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คำนำ
จุดเริ่มต้นของคู่มือ “การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เริ่มจากผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักสูตร
“เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” ที่จัดโดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทาให้ผู้เขียนเล็งเห็นถึงความสาคัญและ
ความจ าเป็ น ของการจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านขึ้ น ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบปั จ จุ บั น ของผู้ เ ขี ย น
ปฏิบัติงานในตาแหน่งบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของ
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ได้มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดย
เนื้อหาสาคัญของคู่มือเล่มนี้ คือ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน และกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านของการจั ด หมวดหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศของส านั ก บรรณสารการพั ฒ นา สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีความอย่างละเอียด ด้วยความอนุเคราะห์ของวิทยากรจากกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่ให้ ข้อคิดเห็นและคาแนะนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยม ผู้เขียนขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ และผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษาและ
การปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
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4.3 หน้าดรรชนีท้ายเล่มของคู่มือการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
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4.4 หน้าโครงร่าง (Outline) ของหนังสือคู่มือการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
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4.7 เว็บไซต์สืบค้นเลขหมู่ออนไลน์ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
4.8 วิธีการกาหนดเลขหมวดหมู่หนังสือหนังสือภาษาอังกฤษ
4.9 วิธีการกาหนดเลขหมวดหมู่หนังสือหนังสือภาษาไทย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สังคมในปัจจุบันเป็นยุคสารสนเทศ (Information Age) อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นยุคที่มี
ความรู้หรือสารสนเทศ (Information) เกิดขึ้นในปริมาณที่มากมายมหาศาลและในเวลาที่รวดเร็ว จน
อยู่ในสภาวะสารสนเทศท่วมท้น และในขณะเดียวกันผู้ใช้สารสนเทศก็ต้องการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วย ความรู้หรือสารสนเทศนี้ นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ (2526,
น. 115) ได้ให้ความหมายว่า เป็นข่าวข้อเท็จจริง ข้อมูล รวมถึงความรู้ที่ได้มีการบันทึกไว้ทั้งในรูปของ
วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials) เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และวัสดุไม่ตีพิมพ์
(Non-printed Materials) เช่น ภาพ โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น สารสนเทศทีไ่ ด้บันทึกรวบรวมไว้นี้เป็นสิ่ง
สาคัญที่จะนามาใช้เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่ งการ การวางแผน การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การ
พัฒนาอาชีพ และอื่น ๆ ของบุคคลในทุกวงการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้มากที่สุด และทันกับเวลาที่ต้องการด้วย โดยสถานที่ทเี่ ป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการสารสนเทศ
ที่ส าคั ญ ก็คื อ ห้ อ งสมุด หรื อ ศูน ย์ ส ารสนเทศ ห้ อ งสมุ ดจั ดเป็ นศู น ย์ร วมและให้ บ ริ การทรั พ ยากร
สารสนเทศ (Information Resources) ซึ่งมีทั้งวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ โดยวัสดุตีพิมพ์มีการ
จัดแบ่งได้ 5 ประเภท คือ 1) หนังสือ ได้แก่ ตารา (Textbooks) ตาราชั้นสูง (Treatise) 3) ตารา
ชั้นสูงในวิชาใดวิชาหนึ่ง (Monograph) 4) หนังสือสารคดีทั่วไป 2) วารสาร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ตามลั ก ษณะของเนื้ อหาวิช าการ คือ วารสารวิช าการ (Journal) นิต ยสาร (Magazine) 3)
หนังสือพิมพ์ (Newspapers) 4) จุลสาร (Pamphlets) และ 5) กฤตภาค (Clippings) ส่วนวัสดุไม่
ตีพิมพ์ที่สาคัญ ๆ มีดังนี้ 1) ภาพ (Pictures) 2) วัสดุกราฟิก (Graphic Materials) 3) วัสดุแผนที่
(Cartographic Materials) 4) สไลด์ (Slides) 5) ฟิล์มสตริป (Filmstrips) 6) ภาพยนตร์ (Motion
Pictures/Cine Films) 7) วัสดุบันทึกเสียงละภาพ (Sound and Picture Recordings) 8) ชุดการ
สอน (Kits) 9) ตู้อันตรทัศน์ (Diorama) 10) แผ่นโปร่งใส (Overhead Tranparency) และ11) สื่อ
ย่อส่วน (Microforms) เช่น ไมโครฟิล์ม (Microfilms) แผ่นซีดีรอม (CD-ROM) เป็นต้น (จุมพล วนิช
กุล, 2549, น. 73-95) ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ห้องสมุดได้จัดให้บริการแก่ผู้ใช้ เพื่อนาไปการใช้
ประโยชน์หลัก 5 ประการ (สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, 2515, น. 2-3) คือ 1) เพื่อการศึกษา
(Education) 2) เพื่อให้ความรู้ (Information) 3) เพื่อค้นคว้า (Research) 4) เพื่อความจรรโลงใจ
(Inspiration) และ 5) เพื่อความบันเทิง (Recreation) ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่ าทรัพยากรสารสนเทศ
จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความจาเป็นและสาคัญมากในการตัดสินใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทและ
ความสาคัญอย่างมากในการดาเนินชีวิตการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศมีความหลากหลาย และมีความสาคัญดังที่กล่าวมา ห้องสมุดจึงจาเป็นที่จะต้องควบคุม
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ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็น
ความรับผิดชอบของบรรณารักษ์ในส่วนงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในการที่จะจัดหมวดหมู่
และวิเคราะห์สารสนเทศให้พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีหลักเกณฑ์และระบบการจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมตาม
นโยบายของสถาบันและมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด
การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ (Information Classification) หรือการจัดหมวดหมู่ห้องสมุด
(Library Classification) เป็นการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ที่มีการพิจารณาแยก
และจัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ (Classification System) ระบบ
ใดระบบหนึ่งเป็นเกณฑ์ การจัดหมวดหมู่หรือการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นตัวเชื่อมให้
สามารถเข้าถึงความรู้หรือสารสนเทศ มีความสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) เชิงกายภาพที่มีความสาคัญ
ในการบอกแหล่งที่เก็บ (Location) ของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ และยังได้จัดหมวดหมู่
ทรั พยากรสารสนเทศที่ มี เนื้ อหาใกล้ เ คีย งกัน ไว้ ด้ ว ยกัน จึง ทาให้ ผู้ ใช้ ส ามารถทราบว่า ทรัพ ยากร
สารสนเทศที่ต้องการจัดเก็บอยู่ ณ จุดใดของห้องสมุดนั้น และ 2) เชิงเนื้อหาที่มีความสาคัญในการจัด
กลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ เป็นการจัดขอบเขตของความรู้เป็นระบบ ทาให้
สะดวกต่อการเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งนี้ เพื่ อระบุแหล่งที่จัดเก็บและจัดเนื้อหา
สารสนเทศตามขอบเขตความรู้ให้เป็นระบบ (นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ และสุภาภรณ์ สังข์ศรี , 2546,
น. 18) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการตีพิมพ์เผยแพร่สารสนเทศเป็นจานวนมาก ผู้ใช้สารสนเทศเริ่ม
เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้เต็มที่ จึงมีการคิดค้นในการจัดหมวดหมู่ของ
ตนเองเพื่อใช้ในหน่วยงาน การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศจึงมี 2 วิธี คือ 1) การจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบสากล และ 2) ระบบหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดกาหนด
ขึ้นใช้เอง (จุมพจน์ วนิชกุล, 2549, น. 116) สาหรับระบบจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นที่
นิยม เช่น ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นต้น แต่ละระบบมีส่วนประกอบ คือ
แผนการจัดหมวดหมู่ สัญลักษณ์ ดรรชนี และโครงสร้างการแบ่งภายในระบบการจัดหมวดหมู่ ซึ่งแบ่ง
ได้ออกเป็น การลาดับเนื้อหาตามลาดับชั้น การระบุถึงเนื้อหาตามลาดับชั้น และการแยกรายละเอียด
และระบุถึงเนื้อหาสาระ (นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ และสุภาภรณ์ สังข์ศรี, 2546, น 16)
ระบบจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด และนามาใช้อย่าง
แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ อยู่ 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal
Classification) หรือ DC หรือ DDC ของ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) ระบบนี้เรียกระบบทศนิยม
เนื่องจากการแบ่งเนื้อหาวิชาความรู้ต่าง ๆ ออกเป็น 10 หมวดใหญ่ โดยใช้เลขอารบิคเป็นสัญลักษณ์
จาก 000-900 เป็นระบบการจัดหมู่ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถขยายได้มากหากมีสาขาวิชาเพิ่มหรือ
จะจัดให้เฉพาะเจาะจงในเนื้อหาวิชาลงไปอีก ตามหลักทฤษฎีได้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ลักษณะสาคัญของ
ระบบ คือ ใช้สัญลักษณ์การแบ่งหมวดหมู่เป็นเลขอารบิค ตั้งแต่เลข 0-9 แทนเนื้อหาวิชาความรู้แต่ละ
หมวด มีลักษณะ ดังนี้ (1) เป็นสัญลักษณ์บริสุทธิ์ (2) อ่านเข้าใจง่าย จาได้ง่าย และใช้สะดวก และ (3)
แสดงความลดหลั่นของหมวดหมู่วิชาความรู้ตามลาดับขั้น (Hierarchical Notation) และ 2) ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) หรือ LC ของ เฮอร์เบิร์ท พุทนัม
(Herbert Putnam) และคณะบรรณารักษ์หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็น
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ระบบการจัดหมวดหมู่ที่ใช้สัญลักษณ์ผสม คือ ใช้ตัวอักษรโรมันและตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหา
ของทรัพยากรสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 20 หมวดใหญ่ ใช้อักษร A-Z ยกเว้นอักษร I, O, W, X
และ Y ลักษณะสาคัญของระบบ คือ ใช้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (1) ตัวอักษร 1-3 ตัว แทนการแบ่ง
หมวดใหญ่และหมวดย่อย (2) ตัวเลข 1-9999 และจุดทศนิยม แทนการแบ่งหมู่ย่อย (3) เลขคัตเตอร์
ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลข และ (4) ปีที่พิมพ์ของหนังสือ (จุมพจน์ วนิชกุล, 2549, น. 116124) ซึ่งทั้งสองระบบนี้ห้องสมุดที่นาไปใช้จะพิจารณาตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศและ
ขนาดของห้องสมุดเป็นหลัก กล่าวคือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ เหมาะสาหรับห้องสมุดขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ส่วนระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จะเหมาะกับห้องสมุดขนาดใหญ่และห้องสมุดเฉพาะ
โดยทั่วไปห้องสมุดแต่ละแห่งจะเลือกใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบใดระบบ
หนึ่งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามวิธีของห้องสมุดแต่ละแห่ง นอกจากนี้ห้องสมุดส่วนใหญ่จะมี
การคิดค้นในการจัดหมวดหมู่ของตนเองเพื่อใช้ควบคู่กับระบบการจัดหมวดหมู่ที่เป็นสากล โดยใช้จัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความเพลิดเพลิน เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น สื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 2 ระบบ คือ 1) การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือระบบ LC (Library of
Congress Classification) ซึ่งเป็นระบบการจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐานสากล ใช้ในการจัดหมวดหมู่
หนังสือ และ 2) การจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เอง ใช้ในการจัดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์ ภาค
นิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น และสื่อโสตทัศนวัสดุ โดยผู้ทาหน้าที่จัดหมวดหมู่หนังสือคือ บรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ แ ละจั ดท ารายการทรั พ ยากรสารสนเทศ ที่ ต้ องมีความรู้ และทั กษะในการจัด หมวดหมู่
ทรัพยากรสนสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในการให้เลขเรียกหนังสือและรหัสตัวอักษร ซึ่ง
สัมพันธ์กับหัวเรื่อง ซึ่งเป็นศัพท์ควบคุมในการบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศ (Buttlar & Garcha, 1998,
p. 318) และต้องมีทักษะในการจัดหมู่ให้หัวเรื่องได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศนั้น นอกจากนี้ บรรณารักษ์ควรมีความรู้และทักษะในการใช้ หนังสือคู่มือและฐานข้อมูล
เพื่อประกอบการปฏิบัติ งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น Library of Congress
Classification, Library of Congress Subject Headings เป็นต้น และในส่วนการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ทางสานักบรรณสารการพัฒนามีการติดตามสถิติผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจาทุกปีงบประมาณ โดยตัวชี้วัดของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศคือ งานวิเคราะห์
หนังสือ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสื่อโสตทัศนวัสดุ มีเป้าประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากร
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของการจัดหา
และผลการดาเนินงานย้อนหลัง 4 ปี ดังนี้ ประจาปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 107.40 ของการจัดหา
ประจาปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 89.09 ของการจัดหา ประจาปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 96.05
ของการจัดหา และประจาปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 94.65 ของการจัดหา สาหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้เขียนได้มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณคือ ร้อยละของหนังสือที่ ได้รับจากงานจัดหา และเชิง
คุณภาพคือ จานวนหนังสือที่วิเคราะห์เนื้อหาถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการห้องสมุดจากการได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรง
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ตามความต้องการ และผู้ใช้บริการผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนาไปพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ
จากความสาคัญของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ผู้เขียนคู่มือจึงนามาเขียน
เป็ น “คู่มือการจัดหมวดหมู่ทรั พยากรสารสนเทศของสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์” เพื่อให้บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศมีคู่มือ
การปฏิบั ติงานจั ดหมวดหมู่ท รั พยากรสารสนเทศ มีความรู้ความเข้า ใจถึงระบบการจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศที่ครบถ้วนตรงกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศและบรรณารักษ์ปฏิบัติงานแทน และเพื่อใช้เป็น
กรณี ศึกษาให้ กับ ห้ องสมุ ดสถาบั น การศึก ษาอื่ น ๆ ใช้เป็ นแนวทางในการจั ดหมวดหมู่ท รัพยากร
สารสนเทศ

