจำรย์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมมำแล้ว ห้องสมุดจึงควรปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ห้องสมุดให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกข้ึนกว่ำเดิม 
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Abstract 
 The Office Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University provide the opportunity for the university’s instructors to participate       
the information resources development of the library, especially the book selection 
activities held by the Acquisition Unit: self-supplying of books, offering of the 
educational media via webpage selection forms, participating book selection in book 
fair organized by the library, choosing from the bookstore. Less than 50% of all 
teachers participate in activities. The reason is that the library has less publicity.                   
The theme of the event is not interesting. In addition, the participants who 



participated in the activity were former participants. The library should improve its 
activities to collection development for the instructors to participate more than ever. 
 
Keywords:  
 Participation, Collection Development, Instructor, Book Selection 
 
บทน า 
 กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นกำรปฏิบัติงำนที่ประกอบด้วย 6 กิจกรรรม
หลัก คือ กำรศึกษำผู้ใช้ กำรจัดท ำนโยบำย กำรเลือก กำรจัดหำ กำรคัดออก และกำรประเมิน 
(ประยงค์ศรี พัฒนกิจจ ำรูญ. 2554, หน้ำ 4-6) กำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นหัวใจส ำคัญ   
ของกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด เพรำะท ำให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีคุณภำพ
ส ำหรับให้บริกำรผู้ใช้ ดังที่ ดร. รังกำนำธำน บิดำแห่งบรรณำรักษศำสตร์ชำวอินเดีย ได้กล่ำวถึง
หลักกำรพื้นฐำนส ำหรับกำรคัดเลือกหนังสือคือ 1.  หนังสือมีไว้ใช้ประโยชน์ (Book are for use) 
2.  ผู้อ่ำนแต่ละคนมีหนังสือที่ตนจะอ่ำน (Every reader his book) 3.  หนังสือทุกเล่มมีผู้อ่ำน 
(Every book its reader) 4.  ประหยัดเวลำผู้อ่ำน และ 5.  ห้องสมุดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเติบโตได้  
(Library is a growing organ) (Ranganathan, 1966, p. 88) 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำรงำนห้องสมุดของมหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช จัดกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด ซ่ึงเป็นภำรกิจส ำคัญล ำดับแรกของ
กำรจัดบริกำร ซ่ึงต้องด ำเนินกำรด้วยกระบวนงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทีม่ีประสิทธิภำพมำก
ที่สุด เพรำะทรัพยำกรสำรสนเทศเหล่ำนี้จะเป็นสื่อกำรศึกษำที่สนองตอบต่อกำรท ำงำนด้ำนวิชำกำร
และกำรวิจัยของบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอำจำรย์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ที่มีหน้ำที่ส ำคัญใน               
กำรผลิตชุดวิชำเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและด ำเนินกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย รวมทั้งห้องสมุดต้องจัดหำ
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เข้ำห้องสมุดให้เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละป ีและด ำเนินกำรตำม
เงื่อนไขและระเบียบพัสดุของมหำวิทยำลัย  
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือ
เข้ำห้องสมุด โดยมีผู้แทนอำจำรย์จำก 12 สำขำวิชำ (สำขำวิชำเทียบเท่ำกับคณะวิชำในมหำวิทยำลัย
ปิด) ที่เปิดสอน สำขำวิชำละ 1 คน เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นคณะท ำงำนเลือกสรรสื่อกำรศึกษำ โดยด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 2 ปี เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะ ประสำนกำรเลือกสรร คัดเลือกและ
จัดหำสื่อกำรศึกษำเพ่ือให้ได้สื่อกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของแต่ละสำขำวิชำ 
ซึ่งเป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์และบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศงำนจัดหำทรัพยำกร 
ฝ่ำยเทคนิค ส ำนักบรรณสำรสนเทศ โดยห้องสมุดมีช่องทำงกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดด้วย
วิธีกำรต่ำง ๆ ที่อ ำนวยกำรควำมสะดวกให้แก่อำจำรย์ได้มีส่วนร่วมมำกทีสุ่ด ได้แก่ 1.  เสนอจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง 2.  เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด 
3.  ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรมบรรณสำร Book Fair และ 4.  คัดเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศจำกร้ำนหนังสือโดยตรง 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แกอ่ำจำรย์ของมหำวิทยำลัยให้มีส่วนร่วมในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุดส ำหรับใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตเอกสำรกำรสอน 
ชุดวิชำ กำรท ำวิจัย และผลงำนทำงวิชำกำร 
 2.  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มี
คุณภำพและประสิทธิภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของสำขำวิชำและผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง อำจำรย์สำมำรถคัดเลือกหนังสือที่ตนเอง
สนใจให้ห้องสมุดจัดหำเพ่ือน ำมำให้บริกำร โดยอำจำรย์สำมำรถมำติดต่อที่เคำน์เตอร์งำนบริกำร 
อำคำรบรรณสำร ชั้น 1 ได้โดยตรง หรือติดต่อทำงโทรศัพท์ ซึ่งห้องสมุดจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล
ฉบับซ้ ำกับฉบับที่มีกำรจัดหำเข้ำห้องสมุดเพ่ือให้บริกำรมำก่อนแล้ว หำกยังไม่มีให้บริกำรในห้องสมุด 
บรรณำรักษ์งำนจัดหำทรัพยำกรจะด ำเนินกำรจัดซื้อให้และแจ้งผลกำรจัดซ้ือให้อำจำรย์ได้รับทรำบ
เมื่อได้รับตัวเล่มหนังสือเข้ำห้องสมุด หำกอำจำรย์ประสงค์จะใช้หนังสืออย่ำงเร่งด่วน บรรณำรักษ์              
จะด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของอำจำรย์ทันที 
 2.  เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด โดยอำจำรย์สำมำรถเสนอ
รำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศให้ห้องสมุดจัดหำผ่ำนแบบฟอร์มเสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศบน  
หน้ำเว็บไซตข์องสมุด โดยมีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
  2.1  เข้ำเว็บไซต์ห้องสมุดที่ https://library.stou.ac.th  ซ่ึงสำมำรถเข้ำถึงได้โดย
อุปกรณ์ Smart Device ทุกประเภท ภำยใต้หัวข้อ สื่อกำรศึกษำ  หนังสือ  แบบฟอร์มเสนอ
จัดหำสื่อกำรศึกษำ  
  2.2  กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกำรจัดหำสื่อกำรศึกษำ โดยสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ
สื่อกำรศึกษำที่ห้องสมุดมีให้บริกำรก่อนเสนอจัดหำที่ https://library.stou.ac.th/library-
services/stou-porsonnel/ 
 