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อ ให้ บ รรณารั กษ์ งานวิเ คราะห์ และจัด ทารายการทรั พยากรสารสนเทศมีคู่ มือ การ
ปฏิบัติงานจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
2) เพื่อให้บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศมีความรู้ความ
เข้าใจถึงระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ครบถ้วนตรงกัน
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศและบรรณารักษ์ปฏิบัติงานแทน
4) เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับห้องสมุดสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

1.3 ขอบเขต
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านนี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ระบบการจั ด หมวดหมู่ ห อสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น
ประกอบด้ว ยเรื่ อง ประวัติ ความเป็นมา สั ญลั กษณ์และลั กษณะของระบบ โครงสร้างของการจัด
หมวดหมู่ หนังสือคู่มือและฐานข้อมูลเพื่อประกอบการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ การกาหนดเลข
หมวดหมู่และคัตเตอร์เลขหมู่ หนังสือของสานักบรรณสารการพัฒนา และระบบการจัดหมวดหมู่ที่
ห้องสมุดกาหนดขึ้น ใช้เองของส านักบรรณสารการพัฒนา ประกอบด้วยเรื่อง ประเภททรัพยากร
สารสนเทศที่ใช้หมวดหมู่ที่กาหนดขึ้นใช้เอง การกาหนดเลขหมวดหมู่ ในทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ
ประเภท
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1.4 นิยำมศัพท์
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศใน
สานักบรรณสารการพัฒนา โดยมีบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
พิจารณาแยกแยะและจัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หอสมุดรัฐสภา
อเมริกันเป็นเกณฑ์
ระบบการจัดหมวดหมู่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมายถึง ระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุด
รัฐ สภาอเมริ กัน ลั กษณะส าคัญของระบบ คือ เป็นระบบที่เกิดจากการปฏิบัติจริงที่เพิ่มเข้าไปใน
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ใช้สัญลักษณ์ผสม มีตัวอักษรโรมันและเลขอารบิกเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหา
สารสนเทศ โครงสร้างของระบบแบ่งเนื้อหาสารสนเทศจากกว้างไปจนถึงเนื้อหาเฉพาะ แบ่งเป็น 3
ระดับ คือ การแบ่งครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 20 หมวดใหญ่ (Main Class) ใช้อักษรโรมันตัวเดียวเป็น
สัญลักษณ์ ยกเว้น I O W X Y การแบ่งครั้งที่ 2 แบ่งหมวดย่อย (Subclass) ใช้อักษรโรมัน 2 หรือ 3
ตัว เป็นสัญลักษณ์ และการแบ่งครั้งที่ 3 แบ่งหมู่ย่อย (Division) ใช้เลขอารบิก ตั้งแต่ 1-9999
ระบบหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เอง หมายถึง ระบบหมวดหมู่ที่สานักบรรณสารการ
พัฒ นาก าหนดขึ้ น ใช้ เ องภายในโดยเฉพาะ ใช้ ในการจั ด หมวดหมู่ ท รัพ ยากรสารสนเทศประเภท
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น และสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดี-รอม เป็นต้น

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ
1) บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศมีคู่มือการปฏิบัติงานจัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
2) บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจถึง
ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ครบถ้วนตรงกัน
3) บรรณารั ก ษ์ง านวิเ คราะห์ และจั ดท ารายการทรั พยากรสารสนเทศและบรรณารั ก ษ์
ปฏิบัติงานแทนมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
4) เป็ น แนวทางให้ กั บ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ในการจั ด หมวดหมู่ ท รั พ ยากร
สารสนเทศ

บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในบทที่ 2 นี้ เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่สาคัญของสานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้จัดทา นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนดให้มี
ขึ้น โดยผู้จัดทาได้รวบรวมและเรียบเรียงรายละเอียดตามลาดับไว้ดังนี้
2.1 โครงสร้างการบริหารงานสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.2 ขอบข่ายภาระงานของสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.3 สมรรถนะบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
สานักบรรณสารการพัฒนา
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2.1 โครงสร้างการบริหารงานสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
2.1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักบรรณสารการพัฒนา

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักบรรณสารการพัฒนา
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2.1.2 โครงสร้างอัตรากาลัง สานักบรรณสารการพัฒนา
ผู้อานวยการสานัก
อาจารย์ ดร.ศวิกา ดุษฎีโหนด
รองผู้อานวยการสานัก
(ว่าง)
คณะกรรมการประจาสานัก

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิชาการ (25)
บรรณารักษ์ ชช.บรรณารักษ์ ป.
บรรณารั
(พนง.)กษ์ ป. (พนง.) บรรณารักษ์ ป. (พนง.)
นางภาวณา เขมะรัตน์
น.ส.วันดี มีดี
นางกนกวรรณ จันทร
บรรณารักษ์ ชนพ.น.ส.กรัณฑ์รัตน.ส.กมลนาฎย์
น.ส.ศนิตา สร้อยแสง
น์ ประเสริฐธนากุแซ่ลเลี่ยง
น.ส.ปัทมา หมัดนุรักษ์
นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์
น.ส.ธิดารัตน์ แซ่หยี
นางสายพิณ จีนโนน.ส.ธิดารัตน์ แซ่
นายณั
หยี ฐกิจ ฉัตรชัยกิจขจร นักจดหมายเหตุ ป. (พนง.)
น.ส.ศุภนิจ ศรีรักษ์
นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณ นายพุทธศาสน์ ยศกลาง
บรรณารักษ์ ชนก.นายณัฐกิจ ฉัตน.ส.ปั
ภัณฑารักษ์ ป. (พนง.)
ชลี เรืองสมุทร
รชัยกิญจขจร
น.ส.ขวัญฤทัย แก้วจาปา
น.ส.หทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ น.ส.วรรณภรณ์ อนุอัน
น.ส.กรัณฑ์รัตน์ ประเสริ
ฐ
ธนากุ
ล
นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณ
นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์
น.ส.วรรณภรณ์ อนุอัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.
(พนง.)
นายอติกานต์ ม่วงเงิน
น.ส.มัดยาดา ปรียากร
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อาจารย์
น.ส.หน่อย วินัยสุรเทิน
นวก.โสตทัศนศึกษา ชนพ.
นางสุนทรี ตระการสุข
นักเอกสารสนเทศ ป.
นางอารีวรรณ ผลเศรษฐี
น.ส.อัญมณี ทองทั่ว

เลขานุการสานัก (17)
นางเสาวลักษณ์ ปัญญาภาส

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องสมุด (17)
นางสายพิณ จีนโน*
กลุ่มงานเทคนิค (6)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป. (พนง)
น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริหาร ป.
นางวราภร ทิพยมนตรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริหาร ป. (พนง.)
นางสุวรรณี ปินตามูล
น.ส.สิริเพ็ญ ดีสุข
พนักงานซ่อมเอกสาร (ลจ.)
นายธีระยุทธ ยอดล้า
พนักงานห้องสมุด (ลจ.)
นายคณิต เชิดชัยภูมิ

กลุ่มงานบริการ (7)
ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด ชนง.
น.ส.เพชรา มุกลีมาศ
นางวารินทิพย์ นงค์พรหมมา
นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม
ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด ป.(พนง.)
น.ส.สุณีย์ บัวสุวรรณ
นางประทุมวดี ฉายแก้ว
พนักงานห้องสมุด (ลจ.)
นายทองปาน ศรีวิเชียร
นางพนิดา คาแสน
น.ส.สวิง ดูกระบือ

กลุ่มงานจดหมายเหตุและ
งานพิพิธภัณฑ์ (1)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชนง.
นางวรรณา จิ๊สมัน

ผู้อานวยการ
1 คน
ข้าราชการ
20 คน
ลูกจ้างประจา
7 คน
ลูกจ้างชั่วคราว
2 คน
พนักงานสถาบัน 30 คน
รวม 60 คน

ห้องสมุดอาเซียนถนัดฯ (2)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.(พนง.)
น.ส.ชิดใจ สิงหพงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชนง.
น.ส.อัปสร นุชเนตร

งานพิพิธภัณฑ์ (-)

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) สานักบรรณสารการพัฒนา

กลุ่มงานบริหารและธุรการ (9)
จนท.บริหารงานทั่วไป ชนก. (หัวหน้ากลุ่ม
งาน) นายสุชิน จิตต์เสรีภาพ
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริหาร ชนง-นางสารวย ดีสุข
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริหาร ชนง. (พนง.)
น.ส.นันท์นภัส อุ่นนิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.(พนง.)
นายนิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล
น.ส.อัญชลี แสงชัยสุริยา
นักประชาสัมพันธ์ ป. (พนง.)-น.ส.กันตยา เชยกลิ่น
พนักงานธุรการ (ลจ.)
นายฉัตรชัย สุริยะยานนท์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลจ.)
นายธนศักย์ ปวงสุข นางอารี กุลสอน
พนักงานสถานที่ (ลจช.)
นางประจวบ แช่มแก้ว

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ (3)
นักวิชาการพัสุด ชนก.
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
น.ส.นฐพร พุทธเจริญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชนก
นางนันทิยา ศรีสองเมือง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชนง.
นางวันทนา อารยะวีรสิทธิ์

กลุ่มงานแผนและ
พัฒนาองค์การ (3)
จนท.บริหารงานทั่วไป ชนก.
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
น.ส.นราวรรณ พลทรัพย์
จนท.บริหารงานทั่วไป ป.
(พนง.)
น.ส.นันทธภร ศิริโวหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ป. (พนง.)
น.ส.กรองจิตร สุขเกื้อ
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2.1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิชาการ สานักบรรณสารการพัฒนา
ผู้อานวยการสานัก
อาจารย์ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

กลุ่มงานเทคนิค
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์ชานาญการ
- น.ส.กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล
- นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
- นางกนกวรรณ จันทร
- น.ส.กมลนาฎย์ แซ่เลี่ยง
- นายณัฐกิจ ฉัตรชัยกิจขจร
- นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณ
- น.ส.วันดี มีดี
- นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
- น.ส.อัญมณี ทองทั่ว
- นางอารีวรรณ ผลเศรษฐี

ห้องสมุดสุขุม นวพันธ์
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
- นางภาวณา เขมะรัตน์
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
- น.ส.ศุภนิจ ศรีรักษ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
- น.ส.ธิดารัตน์ แซ่หยี
- น.ส.วรรณภรณ์ อนุอัน
ห้องสมุดอาเซียน
ถนัดคอมันตร์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
- น.ส.ปัญชลี เรืองสมุทร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์
- น.ส.หน่อย วินัยสุรเทิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
- น.ส.มัดยาดา ปรียากร
- นายอติกานต์ ม่วงเงิน

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิชาการ สานักบรรณสารการพัฒนา

งานหอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์
นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
นายพุทธศาสน์ ยศกลาง
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
น.ส.ขวัญฤทัย แก้วจาปา
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งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
- น.ส.ปัทมา หมัดนุรักษ์
- นางสายพิณ จีนโน
บรรณารักษ์ชานาญการ
- น.ส.หทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
- น.ส.ศนิตา สร้อยแสง
งานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชานาญการพิเศษ
- นางสุนทรี ตระการสุข

กลุ่มงานบริการ
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2.2 ขอบข่ายภาระงานของสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
2.2.1 วิสัยทัศน์
สานักบรรณสารการพัฒนาเป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้ในสาขาพัฒนบริหาร
ศาสตร์และพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2.2.2 พันธกิจ
สานักบรรณสารการพัฒนามีภาระหน้าที่ดังนี้
1) ให้บริการในลักษณะมุ่งสู่ผู้ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้านการ
วิจัย และการเรียนรู้
2) ดาเนินการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาไปสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความเข้มแข็งในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์
3) เผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรของสถาบัน
4) ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์
5) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค
และนานาชาติเพื่อส่งเสริมการการวิจัยและการเรียนรู้ทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์
2.2.3 เป้าหมายของหน่วยงาน
1) การเป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัยในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน
2) การดาเนินงานแบบมุ่งสู่ผู้ใช้ (User Oriented)
3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงานและการให้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมผู้ใช้ห้องสมุดให้มีความสามารถในการใช้ระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การให้บริการเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่ชุมชน การให้ความร่วมมือกับห้องสมุดและ
เครือข่ายงานห้องสมุด และการให้บริการวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2.2.4 คาขวัญ
ทรัพยากรทันสมัย หัวใจบริการ มาตรฐานสากล
2.2.5 ประวัติของสานักบรรณสารการพัฒนา
สานักบรรณสารการพัฒนา เป็นห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ให้ บ ริ การเพื่อการสนั บ สนุ นการเรียนการสอน การวิจัย การฝึ กอบรมและการให้ บริ การ
วิชาการสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันทาหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์
ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ (Thai Natis) เป็นห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก
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(World Bank) และห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบัน
ห้องสมุด (IFLA) นอกจากนี้ยังเป็นห้องสมุดในเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
สานักบรรณสารการพัฒนาแต่เดิมเป็นห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 ต่อมามีการจัดตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2509 คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ไ ด้ โ อนเข้ า มาเป็ น คณะหนึ่ ง ของสถาบั น ห้ อ งสมุ ด คณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ จึ งเปลี่ ยนเป็ นส านักบรรณสารการพัฒ นา และมีฐานะเป็นห้องสมุดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 และได้ก่อสร้างอาคารเรียน
เสร็จในปี พ.ศ. 2511 สานักบรรณสารการพัฒนา ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 และย้ายมาที่อาคารสานักบรรณ
สารการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2513