 
 

ภำพที่ 1 ภำพกำรประชำสัมพันธ์เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
 
 3.  ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรม Book Fair หรืองำนเลือกสรรหนังสือ
เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี ในช่วงเวลำไตรมำสแรกของงบประมำณประจ ำปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรใช้งบประมำณและควำมทันสมัยของสื่อกำรศึกษำที่บริษัท/ ร้ำนค้ำ
มำจ ำหน่ำย ระยะเวลำในกำรจัดงำนเลือกสรรหนังสือประมำณ 1-2 วัน โดยเชิญร้ำนค้ำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวนประมำณ 30-50 ร้ำน กลุ่มเป้ำหมำยที่จะมำร่วมเลือกสรรสื่อกำรศึกษำคืออำจำรย์
ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 402 คน โดยมีบุคลำกรของหน่วยจัดหำทรัพยำกร ฝ่ำยเทคนิค  
ส ำนักบรรณสำรสนเทศ เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม Book Fair ดังนี้ 
  3.1  กำรประชำสัมพันธ์ ห้องสมุดประชำสัมพันธ์เชิญชวนอำจำรย์ให้มำร่วมงำน                        
โดยกำรท ำบันทึกเชิญชวนอำจำรย์ทุกท่ำนจำก 12 สำขำวิชำ รวมทั้งบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
มำร่วมกิจกรรม และประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โปสเตอร์ เสียงตำมสำย กำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด และส่ง SMS ถึงผู้ใช้บริกำรโดยตรง  