ภาพที่ 2.4 อาคารสานักบรรณสารการพัฒนาในอดีต (พ.ศ. 2513-กันยายน พ.ศ. 2541)
ซึ่งอาคารนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบั ตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาของ
สถาบัน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสร็จมาเป็นประธานในพิธีทั้ง 2 ประองค์
ต่อมาสานักบรรณสารการพัฒนาได้ย้ายมาเป็น ส่วนหนึ่งของอาคารบุญชนะ อัตถากร โดย
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2-4 (ชื่อเดิม คือ อาคารอเนกประสงค์) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 (เปลี่ยนชื่ออาคาร
เป็นอาคารบุญชนะ อัตถากร ในปี พ.ศ. 2551)
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ภาพที่ 2.5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ที่ตั้งของสานักบรรณสารการพัฒนาในปัจจุบัน
และมีการปรับกายภาพห้องสมุดเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2553 โดยแล้วเสร็จเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่ ที่ความทันสมัย เป็นห้องสมุดที่มี
ชีวิต เป็ น หน่ ว ยงานทางวิช าการที่ส่ ง เสริมและสนับสนุนในการเรีย นการสอน การวิ จัย และการ
ฝึกอบรม เพื่อให้สถาบันบรรลุเป้าหมายของการเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัย ซึ่งแบบแล้วเสร็จเมื่อปี
พ.ศ. 2552 และได้รั บอนุ มัติงบประมาณจากกองทุนทรัพย์สินของสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
ในปี พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เห็ น ควรให้ จั ดสร้ างพิพิ ธ ภัณฑ์ส ถาบันบัณฑิตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ขึ้น เพื่อให้ บุ คลากรของ
สถาบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้ภาคภูมิใจในสถาบันที่เป็นแหล่งความรู้และเป็นแหล่งเชื่อมโยงสถาบัน
กับสังคม และเป็นการสะท้อนเกียรติภูมิและพัฒนาการของสถาบันที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ม
ก่อสร้างในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น
216 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 2
ปี พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ได้เจรจาตกลงความร่วมมือกับ ดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานมูลนิธิ จอห์น เอฟ. เคนเนดี สร้ าง
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เพื่อเป็นเกียรติแด่พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้ก่อตั้งอาเซียน
และเพื่อให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน ตั้งอยู่ที่อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 21 โดยเปิดบริการ
ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าใจฟรี
โดยพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ อยู่
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13
2.2.6 รายละเอียดการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสานักบรรณสารการพัฒนา
จัดแบ่งโครงสร้างโดยแยกภาระงานวิชาชีพของอาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิชาการออกจากงาน
ปฏิบัติการห้องสมุด และแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือกลุ่มงานสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องสมุด และ
สานักงานเลขานุการ
2.2.6.1 อาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิชาการ
1) งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขตภาระงาน คือ
(1) การวางแผนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งพิมพ์ สื่อโสต
ทัศน์ และ e-Book ได้แก่ ศึกษาความต้องการการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และ e-Book การจัดสรร
งบประมาณ และควบคุมการปรับงบประมาณ การพัฒนาโครงสร้างงานในด้านการจัดหา และการ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสานักฯ
(2) การจัดการในกระบวนการจัดหาสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ และ eBook ได้แก่ การจัดหาสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ และ e-Book ตามความต้องการของผู้ใช้ ตามช่องทาง
ต่าง ๆ ที่เสนอแนะ การสารวจตลาดทรัพยากรห้องสมุดเพื่อทาการเปรียบเทียบเนื้อหากับหลักสูตร
การกระจายการสั่งซื้อทรัพยากรห้องสมุดให้เกิดความสมดุลและสามารถหาเอกสาร
(3) การพัฒ นาข้อมูล ทรั พยากรห้ องสมุด ได้แก่ การสร้างฐานข้อมู ล
ทรัพยากร ห้องสมุด การดาเนินตามขั้นตอนของงาน Acquisition การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของ
ทรัพยากรห้องสมุดในงาน Acquisition
(4) การจัดการระบบความสั มพันธ์กับผู้ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การติดต่อ
ประสาน งานกับคณะต่าง ๆ ที่ต้องการให้สานักจัดซื้อเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอน การ
ประสานงานกับตัวแทนจาหน่าย/ร้านค้าทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง
ธุรกิจการพิมพ์ ประมวลความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของร้านค้า การจัดการงานแสดงหนังสือ
(5) การจั ด กระบวนการอนุ รั ก ษ์ แ ละการแปลงเอกสาร ได้ แ ก่ การ
วางแผน และมอบหมายภาระงาน พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พิจารณาความเหมาะสมในการแปลง
รูปสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นสื่อดิจิทัล
(6) การบริจาคสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การควบคุมการรับบริจาค การวิเคราะห์
เนื้อหาและคุณค่าเอกสารที่ได้รับบริจาคและจัดแยกเอกสารที่จะนาเข้าห้องสมุด เอกสารรอบริจาคให้
หน่วยงานอื่น ๆ
(7) การทารายงานสถิติเกี่ยวกับการขอและแลกเปลี่ยนเอกสาร
2) งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งงานตามทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
1) หนังสือ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/วิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์ 2) สื่อโสตทัศนวัสดุ 3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4) ดรรชนีวารสาร บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขต
ภาระงาน ดังนี้
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(1) งานวิเคราะห์เพื่อจาแนกหมวดหมู่ การให้เลขหมู่หนังสือ ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC)
(2) งานวิเคราะห์เพื่อกาหนดหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
(Library of Congress Subject Heading)
(3) งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การลงรายการ
แบบแองโกอเมริกัน (AACR2) และการลงรายการแบบ MARC 21
(4) งานสร้าง จัดทา แก้ไข และปรับปรุงฐานข้อมูล
(5) งานควบคุมคุณภาพฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
(6) งานบริการจัดทาข้อมูลการลงรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)
(7) งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ
3) งานวารสาร
บรรณารักษ์งานวารสาร มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
(1) จัดหาวารสาร หนังสือพิมพ์ (สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของสถาบัน
(2) ดาเนินการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ โดยสารวจข้อมูลเพื่อการ
จัดหา ได้แก่ ข้อมูลสถานที่ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิกปีปัจจุบัน ใบสมัครสมาชิก และติดต่อผู้จัดทา
สานักพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ ขออนุมัติ ติดต่อประสานงานรับตัว
เล่ม และใบเสร็จรับเงิน
(3) ติดต่อขอรับวารสารได้เปล่า (ฟรี) จากหน่วยงานต่าง ๆ
(4) การระเบียนบรรณานุกรมวารสารในฐานข้อมูลสาหรับวารสารใหม่
(5) ทาการ Check In และปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม Holding ใน
ฐานข้อมูล
(6) จัดทาและปรับปรุงรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Link Full Text)
(7) เตรียมตัวเล่มออกให้บริการ
(8) ทวงวารสารกรณีส่งล่าช้า
4) งานฐานข้อมูล
บรรณารักษ์งานฐานข้อมูล มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
(1) วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีสาหรับการจัดหารทรัพยา
กรสารสนเทศฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาจัดหาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของสถาบัน ติดต่อประสานงานตัวแทนฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3) ดาเนินการบอกรับและเข้ าถึง (Access) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประสานงานการทดลองใช้ การสาธิตฐานข้อมูล
(4) พิจารณาเงื่อนไข สัญญาการฐานข้อมูล
(5) จัดทาและปรับปรุงรายการวารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสาร
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(6) ปรับปรุงรายการวารสารในฐานข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด
(7) จัดทาสถิติการใช้ฐานข้อมูลที่สานักบรรณสารการพัฒนาบอกรับ
(8) ประสานงานประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ
5) งานบริการสารสนเทศ
บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
(1) บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า คลินิกวิทยานิพนธ์
(2) บริ ก ารสอนและแนะน าการสื บ ค้ น สารสนเทศออนไลน์ จ าก
ฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
(3) บริการให้ คาปรึกษาและแนะนาการจัดทาวิทยานิพนธ์ และภาค
นิพนธ์
(4) บริการให้คาปรึกษาการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
(5) บริการนาชมห้องสมุด
(6) บริการยืมถ่ายสาเนาและแฟ้มข้อมูลเอกสารระหว่างห้องสมุด
(7) บริการแฟ้มข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
(8) บริการพิมพ์ผลการสืบค้น
(9) ประสานงานกั บ งานจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ (เสนอความ
ต้องการหนังสือจากผู้ใช้บริการ) และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (กรณีหนังสือเร่งด่วน และ
ต้องการแก้ไขตัวเล่มหนังสือ)
(10) บริการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ของคณะต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สถาบันกาหนด
(11) บริ ก ารแนะน าการสื บ ค้ น จากภายนอกเครื อ ข่ า ยของสถาบั น
(VPN/Proxy)
(12) บริการยืมต่อ และจองทรัพยากรสารสนเทศ
(13) บริการจาหน่ายโควตาการพิมพ์
(14) ประสานงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อจัดทาป้ายประกาศ
(15) งานจัดอบรมที่เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
6) งานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดการสื่อโสตทัศน์ให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล
(2) งานฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์ (Media on Demand)
(3) งานการวางแผนการดาเนินการและให้บริการระบบบนเครือข่าย
Media on Demand การแปลงสื่อโสตทัศน์ การจัดการแฟ้มข้อมูลสื่อโสตทัศน์
(4) การจัดทาส่วนเชื่อมโยงระหว่างแฟ้มข้อมูลกับ Computer Server
(5) การควบคุมดูแล บารุงรักษาโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
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(6) โครงการแปลงไมโครฟิล์มให้อยู่ในรูปของดิจิทัล
(7) การจัดเก็บรูปภาพกิจกรรมของสานัก
(8) การทาสาเนาสื่ อโสตทัศน์ เพื่อเป็นการซ่อมแซมสื่อโสตทั ศน์ที่นา
ออกให้บริการแล้วเกิดความชารุดและเสียหายขึ้น
7) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และจัดหา/พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย เครือข่ายและระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตามงบประมาณที่ได้รับ
(2) วางแผนดู แ ลรั ก ษา ควบคุ ม ประสานงานและตรวจสอบระบบ
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เครือข่ายและระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(3) การจัดการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย เครือข่ายและระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(4) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์
(5) ให้คาปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ
8) งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
นักจดหมายเหตุ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
(1) รวบรวมประวัติผู้บริหารสถาบันทั้งในอดีตและปัจจุบัน
(2) แสวงหาเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ โดย
ประสานงานกับผู้บริหาร เลขานุการทุกคณะ/สานัก และบุคลากรอาวุโส
(3) จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียน วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าเอกสาร และ
จัดเก็บตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ
(4) ศึกษาโครงสร้างระเบียนเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อการสืบค้น
(5) ศึกษาและค้นคว้าประวัติบุคลากรผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสถาบันเพื่อ
สัมภาษณ์
(6) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของสถาบันเพื่อจัดนิทรรศการ
(7) จั ดประชุมสั มมนาบุคลากรของสถาบันที่ รับผิ ด ชอบงานเอกสาร
เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร
(8) ประสานงานกับผู้บริหารคณะ/สานักเพื่อส่งผู้รับผิดชอบงานเอกสาร
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาตารางกาหนดอายุเอกสาร
(9) จัดทาคู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
(10) จัดทาคู่มือการจัดเก็บเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
(11) ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหอจดหมายเหตุ
ภัณฑารักษ์ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
(1) คัดเลือกและจัดหาวัสดุต่าง ๆ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ
(2) วัสดุต่าง ๆ ที่มีในพิพิธภัณฑ์ฯ
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(3) จัดทาฐานข้อมูลของวัสดุภายในพิพิธภัณฑ์ และปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน อย่างสม่าเสมอ
(4) อนุรักษ์ และสงวนไว้ หรือซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ภายใน
พิพิธภัณฑ์
(5) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ฯ
(6) ดูแลเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ฯ
(7) จัดนิทรรศการเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ ของสถาบัน
(8) นาชมพิพิธภัณฑ์ฯ
(9) ดูแลการเปิด-ปิด และดูแลความเรียบร้อยภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
(10) ประสานงานติดต่อผู้ว่าจ้างภายนอกสถาบันในกรณีที่เกิดปัญหา
ขัดข้องหรือต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค
2.2.6.2 กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องสมุด
เป็นสายงานหลักด้านการดาเนินงานห้องสมุดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
งาน คือ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มงานห้องสมุด
อาเซียน ถนัด คอมันตร์ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
1) กลุ่มงานเทคนิค
(1) งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ มีหน้าที่เตรียม
และตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ ได้แก่ การติดใบรองปก ติดใบ
วันรับคืนหนังสือ ติดบาร์โค้ด และ RFID พิมพ์สันหนังสือ ติดสันหนังสือ ทารายชื่อหนังสือใหม่พร้อม
ส่งตัวเล่มให้บริการ
(2) งานแปลงเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปดิจิทัล มีหน้าที่จัดการสแกน
หนังสือใหม่ ได้แก่ หน้าปก สารบัญ และเนื้อหา 10 หน้าแรก เพื่อการเป็น e-Library และเอกสาร
สิ่งพิมพ์ของสถาบันที่เป็นรูปเล่มให้เป็นดิจิทัล
(3) งานเชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็มกับรายการทางบรรณานุกรม มี หน้าที่
เชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) กับรายการดรรชนีในฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทย เพื่อผู้ใช้จะ
ได้อ่านบทความฉบับเต็มขณะสืบค้นโดยไม่ต้องหาวารสารที่ชั้น
(4) งานอนุรักษ์และบารุงรักษาสภาพสิ่งพิมพ์ นาสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่าและ
ผ่านการออกให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีสภาพรูปเล่มไม่แข็งแรง ชารุดในส่วนต่าง ๆ มาดาเนินการตามวิธีการ
อนุรักษ์สิ่งพิมพ์ โดยเลือกใช้วิธีให้เหมาะสมกับสภาพชารุดของสิ่งพิมพ์นั้น ๆ ให้กลับมีสภาพที่ดีและ
ยืดอายุการใช้งาน สามารถนาออกให้บริการได้ต่อไป สาหรับสิ่งพิมพ์ที่จัดหามาใหม่ จะดาเนินการหุ้ม
ปกพลาสติกก่อนนาออกให้บริการ
2) กลุ่มงานบริการ
(1) งานบริการยืม-คืน
มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก งานโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล
กองบริหารการศึกษา งานบัตรสมาชิก บริการยืม-คืน บริการจองหนังสือ บริการหนังสือสารองประจา
วิชาและทั่วไป บริการหนังสือสถานภาพ On Shelf บริการหนังสือส่งถึงที่ และคืนง่ายสบายจัง (Book
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Delivery and Return Service) หรือ BDRS หนังสือสวยงาม คู่มืออาจารย์ บริการให้ยืมระหว่าง
ห้องสมุด งานเตือนสิ่งพิมพ์ก่อนครบกาหนดส่ง งานทวงสิ่งพิมพ์ค้างส่ง งานแจ้งหนังสือด่วนคณาจารย์
ถอนหนังสือที่หมดอายุการจอง งานค่าปรับ งานตรวจสอบพันธะ งานหนังสือจากตู้นอกเวลา บริการ
ห้องค้นคว้า บริการขอเลข ISBN/ISSN บริการรับ-ส่งโทรสาร รับหนังสือบริจาค และจัดทารายชื่อส่ง
หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคนิค การควบคุมดูแลเสียงตามสายของสานักฯ งาน
ควบคุมดูแลระบบทางเข้า-ออก งานตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ งานสถิติ
การบริการ
(2) งานบริหารจัดการระบบการจัดเก็บสารสนเทศ
มีหน้าที่จัดการตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่ได้รับจากงานเทคนิค
บริหารจัดการระบบการจัดเก็บหนังสืออ้างอิง หนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ เอกสาร
ตารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เอกสาร World Bank หนังสือราชวงศ์จักรี หนังสือรางวัล
โนเบล (Nobel) หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงหนังสือใหม่ จุลสาร วารสารใหม่ จัดการ
วารสารฉบับปีปัจจุบัน วารสารเย็บเล่มภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ ให้พร้อมบริการ งาน
สารวจทรัพยากรสารสนเทศ งานตรวจสอบ อ่านชั้น ปรับขยายชั้น ป้ายหมวดหมู่ ดูแลที่นั่งอ่าน งาน
คัดออก งานส่งซ่อม ฝึกอบรมการจัดชั้นหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ งานสถิติการให้บริการ
(3) งานบริการระหว่างห้องสมุด
มีห น้ าที่ รั บค าขอรั บบริ การจากบรรณารั กษ์ บ ริก ารสารสนเทศ และ
ให้บริการระหว่างห้องสมุดทั้งในรูปแบบของเอกสารฉบับจริง ถ่ายเอกสาร แฟ้มข้อมูล การสแกน โดย
วิ ธี ม าติ ด ต่ อ ของรั บ บริ ก ารด้ ว ยตนเอง ทางไปรษณี ย์ โทรสาร บริ ก ารแฟ้ ม ข้ อ มู ล กั บ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) โดยประสานงานร้านถ่ายเอกสารเพื่อถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด คิดราคา
ค่าบริการระหว่างห้องสมุด พิมพ์จดหมายนาส่งเอกสารระหว่างห้องสมุด พิมพ์ใบแจ้งราคาและซอง
เก็บหลักฐานบริการถ่า ยเอกสารระหว่างห้องสมุด ประสานงานกับสานักงานเลขานุการเรื่องการส่ง
เอกสารระหว่างห้องสมุดและการเงิน
(4) งานบริการวีดิทัศน์
มีหน้าที่บริการวีดิทัศน์ ดูแลและควบคุมห้องโสตวีดิทัศน์
3) กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ประกอบด้วยงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(1) งานจดหมายเหตุ
ทาหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารโสตทัศนวัสดุ
จดหมายเหตุรวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้
เป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาและพัฒนาการของสถาบัน พร้อมทั้งดูแล
อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ให้เป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่ถาวร
เผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุ นาชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก่หน่วยงาน
และบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน งานจดหมายเหตุ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
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(1.1) รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ทาหน้าที่รับมอบเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมาย
เหตุเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ และการดาเนินงานของสถาบัน ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสารจดหมายเหตุ
ตามที่กาหนดไว้ในตารางกาหนดอายุเอกสาร
(1.2) จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ทาหน้าที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
สแกนต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุ อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุตาม
หลักวิชาการจดหมายเหตุ รวบรวมสารสนเทศจากเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
เพื่อจัดนิทรรศการ จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการและเอกสารประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุ
(1.3) บริการสารสนเทศจดหมายเหตุของสถาบัน
ทาหน้าที่เผยแพร่สารสนเทศจดหมาเหตุแก่หน่วยงาน และบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบั น มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ คื อ จั ด แสดง ให้ คาแนะน า ตอบค าถามเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ บริการสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ/
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ และให้บริการยืมเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแก่
บุคคล/หน่วยงานเจ้าของเอกสาร
(1.4) บันทึกข้อมูลกฤตภาคข่าวนิด้า
ท าหน้ า ที่ คั ด เลื อ ก จั ด เก็ บ ข่ า ว/บทความที่ ส าคั ญ และมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ บันทึกลงบน
ฐานข้อมูล กฤตภาคข่าวนิด้า ในระบบดับลินคอร์เมตาดาทา เพื่อการสืบค้นและเก็บไว้เป็นเอกสาร
จดหมายเหตุต่อไป
(2) งานพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทาหน้าที่สะท้อนเกียรติภูมิและพัฒนาการของสถาบันในฐานะเป็นแหล่ง
ความรู้และเป็นแหล่งเชื่อมโยงสถาบันกับสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงวัตถุ สิ่งของ และวีดิทัศน์ และ
สร้างความภาคภูมิใจแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน การศึกษาที่
เกิดจากแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยงานย่อย 2 งาน คือ งาน
บริการทั่วไป และงานพิพิธภัณฑ์มีขอบเขตภาระงานดังนี้
(2.1) งานบริการทั่วไป ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และบริการของพิพิธภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และบริการให้ข้อมูล
ณ เคาน์ เ ตอร์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ งานน าชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง รายบุ ค คลและเป็ น หมู่ ค ณะ งานดู แ ลห้ อ ง
พิพิธภัณฑ์มีรายละเอียดดังนี้ คือ การเบิกคืนกุญแจห้องพิพิธภัณฑ์ การเปิดปิดห้องพิพิธภัณฑ์ การเปิด
ปิดเครื่องทาความเย็น เครื่องปรับอากาศ การเปิดปิดระบบควบคุมการทางานของซอฟต์แวร์ห้อง
พิพิธภัณฑ์ ตรวจสอบการทางานของซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน
จัดเก็บเครื่องแท็บเลตในที่ปลอดภัย ดูแลการทาความสะอาดห้องพิพิธภัณฑ์
(2.2) งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ประกอบด้ ว ยการจั ด หา ลงทะเบี ย น
หมุนเวียนและจัดเก็บวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ งานจัดกิจกรรม/นิทรรศการเนื่องในโอกาสสาคัญ
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ต่าง ๆ ของสถาบัน งานเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ และงานบันทึกเพิ่ม
ข้อมูลในฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์
4) งานห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์
มีหน้าที่บริการข้อมูลสารสนเทศอาเซียน หนังสือ วารสาร งานวิจัยอาเซียน
ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
(1) งานบริการยืมคืน
มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก งานบัตรสมาชิก บริการยืม -คืน
บริการจองหนังสือ บริการหนังสือสถานภาพ On Shelf บริการหนังสือส่งถึงที่ บริการยืมระหว่า ง
ห้องสมุด งานเตือนสิ่งพิมพ์ก่อนครบกาหนด งานทวงสิ่งพิมพ์ค้างส่ง ถอนหนังสือที่หมดอายุการจอง
งานปรั บ งานตรวจสอบพัน ธะ งานหนังสื อจากตู้ นอกเวลา งานควบคุมดู แลระบบทางเข้า งาน
ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ
(2) งานบริหารจัดการระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
มีห น้ า ที่ ตรวจรั บและจั ดการทรั พยากรสารสนเทศใหม่ ที่รั บจากงาน
เทคนิค บริหารจัดการระบบการจัดเก็บหนังสือ จุลสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ให้พร้อมบริการ งาน
In House งานตรวจสอบ อ่านชั้น ปรับขยายชั้น ป้ายหมวดหมู่ งานสารวจทรัพยากรสารสนเทศ งาน
คัดออก งานส่งซ่อม ดูแลที่นั่งอ่าน
(3) งานประชาสัมพันธ์
มี ห น้ า ที่ ร วบรวม เตรี ย มข้ อ มู ล และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ
ประชาสัมพัน ธ์ให้กับผู้ใช้บริการทราบ จัดทาคู่มือการใช้และให้บริการของห้องสมุด ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับงานและบริการของห้ องสมุด จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มี ผู้มาใช้บริการ
ห้องสมุดมากขึ้น งานจัดนิทรรศการ การแสดงหนังสือใหม่
(4) งานธุรการ
(4.1) งานสารบรรณ ร่าง จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารโต้ตอบกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารอย่างมีระบบ
(4.2) งานพัสดุและครุภัณฑ์ ควบคุม ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ที่ชารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
(4.3) งานดูแ ลอาคารสถานที่ มีห น้าที่ เปิ ด -ปิ ดอาคาร และดูแ ล
ความเรียบร้อย ความปลอดภัยของทรัพย์สิน
(4.4) การจัดทาตารางเวรการให้บริการ และสถิติต่าง ๆ
2.2.6.3 สานักงานเลขานุการ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารและการดาเนินงานห้องสมุด มีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารและอานวยการ 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงาน
แผนและพัฒนาองค์การ ดังนี้
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1) กลุ่มงานบริหารและธุรการ
ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสานักบรรณสารการพัฒนาในการให้บริการ
และอานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานห้องสมุด ซึ่งปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีขอบข่ายและภาระงาน
ดังนี้
(1) งานธุรการ
ทาหน้าที่ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสาร ทาคาสั่ง ประกาศ
บันทึกต่าง ๆ ถ่ายเอกสาร เรียงหน้า เย็บเล่มเอกสาร จัดทาเอกสารประกอบการประชุม สัมมนา
จัดทาตารางปฏิบัติงานล่วงเวลา จัดเวียนหนังสือเอกสารภายในสานัก จัดงานพิธีการต่าง ๆ ของสานัก
(2) งานสารบรรณ
ทาหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก จัดทาทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ จัดระบบจัดเก็บเอกสารและทาลายเอกสาร จัดตั้ง
แฟ้มต่าง ๆ และเก็บรักษา คัดกรองหนังสือและเสนอผู้บังคับบัญชา จัดเก็บเอกสารทั้งที่เป็นตัวเอกสาร
และในระบบคอมพิวเตอร์ นาส่งหนังสือราชการต่าง ๆ
(3) งานสถานที่และครุภัณฑ์
ทาหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ
และส่วนประกอบอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความปลดภัยและรักษาทรัพย์สินประสานงานการตกแต่ง
ต่อเติ ม ปรั บ ปรุ งซ่อ มแซมสถานที่ และครุภัณ ฑ์ ต่า ง ๆ ดูแลให้ บ ริการห้ องประชุมพร้ อมอุ ปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ดูแลรักษาตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาราชการ ให้บริการอานวยความสะดวกในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้พาหนะรวมทั้งการดูแลรักษาซ่อมบารุงให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
(4) งานประชาสัมพันธ์
ทาหน้าที่รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สานักให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดทา
โปสเตอร์ ง านประชุ ม สั ม มนา และป้า ยประกาศต่า ง ๆ ของส านั ก รวมทั้ ง ผลิ ต แผ่ น พับ เพื่อ การ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
(5) งานจัดการความรู้
มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผน โครงการและก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตาม
แผนการจัดความรู้ของสานัก รวมทั้ งมีหน้าที่ในการประสานงานและอานวยความช่ว ยเหลือ การ
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสานักให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6) งานบริหารความเสี่ยง
มีห น้ า ที่จัดท าแผน โครงการ เพื่อรองรับ ความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นกั บการ
ดาเนินงานของห้องสมุด และกากับติดตามรายงานการประเมิ นตามแผน รวมทั้งประสานงานเพื่อให้
โครงการ กิจกรรมที่เป็นมาตรการตอบสนองความเสี่ยงสัมฤทธิ์ผล
(7) งานประเมินความพึงพอใจ
มีหน้าที่ในการจัดทาแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจบริการ
ของสานักบรรณสารการพัฒนา และประเมินความพึงพอใจในการอบรมพร้อมทั้งทาการประมวลผล
การประเมิน
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2) กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานในการบริการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
การจั ด ท าบั ญ ชี พั ส ดุ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง รวมทั้ ง บริ ห ารการใช้ จ่ า ยเงิ น ของส านั ก ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ และทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีขอบข่ายและภาระงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานการเงินและบัญชี
จั ด ท าบั ญ ชี รั บ และเบิ ก จ่ า ยเงิ น ทั้ ง เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น เงิ น
งบประมาณรายได้ และเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทด
รองราชการ เงินรายได้สานักและเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลา ขออนุมัติและเบิกจ่ายในการไปราชการของ
บุคคลในสานัก เก็บรวบรวมหลักฐานและใบสาคัญการจ่ายเงิน ใช้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
รวมทั้งบริหารและควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท ติดตามและจัดทารายงานการใช้
จ่ายเงิน และรายงานสถานการเงินของสานัก
(2) งานพัสดุ
ทาหน้าที่สารวจความต้องการใช้พัสดุ สืบราคา และดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุ -ครุภัณฑ์ หนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลออนไลน์ จัดทาบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์การ
จัดเก็บ ดูแลรั กษา จั ดทาบัญชีการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ สารวจ และจาหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
รวมทั้งจัดทาแผนและติดตามรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
3) กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ
ทาหน้าที่ประสานจัดทาแผนระดับต่าง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผน จัดทางาบประมาณประเภทต่าง ๆ งานประกันคุณภาพ งานทรัพยากรบุคคล งานบริการทาง
วิชาการ และทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจาสานักและการประชุมนักวิชาการสานัก
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) งานแผนและงบประมาณ
ทาหน้าที่จัดทาแผนระยะยาว แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานจัดทางบ
ประมาณแผ่นดิน งานประมาณรายได้ และงบประมาณเงินทุน ต่าง ๆ รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
(2) งานทรัพยากรบุคคล
ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารและพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบในการ
ประสานงานสรรหาบุคคล การคัดเลือก บรรจุ โอนย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ขอตาแหน่ง จัดทา
ทะเบียนประวัติ จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร จัดอบรม สัมมนาบุคลากรประจาปี ดาเนินการ
เกี่ยวกับการลา การขออนุมัติตัวบุคคล เพื่ออบรม สัมมนา ดูงานรวมทั้งจัดทาแผนอัตรากาลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากร
(3) งานประกันคุณภาพ
ทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการพัฒนามาตรฐาน และจัดระบบประกัน
คุณภาพห้ องสมุด จั ดเก็บรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศการประกันคุณภาพ จัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง ศึกษาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางเสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน ติดตาม
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การดาเนินงานเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ประสานงานบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศประกันคุณภาพของ
สถาบัน (QAIS) และตรวจสอบข้อมูลในระบบ รวมทั้งรับผิดชอบติดตามตัวชี้วัดของ กพร. ที่สานัก
รับผิดชอบ
(4) งานบริการทางวิชาการ
ทาหน้าที่สนับสนุกงานบริการทางวิชาการของสานัก เช่น การเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน การฝึกงานของนักศึกษา การจัดฝึกอบรม และการประสานงานเพื่อการบริการวิชาการ
อื่น ๆ
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2.3 สมรรถนะบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบั น บั ณฑิตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ได้กาหนดสมรรถนะบุคลากรของสถาบัน ออกเป็น 3
ประเภท คื อ สมรรถนะหลั ก (Core
Competency) สมรรถนะตามต าแหน่ ง (Functional
Competency) และสมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) โดยผู้เขียนจะขอกล่าวถึง
เฉพาะสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามตาแหน่ง ซึ่งเกี่ยวข้องในตาแหน่งของผู้เขียน มีรายละเอียด
ดังนี้
2.3.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็นความเข้าใจ ความสามารถ หรือคุณลักษณะที่สถาบันมุ่งหวังให้ บุคลากรของสถาบันทุก
คนมีในทิศทางเดียวกันในระดับ ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายของสถาบัน ซึ่ง
สถาบันได้นาค่านิยมร่วมของสถาบัน (WISDOM) มาเป็นแนวทางกาหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร
ประกอบด้วย
1) สมรรถนะการพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การ
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างเป็นคุณภาพ เพื่อสนับสนุน และสนองตอบต่อเป้าหมายการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล (World Class University)
ตารางที่ 2.1 สมรรถนะการพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล
ระดับ
รายละเอียดพฤติกรรม
1 1) แสวงหาความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงาน
ของตนเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล
อย่างต่อเนื่อง (เช่น เกณฑ์คุณภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
2