 
ภำพที่ 2  โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์งำนบรรณสำร Book Fair ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
  3.2  กำรร่วมกิจกรรม อำจำรย์ลงทะเบียนหน้ำงำนโดยกรอกแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน 
ประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล หน่วยงำนที่สังกัด e-mail และเบอร์โทรศัพท์ และรับแบบฟอร์ม                       
กำรคัดเลือกเพ่ือเสนอจัดซื้อจ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นำมสกุลผู้คัดเลือก หมำยเลข ISBN  
ชื่อร้ำนค้ำ และหมำยเลขบำร์โค้ดที่ตรงกับเลขที่ในสมุดลงทะเบียน ซึ่งห้องสมุดก ำหนดให้อำจำรย์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเพ่ือเสนอจัดซื้อได้ท่ำนละประมำณ 10-15 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่จ ำนวน
งบประมำณท่ีห้องสมุดได้รับจัดสรรในแต่ละปงีบประมำณ 
  3.3  กำรคัดเลือกหนงัสือ อำจำรย์รับแบบฟอร์มกำรคัดเลือกจำกจุดลงทะเบียนและ
กรอกแบบฟอร์มกำรคัดเลือกให้ตรงกับรำยละเอียดของตัวเล่มหนังสือท่ีต้องกำรจะเสนอให้ห้องสมุด
จัดซื้อ จำกนั้นให้ร้ำนค้ำน ำตัวเล่มหนังสือให้ห้องสมุดท ำกำรสแกนเลขบำร์โค้ดและเลข ISBN เพ่ือเก็บ
เป็นหลักฐำนใช้กำรตรวจสอบฉบับซ้ ำกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด ก่อนจะน ำกลับส่งคืนร้ำนค้ำ 
  3.4  กำรด ำเนนิกำรจัดซื้อหนังสือ โดยร้ำนค้ำส่งรำยชื่อหนังสือที่ได้รับคัดเลือกให้กับ
หอ้งสมุดเพ่ือท ำกำรตรวจสอบฉบับซ้ ำกับกำรให้บริกำร และพิจำรณำปีที่จัดพิมพ์ รำคำ และ 
ต้องไม่เกินงบประมำณของห้องสมุดที่ได้รับจัดสรร ก่อนจะท ำกำรยืนยันสั่งซื้อ 
  3.5  กำรแจ้งผลกำรคัดเลือก ห้องสมุดจะแจ้งผลกำรคัดเลือกให้อำจำรย์ทรำบ                  
ทำงอีเมล์ หลังจำกท ำกำรยืนยันกำรสั่งซื้อไปยังร้ำนค้ำ 



 
 
ภำพที่ 3  กิจกรรมกำรเลือกสรรหนังสือในงำน Book Fair 

 
 4.  คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกร้ำนหนังสือโดยตรง เป็นโครงกำรที่หน่วยจัดหำ
ทรัพยำกรได้จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมช่องทำงให้อำจำรย์ได้ร่วมคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือได้
โดยตรง มีร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 6 ร้ำน คือ 1.  ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2.  ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3.  ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
สำขำท่ำพระจันทร์ และสำขำรังสิต 4.  ศูนย์หนังสือสื่อภำษำ สำขำเมืองทองธำนี 5.  ร้ำนหนังสือ 
Kinokuniya สำขำสยำมพำรำกอน และสำขำเอ็มควอเทียร์ และ 6.  ร้ำนหนังสือ P.B. For Book 
(ปทุมธำนี) โดยมีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
  4.1  อำจำรย์คัดเลือกหนังสือที่มีจ ำหน่ำยในร้ำนค้ำ 6 แห่ง และแจ้งให้ผู้ขำย                     
ทรำบว่ำ ประสงคจ์ะคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด  
  4.2  อำจำรย์กรอกแบบฟอร์มกำรคัดเลือก ซึ่งขอรับได้จำกร้ำนค้ำโดยตรง 
  4.3  ร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือแจ้งรำยชื่อหนังสือที่อำจำรย์คัดเลือกให้หน่วยจัดหำทรัพยำกร
ทรำบทำงอีเมล์ 
  4.4  หน่วยจัดหำทรัพยำกรตรวจสอบฉบับซ้ ำกับฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด ในกรณี
ที่มีให้บริกำรในห้องสมุดแล้ว จะแจ้งให้อำจำรย์ทรำบเพ่ือขอให้อำจำรย์มำใช้บริกำรที่ห้องสมุด 
  4.5  ในกรณีเป็นหนังสือทีย่ังไม่มีให้บริกำรในห้องสมุด จะยืนยันสั่งซื้อกับร้ำนจ ำหน่ำย  
  4.6  หน่วยจัดหำทรัพยำกรแจ้งผลกำรสั่งซื้อให้อำจำรย์ทรำบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 4 6 ขั้นตอนกำรคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจ ำหน่ำย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กำรคัดเลือกหนงัสือเข้ำห้องสมุดเป็นภำรกิจส ำคัญของห้องสมุด ห้องสมุดไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมล ำพัง ต้องอำศัยกำรมีส่วมร่วมจำกอำจำรย์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
เพรำะอำจำรย์เป็นผู้ใช้หนังสือส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพรำะอำจำรย์เป็นผู้ที่ทรำบควำมต้องกำรด้ำนเนื้อหำของหนังสือ                  
ในสำขำวิชำและศำสตร์ที่ได้ศึกษำมำเป็นอย่ำงดี 
 จำกกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดของอำจำรย์ ห้องสมุดยังได้รับควำมร่วมมือ
จำกอำจำรย์ค่อนข้ำงน้อยเกือบทุกกิจกรรม จำกสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรม Book Fair ช่วงระหว่ำง                     
ปีพ.ศ. 2560-2561 เปรียบเทียบกับจ ำนวนอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย พบว่ำมอีำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม 



ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่ำห้องสมุดมีกำรประชำสัมพันธ์น้อย 
รูปแบบของกำรจัดกิจกรรมไม่น่ำสนใจ อำจำรย์/ บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมตลอด  
 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมบรรณสำร Book Fair ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2561 

 

ปี พ.ศ. 
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วม

กิจกรรม (คน) 
จ านวนหนังสือที่

คัดเลือก 
(เล่ม) 

จ านวนหนังสือที่จัดซื้อ 
(เล่ม) 

2560 108 2,632 634 
2561 ครั้งที่ 1 98 2,792 1,212 
2561 ครั้งที่ 2 134 922 644 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 จำกสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมบรรณสำร Book Fair ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2561 
ห้องสมุดควรศึกษำวิจัยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดในโอกำสต่อไป 
เพ่ือจะได้ทรำบปัญหำและสำเหตุที่อำจำรย์ให้ควำมร่วมมือในกำรคัดเลือกหนังสือน้อย และห้องสมุด
จะได้น ำไปปรับปรุงกระบวนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกข้ึนต่อไป เช่น 
ห้องสมุดจะมีกำรประชำสัมพันธ์ให้อำจำรย์มำร่วมกิจกรรมกำรคัดเลือกของทุกกิจกรรมที่ห้องสมุดจัด
ให้มำกขึ้น ปรับปรุงกำรเสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุดให้มีช่องทำงที่
สะดวกแก่กำรเข้ำถึงได้ง่ำย เพ่ิมกิจกรรมกำรจัดงำน Book Fair ให้มีควำมน่ำสนใจ และอ ำนวย               
ควำมสะดวกกำรเดินทำงของอำจำรย์ไปเดินทำงคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจ ำหน่ำยโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5  ร้อยละผู้เข้ำร่วมงำนบรรณสำร Book Fair ครั้งที่ 1 ปี 2561 



 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด จะเป็น      
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้อำจำรย์เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดมำกขึ้น ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรบริกำรของห้องสมุด
มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน เนื่องจำก 
 1.  กำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด ท ำให้ห้องสมุดทรำบ
ควำมต้องกำรของอำจำรย์ สำมำรถจัดหำหนังสือได้เหมำะสม มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 2.  ท ำให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหำที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของอำจำรย์
และสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเปิดสอนในทุกระดับกำรศึกษำ 
 3.  อำจำรย์จะมีควำมรู้สึกผูกพันและเห็นควำมส ำคัญของกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด 
 4.  ช่วยให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดี มีควำมเป็นมิตรกับห้องสมุด ให้ควำมร่วมมือซึ่งกันและ
กันระหว่ำงอำจำรย์และบรรณำรักษ์  
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