3

4

1) บูรณาการความรู้ ทักษะที่ได้จากการเรียนรู้พัฒนา
ตนเองมาใช้ในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
สากล และ
2) ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แก่เพื่อน
ร่วมงาน (เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ)
1) รับผิดชอบงาน และร่วมผลักดันงานตามยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานหรือสถาบันให้สาเร็จตามเป้าหมายการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล
1) มีบทบาทสาคัญในโครงการ กิจกรรม หรืองานที่ทาให้
สถาบันบรรลุตามวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ หรือเป็นที่รจู้ ัก
และยอมรับจากสังคมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้
- การผ่านการพัฒนาความรู้ ทักษะที่
สาคัญ จาเป็นในงานที่รับมอบหมาย
- ตัวอย่างงานที่อาศัยการค้นคว้าศึกษา
ข้อมูลประกอบ
- ตัวอย่างงานที่ใช้ความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนา หรือศึกษาด้วยตนเอง
- ประเด็นความรู้ที่ได้แลกเปลีย่ น
- ผลสาเร็จของงานตามยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ
- ตัวอย่างการมีส่วนร่วมในงานตาม
ยุทธศาสตร์
- ผลสาเร็จของงานตามยุทธศาสตร์ระดับ
สถาบัน
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2) สมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การปรับปรุง ยกระดับ พัฒนา หรือ
คิดค้นการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดวิธีการ แนวทาง หรือเครื่องมือใหม่ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ
ที่มีป ระสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และสร้างคุณค่าแก่ห น่ว ยงาน สถาบัน และสั งคม ที่ส อดคล้ องกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง (งานเชิงนวัตกรรมของสถาบัน เช่น งานวิจัย งานวิเคราะห์ งาน
สั ง เคราะห์ ตารา หนั ง สื อ การวิ จั ย กรณีศึ ก ษา สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โปรแกรม ระบบสารสนเทศ ต่ า ง ๆ
กระบวนงาน แนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น)
ตารางที่ 2.2 สมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
ระดับ
รายละเอียดพฤติกรรม
1 1) สนับสนุน ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
สถาบันให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายของสถาบัน
2 1) กระตือรือร้นปรับปรุง หรือยกระดับการปฏิบัตงิ าน
ที่ตนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
3 1) มีส่วนร่วมคิดค้น พัฒนาวิธีการ แนวทาง เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน หรือการบริการใหม่ หรือ
2) มีส่วนร่วมคิดค้นองค์ความรูท้ ี่เป็นประโยชน์แก่
บุคลากรของหน่วยงาน หรือสถาบัน (เช่น งานวิจัย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตารา หนังสือ การวิจัย
กรณีศึกษา เป็นต้น)
4 1) มีส่วนร่วมหลักในการคิดค้น พัฒนาวิธีการ แนวทาง
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน หรือการบริการใหม่ หรือ
องค์ความรู้ใหม่ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
องค์กรระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ
2) สามารถกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม
การคิดค้นพัฒนาหรือประยุกต์นวัตกรรมมาใช้ หรือ
3) ส่งเสริม สนับสนุนบรรยากาศการนานวัตกรรมการ
ประยุกต์มาใช้ในหน่วยงาน

ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้
- การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายของสถาบัน
- งานเชิงพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ
หรือเกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างวิธีการ แนวทาง เครื่องมือ
หรือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน หรือสถาบัน

- ตัวอย่างการได้รบั ยกย่องจาก
หน่วยงานระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
- ตัวอย่างการเผยแพร่ความรู้แก่
หน่วยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ
- นโยบาย หรือมาตรการส่งเสริมด้าน
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือของ
สถาบัน
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3) สมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนัก และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของ หน่วยงาน สถาบัน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประเทศชาติ
ตารางที่ 2.3 สมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับ
รายละเอียดพฤติกรรม
1 1) ปฏิบัติงานที่รบั ผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาได้ตามกาหนด
2 1) ร่วมกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน หรือสถาบัน
อย่างสม่าเสมอ หรือ
2) รับผิดชอบงาน ภารกิจที่ได้รบั มอบหมายระดับ
สถาบันได้สาเร็จตามที่กาหนด
3 1) มีบทบาท หรือร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้าง
คุณค่าแก่สถาบัน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถาบัน
4 1) มีบทบาทหลัก หรือร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
สร้างคุณค่าแก่สังคมในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หรือ
2) สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนในการปลูกฝังจิตสานึก
และดาเนินกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม

ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้
- ความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
- ความถี่การเข้าร่วมกิจกรรมระดับ
หน่วยงาน หรือของสถาบัน
- ความสาเร็จของการดาเนินงานระดับ
สถาบันที่ได้รบั มอบหมาย
- ตัวอย่างการร่วมดาเนินกิจกรรมที่
สร้างคุณค่าแก่สถาบัน ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CSR)
- ตัวอย่างการดาเนินกิจกรรมที่สร้าง
คุณค่าแก่สถาบัน ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (CSR) ที่มีผลกระทบ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
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4) สมรรถนะการมีระเบียบวินัย การประพฤติตนอยู่ในกฎ ระเบียบ วินัยราชการ
กติกาของสถาบัน และสังคม รวมถึงหน้าที่ความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อประสิทธิผ ล
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
ตารางที่ 2.4 สมรรถนะการมีระเบียบวินัย
ระดับ
รายละเอียดพฤติกรรม
1 1) ประพฤติตนตามระเบียบวินัยวิชาชีพ
ทางการศึกษา และระบบราชการ
2 1) ปฏิบัติงานเต็มกาลังความสามารถ ตรง
ต่อเวลา และ
2) ดูแลรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สิน
ของสถาบัน
3 1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
ความมีระเบียบวินัยต่อเพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
4 1) แนะนา ถ่ายทอด ให้คาปรึกษาผู้อื่น ใน
การประพฤติตนตามวินัย ระบบราชการ
หรือวิชาชีพทางการศึกษา หรือ
2) ส่งเสริม สนับสนุนในการปลูกฝัง
จิตสานึก ของความมีระเบียบวินัยแก่ผู้อื่น

ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้
- การประพฤติตนตามระเบียบวินัยวิชาชีพ
ทางการศึกษา และระบบราชการ
- ผลสาเร็จของงานตามระยะเวลาที่กาหนด
- ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดแก่สถาบันที่เกิด
จากการกระทา หรือละเว้นการกระทา (ทั้งที่
จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้)
- ความถี่การตรงต่อเวลาในการร่วมประชุม
การส่งมอบงาน หรือการบริการแก่ผู้อื่น
- ตัวอย่างการแนะนา ถ่ายทอดให้คาปรึกษา
ผู้อื่น (ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ)
- ประเด็นความรู้ที่มีการแนะนา ถ่ายทอด
หรือให้คาปรึกษา
- ความถี่ความตรงต่อเวลาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
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5) สมรรถนะการเปิดใจมีส่วนร่วม การเปิดใจกว้างในความร่วมมือ มีส่วนร่วมในงาน
โครงการ กิจกรรมกับผู้อื่นทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน รวมถึงการพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
ด้วยการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ตารางที่ 2.5 สมรรถนะการเปิดใจมีส่วนร่วม
ระดับ
รายละเอียดพฤติกรรม
1 1) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้อื่น ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง
ปราศจากอคติ หรือ
2) มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์อย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ
2 1) มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการกับ
เพื่อนร่วมงานได้สาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
3
4

1) มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการ
กับหน่วยงานอื่นภายในสถาบันได้สาเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
1) มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการที่
เป็นประโยชน์กับสถาบัน เครือข่าย
ภายนอกสถาบันได้สาเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด หรือ
2) สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนในการปลูกฝัง
จิตสานึก และดาเนินกิจกรรมที่สร้าง
คุณค่าแก่สังคม

ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้
- ตัวอย่างประเด็นข้อเสนอแนะ หรือประเด็น
ความคิดเห็น
- ตัวอย่างการเข้ามีส่วนร่วมรับฟังความ
คิดเห็นระดับหน่วยงาน หรือระดับสถาบัน
- ผลสาเร็จของกิจกรรม หรือโครงการที่
ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เช่น งานประกัน
คุณภาพการศึกษา กิจกรรม KM หน่วยงาน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น
- ผลสาเร็จของกิจกรรม หรือโครงการที่
ทางานร่วมกับบุคลากรหน่วยงานอื่น เช่น
กิจกรรมกีฬาสี 5ส เป็นต้น
- ผลสาเร็จของกิจกรรม หรือโครงการที่
ทางานร่วมกับคู่ความร่วมมือภายนอกสถาบัน
- การเปิดใจมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
กิจกรรม โครงการระดับสถาบัน
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6) สมรรถนะคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ สร้าง ส่งเสริม และรักษาความ
สามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และภาพลักษณ์
ของสถาบัน
ตารางที่ 2.6 สมรรถนะคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ระดับ
รายละเอียดพฤติกรรม
มี / - ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง
ไม่มี และวิชาชีพ
- ละเว้นการนาผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน
- ปฏิบัติงาน หรือให้บริการผู้อื่นด้วยความเสมอ
ภาค ปราศจากอคติ
- สร้าง ส่งเสริม และรักษาความสามัคคีในการ
ปฏิบัติหน้าที่
- ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมี
มูลค่าเกินปกติวิสัย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตามวินัยระบบราชการ วิชาชีพทางการ
ศึกษา และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้
- ผลการสอบสวนความผิดทางวินัย
ด้านการทุจริตของบุคลากรสาย
วิชาการ หรือสายสนับสนุน
- คาพิพากษาของศาลในความผิดด้าน
การทุจริต

2.3.2 สมรรถนะตามตาแหน่ง (Functional Competency)
เป็ น ความรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะในการปฏิ บั ติ ง านที่ บุ ค ลากร
รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์ และความชานาญในตาแหน่งวิช าชีพของบุคลากร สาหรับตาแหน่ง
บรรณารักษ์จัดอยู่ในกลุ่มความเชี่ยวชาญในงาน มีรายละเอียดดังนี้
สมรรถนะตามตาแหน่งบรรณารักษ์ คือ จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์ จัด
หมวดหมู่หนั งสื อ สร้ างระเบี ยนรายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขปด้วยระบบสารสนเทศ
ห้องสมุดที่สถาบันเลือกใช้ จัดทาคู่มือการใช้งาน ให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการอื่น ๆ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ศึกษา ค้นคว้า และจัดระบบงานที่เหมาะสม
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ตารางที่ 2.7 สมรรถนะตามตาแหน่งบรรณารักษ์
ระดับ
รายละเอียดพฤติกรรม
1 1) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในคาอธิบายงาน หมวดลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ และได้ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของสานักฯ
2 1) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในคาอธิบายงานหมวดลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในด้าน
ปริมาณ หรือคุณภาพ หรือทั้งสองด้าน
2) เขียนคู่มือการใช้งาน หรือกระบวนงาน
3) จัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเข้า
มาใช้บริการห้องสมุด
4) ร่วมกาหนดหัวข้อและเนื้อหาในการฝึกอบรม
รวมทั้งร่วมให้การอบรมในหัวข้อนั้น ๆ
3 1) ปรับปรุงกระบวนงานเดิมหรือพัฒนา
กระบวนงานใหม่ หรือพัฒนาระบบงานใหม่โดย
เป็นผู้คิดริเริ่ม
2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ใน
สาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับเพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้ใช้บริการ
3) สร้างเครือข่ายวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
4) กาหนดหัวข้อและเนื้อหาในการฝึกอบรม
รวมทั้งให้การอบรมในหัวข้อนั้นๆ
5) ให้คาปรึกษา คาแนะนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
นาไปสู่การพัฒนาองค์กร
6) เป็น Subject Specialist ในสาขาที่มีการเรียน
การสอนของสถาบัน

ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้
-ผลสาเร็จการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล (KPI)
-ความถี่การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของหน่วยงาน
- ตัวอย่างงานที่ปรับปรุง พัฒนา
- ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน
- ตัวอย่างการดาเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างการมีส่วนร่วมใน
โครงการฝึกอบรม

- ผลงานเชิงพัฒนา
- แนวปฏิบัติที่ดีในงานที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายวิชาชีพ
- ตัวอย่างการมีส่วนร่วมใน
โครงการฝึกอบรม
- ตัวอย่างประเด็น หรือชื่อผู้รับ
คาปรึกษา สอนงาน
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ)
ระดับ
รายละเอียดพฤติกรรม
4 1) ทาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพและมีการ
เผยแพร่
2) ให้คาแนะนา คาปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
นาไปสู่การกาหนดนโยบาย
3) กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้ในตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง
4) ได้รับการยอมรับจากภายในและภายนอกว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาที่เป็น
Subject Specialist

ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้
- ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับการ
ประเมิน หรือยืนยันความถูกต้อง
- ตัวอย่างประเด็นของคาแนะนา
คาปรึกษา
- ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมที่
ดาเนินการ
- ตัวอย่างการเป็นวิทยากรที่
เกี่ยวข้อง

2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ สานักบรรณสารการพัฒนา
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความต้องการ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิธีการต่า ง ๆ มา ใช้ในการดาเนิ นงานสร้างฐานข้อมูล บรรณานุก รมหนังสื อ และสื่ อโสตทัศน์ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ มีลักษณะงานดังนี้
2.4.1 ภาระงานหลักของบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2.4.1.1 งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนการวิเคราะห์และลงรายการ
1) ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับจากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2) เปลี่ ย นสถานะทรั พ ยากรสารสนเทศเป็ น ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ อ ยู่
ระหว่างรอการวิเคราะห์ (CS : Catalog Shelf)
3) จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นหนังสือเพื่อรอการวิเคราะห์เนื้อหา
และลงรายการ
2.4.1.2 งานวิเคราะห์เนื้อหาและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
1) ตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมกับฐานข้อมูลระบบ Aleph ของ
สานัก และจากฐานข้อมูลภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น Ohio Link, Library of
Congress เป็นต้น
2) ลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกัน (AACR2) พร้อมกาหนดเขตข้อมูล (Tag) ตัวบ่งชี้ (Indicator) และเขต
ข้อมูลย่อย (Subfield) ตามมาตรฐานการลงรายการแบบ MARC 21
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3) วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสนเทศเพื่อกาหนดหัวเรื่องโดยใช้คู่มือ Library
of Congress Subject Heading และหัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย
4) วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อกาหนดเลขหมู่โดยใช้ Library
of Congress Classification และกาหนดเลขหนังสือ/เลขผู้แต่งโดยใช้คู่มือ C.A. Cutter’s ThreeFigure Alfabetic-Order Table สาหรับหนังสือภาษาอังกฤษ และตารางเลขหนังสือสาหรับอักษร ก
สาหรับหนังสือภาษาไทย
5) บั น ทึกข้ อมูล ทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานการลงรายการแบบ
MARC 21 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph และสร้างระเบียนประจาเล่มหนังสือ (Item Record) ที่
สมบูรณ์
6) เพิ่มเติมข้อมูลในส่วน Item Record เช่น บาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ
สถานะของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น
2.4.1.3 งานควบคุมคุณภาพฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
1) ตรวจสอบการซ้าระเบียนและการซ้าเลขเรียกหนังสือในฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
2) ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์เนื้อหาและการลงรายการทาง
บรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3) ควบคุมและแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลตามมาตรฐานที่กาหนด
2.4.1.4 งานสร้าง แก้ไข ควบคุม และบารุงรักษาระเบียนข้อมูลหลักฐาน (Authority
Record Maintenance)
1) ตรวจสอบระเบียนข้อมูลหลักฐานในฐานข้อมูล Aleph เพื่อพิจารณาว่า
จะต้องสร้างรายการโยง หรือแก้ไขระเบียนข้อมูลหลักฐาน
2) สร้างรายการโยง (Cross References) 2 แบบ คือ รายการโยง “ดูที่”
และรายการโยง “ดูเพิ่มเติม”
3) แก้ไขและควบคุมระเบียนข้อมูลหลักฐาน Author Authority, Subject
Authority และ Series Authority
2.4.1.5 งานบริการจัดทาข้อมูลการลงรายการในทรัพยากรสารสนเทศ (CIP)
1) รับคาขอใช้บริการและประสานงานกับผู้ขอใช้บริการจากคณะ/สานัก
2) ลงรายการทางบรรณานุ ก รม และวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาของทรั พ ยากร
สารสนเทศ เพื่อกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง
3) ประสานงานกับงานบริการเพื่อดาเนินการขอเลขมาตรฐานสากลประจา
หนังสือ (ISBN)
2.4.1.6 งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ
1) พิมพ์ Label เลขเรียกหนังสือจากฐานข้อมูล Aleph และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
2) ติด Label เลขเรียกหนังสือที่ปกและสันหนังสือ และติดใบรองปกที่
ด้านหลังของหนังสือ
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3) ติดตั้ง RFID Tag ที่ตัวเล่มหนังสือ
4) ห่อปกหนังสือ
5) ทารายการหนังสือใหม่ประจาสัปดาห์จากฐานข้อมูล Aleph
6) จัดส่งหนังสือพร้อมรายการหนังสือใหม่ประจาสัปดาห์ให้งานบริการ
2.4.1.7 งานจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
1) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการสแกนเอกสาร (วิทยานิพนธ์ และ
ภาคนิพนธ์ของสถาบัน) ก่อนการเชื่อมโยงข้อมูล
2) เชื่ อ มโยงเอกสารที่ ส แกนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยใช้ โ ปรแกรม Adobe
Acrobat
3) โอนแฟ้มข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วไปจัดเก็บที่ Server โดยแบ่งออกเป็น 2
ส่วน ส่วนผู้ใช้ทั่วไป และส่วนที่เป็นผู้ใช้ภายใน
4) เชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็มกับรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล Aleph
ด้วยการใส่ Link ใน Tag 856
5) ตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็ม โดยตรวจสอบ
ผ่านการสืบค้นจากหน้า OPAC ของห้องสมุด
2.4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในตาแหน่งบรรณารักษ์ชานาญการตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.4.2.1 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ
1) ด้านการปฏิบัติงาน
(1) วิเคราะห์หมวดหมู่และกาหนดหัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
โดยใช้หนังสือคู่มือการกาหนดเลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC: Library of Congress) และ
หัวเรื่อง (Subject Heading) และประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ออนไลน์ ได้แก่ LC Online Catalog, OhioLink Library Catalog, British Library และ WorldCat
มาช่ ว ยในการก าหนดเลขหมวดหมู่ และหั ว เรื่อ ง ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เ ป็น ไปตามมาตรฐานสากลของงาน
วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
(2) ลงรายการบรรณานุ ก รมของหนั ง สื อ ภาษาอั ง กฤษในฐานข้ อ มู ล
ห้ อ งสมุ ด ด้ ว ยระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Aleph ตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานการลงรายการ AACR2
(Anglo-American Cataloging Rules), MARC 21 (Machine Readable Cataloging) และ
มาตรฐานอาร์ดีเอ (RDA: Resource Description and Access) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ของงานลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
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(3) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขเรียกหนังสือ (Call Number) และ
รายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษในฐานข้อมูลห้องสมุดให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อ
การสืบค้นของผู้ใช้บริการห้องสมุด
2) ด้านการวางแผน
(1) ร่วมกาหนดแผนการทางานในงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ
บรรณานุกรมของหนังสือให้บรรลุตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสานักบรรณสารการ
พัฒนา
(2) ร่วมกาหนดแผนการจัดสรรสัดส่วนการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ
ประจาปีงบประมาณ เป็นไปตามสัดส่ วนของหนังสือที่ได้รับจากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หนังสือ โดยให้มีความสอดคล้องกับภาระงานหลักและภาระงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มเติม เพื่อให้การดาเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(3) ร่ ว มก าหนดแผนด าเนิ นงานกลุ่ ม วิเ คราะห์ ท รัพ ยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ทั้งภายในงานวิเคราะห์หมวดหมู่ สานักบรรณสารการพัฒนา และ
ภายนอกห้ อ งสมุ ด คื อ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า ง ๆ โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามคิ ด เห็ น
คาแนะนา และถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรม/ดูงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดาเนิ นงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ประสานงานการทางานกับหน่ว ยงานภายในสานักบรรณสารการ
พัฒนา ได้แก่ งานจัดหา งานบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักงานเลขานุการ เมื่อพบ
ข้อขัดข้องในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หนังสือออกให้บริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากที่สุด
4) ด้านการบริการ
ให้บริการหนังสือด่วน ตามการร้องขอของผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์
ของสถาบัน และบุคคลภายนอก โดยมีการควบคุมเวลาเฉลี่ยในการดาเนินการตั้งแต่ได้รับคาขอและ
นาส่งงานบริการ ภายใน 7 ชั่วโมง (1 วันทาการ)
2.4.2.2 งานบริการจัดทารายการบรรณานุกรม (CIP: Cataloging-in-Publication)
1) ด้านการปฏิบัติงาน
จัดทาข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือให้กับกองบริการการศึกษา
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น หนั ง สื อ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก พิ ม พ์ ส ถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้อนุมัติให้จัดพิมพ์เอกสารวิชาการในสานักพิมพ์ขึ้น การจัดทาข้อมูลการ
ลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ เริ่มจากวิเคราะห์รายละเอียดของหนังสือ และให้ข้อมูลในลักษณะ
บรรณานุกรมในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก่อนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ข้อมูล CIP ประกอบด้วย ชื่อผู้
แต่ง ชื่อเรื่อง และพิมพลักษณ์ (ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ปีที่พิมพ์) และข้อมูลเกี่ยวกับ
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หนังสือ อื่น ๆ ได้แก่ จานวนหน้า ภาพประกอบ ตาราง หมายเลข ISBN หัวเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ
ที่เป็นสากล สาหรับระยะเวลาดาเนินการให้บริการข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ ภายใน
3 วันทาการ (ทั้งนี้ ไม่รวมระยะเวลาในการขอหมายเลข ISBN ที่เป็นส่วนงานรับผิดชอบของงาน
บริการ)
2) ด้านการวางแผน
วางแผนและกาหนดระยะเวลาการจัดทาข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือให้มีความชัดเจน หลังจากได้รับบันทึกขอใช้บริการ เพื่อให้รายการบรรณานุกรมหนังสื อเสร็จ
ก่อนระยะเวลาที่กาหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริการ เพื่อขอข้อมูลหมายเลข ISBN
ประกอบการจัดทารายการบรรณานุกรมหนังสือ
(2) ประสานงานกับสานักงานเลขานุการของสานัก ในเรื่องการส่งบันทึก
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
(3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา กรณีข้อมูลหนังสือที่
แนบมาไม่ชัดเจน และครอบคลุมที่เพียงพอ
4) ด้านการบริการ
จัดทาข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือตามการร้องขอ
2.4.3 คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1) งานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือภาษาไทย
วิเคราะห์ หมวดหมู่หนังสือภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการกาหนดหมวดหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC: Library of Congress) และหัวเรื่อง (Subject Heading) การวิเคราะห์
หมวดหมู่หนังสือภาษาอังกฤษ จัดแยกประเภทการวิเคราะห์ออกเป็ น ๒ ประเภท คือ การวิเคราะห์
หมวดหมู่แบบ Original Catalog และแบบ Copy Catalog กรณี Original Catalog มีวิธีการคือ
อ่านเนื้อหาภายในเล่ม เพื่อทาการวิเคราะห์จับใจความสาคัญและสรุปประเด็นของเนื้อหา ออกมาเป็น
วลีหรือคาที่สอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหาของหนังสือเรื่องนั้น ๆ วิเคราะห์กลั่นกรองออกมาเป็นหัว
เรื่อง นาหัวเรื่องที่ได้ไปกาหนดเลขหมวดหมู่ ด้วยการเปิดคู่มือหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
พร้อมกาหนดเลขผู้แต่ง (Cutter) ออกมาเป็นเลขเรียกหนังสือ (Call Number) ส่วนกรณี Copy
Catalog เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการกาหนดเลขหมวดหมู่ โดยสืบค้นหนังสือ
ที่มีชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกันจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอื่น ๆ ที่ได้ดาเนินการ
วิเคราะห์หมวดหมู่ไว้แล้ว ทาการสืบค้นจนได้ข้อมูลบรรณานุกรม และแสดงในรูปแบบ Marc 21 ทา
การสาเนาเลขหมู่หนังสือ หัวเรื่อง และข้อ มูลบรรณานุกรมจากห้องสมุดอื่นที่มีหนังสือตรงกัน และ
สาเนาข้อมูลเข้ามายังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ผู้ปฏิบัติทาการปรับแก้ไขเฉพาะเลขผู้แต่ง
(Cutter) (ใน Tag 050 #b) จะได้เลขเรียกหนังสือ (Call Number) ที่สมบูรณ์ ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเลขเรียกหนังสือในฐานข้ อมูลหนังสือ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน จากนั้นผู้ปฏิบัติทาการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนที่ต้องการเพิ่มเข้าไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุก Tag ที่กาหนดในฐานข้อมูล
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ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการลงรายการ AACR2 (Anglo-American
Cataloging Rules) และ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) และเขียนเลขเรียกหนังสือ
ในตัวเล่ม โดยเขียนเลขเรียกหนังสือในหน้าปกหลัง ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการ
เมื่อตัวเล่มพร้อมส่งงานบริการ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลกับตัวเล่มอีก
ครั้ง ก่อนส่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดส่งงานบริการทุกสัปดาห์ต่อไป ผลการดาเนินงานได้ตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงคุณภาพ มีเป้าหมาย ร้อยละ 45.00 ค่าเฉลี่ยที่ทาได้
ร้อยละ 55.91 สาหรับเชิงคุณภาพ มีเป้าหมาย ร้อยละ 98.00 ค่าเฉลี่ยที่ทาได้ ร้อยละ 99.00
2) งานบริการจัดทารายการบรรณานุกรมหนังสือ (CIP: Cataloging-inPublication)
การจั ด ทาข้อ มูล การลงรายการบรรณานุกรมหนัง สื อ ให้ กับ กองบริก ารการศึ กษา
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น หนั ง สื อ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก พิ ม พ์ ส ถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้อนุมัติให้จัดพิมพ์เอกสารวิชาการในสานักพิมพ์ขึ้น โดยเมื่อผู้ปฏิบัติได้รับ
บันทึกขอให้จัดทาข้อมูลการลงรายการในสิ่งพิมพ์ และ ISBN จากกองบริการการศึกษา ทาการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดของหนังสือที่แนบมา วิเคราะห์หมวดหมู่ LC, DC และ
กาหนดหัวเรื่ อง ทารายการทางบรรณานุกรมหนังสื อแบบ AACR2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งาน
บริการ เพื่อขอหมายเลข ISBN และเมื่อได้ ISBN เรียบร้อย จัดทาข้อมูลรายการทางบรรณานุกรม
หนังสือ (CIP) ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และพิมพลักษณ์ (ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ สานักพิมพ์
ปีที่พิมพ์) และข้อมูลเกี่ยวกับหนังสืออื่น ๆ ได้แก่ จานวนหน้า ภาพประกอบ ตาราง หมายเลข ISBN
หัวเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ ต่อจากนั้น ทาบันทึกจัดทาข้อมูลการลงรายการหนังสือและ ISBN
พร้อมแนบเสนอแบบบริการแจ้งหมายเลข ISBN (เอกสารจากงานบริการ) เสนอผู้อานวยการสานัก
เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา โดยระยะเวลาด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การลงรายการ
บรรณานุกรมหนังสือ ภายใน 3 วันทาการ (ทั้งนี้ ไม่รวมระยะเวลาในการขอหมายเลข ISBN ที่เป็น
ส่วนงานรับผิดชอบของงานบริการ)
2.4.4 ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่
เป็นมาตรฐานสากล
3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
5) ความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
6) ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการห้องสมุดอัตโนมัติ
7) ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
8) ทักษะการอ่านเพื่อสรุปประเด็นและจับใจความสาคัญ
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9) ทักษะการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก
10) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สานักงาน เช่น โปรแกรม
Microsoft Office เครื่อง RFID เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
11) ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
2.4.5 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เขียน
1) วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการกาหนดเลขหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification: LC) และกาหนดหัวเรื่อง (Subject
Heading)
2) ลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษหลักเกณฑ์การลงรายการแบบ
แองโกลอเมริกัน (AACR2) และมาตรฐานการลงรายการแบบ MARC21 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Aleph พร้อมทั้งสร้างระเบียน (Item Record)
3) วิเคราะห์หนังสือภาษาอังกฤษด่วนตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ
4) ตรวจรูปแบบและบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
5) บริการจัดทารายการบรรณานุกรมหนังสือ (CIP: Cataloging-in-Publication)
6) เชื่ อ มโยงการเข้ า ถึ ง ทางออนไลน์ ข องสื่ อ โสตทั ศ นวั ส ดุ ป ระกอบหนั ง สื อ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
7) บริการสารสนเทศเพื่อช่วยการค้นคว้า
8) ดาเนิ น โครงการชวนน้องเยี่ยมชมห้ องสมุด ในโครงการส่ งเสริมการอ่า นและ
บริการชุมชน
9) ฝึกงานให้กับนักศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา
10) นาชม/ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดตามที่ได้มอบหมาย
11) เป็นกรรมการ/คณะทางานตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
12) เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/โครงการของส านั ก /สถาบั น ทั้ ง ที่ ไ ด้ ม อบหมายและเป็ น
อาสาสมัคร

บทที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
การจัดทาคู่มือเรื่อง การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบ
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศและบรรณารักษ์ปฏิบัติงานแทน และใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับ
ห้องสมุดสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ในบทที่ 3 นี้
เป็นการนาเสนอในหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่มีการรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.4 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

3.1 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.1.1 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ในห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ มี ก ารก าหนดมาตรฐานห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เป็นการตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
จึงกาหนดมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว้ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ปฏิบัติงานระดับ
วิชาชีพ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทางานภายในห้องสมุด จาเป็นต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา
วิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ บรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ ซึ่งตามมาตรฐานที่กาหนดได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า บุคลากรในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาควรมีคุณสมบัติ จานวน และประเภทตามความ
จาเป็นและอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาห้องสมุด ดูแลรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ และสอดคล้ องกับ นโยบายและ วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา การพิจารณา
จานวนและคุณสมบัติของบุคลากรให้คานึงถึงจานวนและขอบเขต ของทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สาขา หน่ ว ยบริ การ ชั่วโมงบริ การอัตราการเพิ่มของทรัพยากรสารสนเทศใหม่ อัตราการยืม -คืน
ลักษณะของกระบวนการทางเทคนิค เทคโนโลยีส ารสนเทศที่นามาใช้ และลักษณะของบริการที่
ต้องการ รวมถึงลักษณะของการบริการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานใน
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ระดับหัวหน้าฝ่าย ควรมีวุฒิอย่างต่าปริญญาโท และมีพื้นความรู้ในสาขาที่ปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าปริญญา
ตรี กับมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด อย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญา
ตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดไม่ น้อยกว่า 3 ปี และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแต่
ละแห่ ง ควรจั ด สรรบุ ค ลากรต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสม โดยงานพื้ น ฐานของห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยหลายงานด้วยกัน ขอกล่าวเฉพาะงานที่ เกี่ยวข้องกับคู่มือฉบับนี้ คือ
งานวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ควรประกอบด้วย บรรณารักษ์พนักงาน/เจ้าหน้าที่ห้ องสมุด
พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2544) บรรณารักษ์และนัก
เอกสารสนเทศที่ทาหน้าที่วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุ กรมทรัพยากรสารสนเทศนั้น มี
ความจ าเป็ น ต้ อ งมี ส มรรถนะเฉพาะต าแหน่ ง จากการศึ ก ษาสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ ง งานของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จะต้องมีทั้ง
ความรู้และมีทักษะในการใช้ AACR2 (Anglo American Cataloging Rule) MARC (Machine
Readable Cataloging) ความรู้และทักษะการใช้ MARC ในการวิเคราะห์และจัดทารายการ
สารสนเทศ นอกจากนี้ ควรมีความรู้และทักษะการใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of
Congress Classification-LC) รวมทั้งความรู้และทักษะการใช้เมทาดาทา (Metadata) ด้วย ที่สาคัญ
ต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องการให้หัวเรื่อง (Subject Headings) เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลาย
ในการสืบค้นให้แก่ผู้ใช้ ในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่บรรณารักษ์ทุกตาแหน่งควรมี คือ มีจิตบริการ
ไม่เลื อกปฏิ บั ติ ใช้วิช าชีพด้ว ยความซื่อสั ต ย์สุ จริต มีม นุษยสั มพัน ธ์ พัฒ นาตนเองอย่า งสม่าเสมอ
มีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้น มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Cassell &
Hiremath, 2009, pp. 4-5, อ้างถึงใน พ้นพันธ์ ปิลกศิริ, 2555, น. 4)
3.1.2 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานของการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
1) ประวัติหอสมุดและการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
หอสมุดรัฐสภาอเมริกันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1789 โดยการริเริ่มของกลุ่มสมาชิก
รั ฐ สภาอเมริ กั น โดยมีวั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ใช้เ ป็น แหล่ งศึ ก ษาค้ นคว้า ข้ อมู ล ต่า ง ๆ นั บ ว่า การจัด ตั้ ง
ห้องสมุดของรัฐสภาอเมริกันมีมานานถึง 200 กว่าปีมาแล้ว การดาเนินงานของห้องสมุดเริ่มจริงจังใน
ปี ค.ศ. 1790 โดยสมาชิกรัฐสภาได้นาเรื่องเสนอสภาเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดตั้ง
ห้องสมุด แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมากนัก จนกระทั่งรัฐสภาได้ย้ายที่ทาการไปอยู่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สมาชิกรัฐสภาจึงได้รื้อฟื้นเรื่องการจัดตั้งห้องสมุดเสนอรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง และในครั้งนี้สภาได้ผ่านร่าง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งห้องสมุด เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1800 โดยระยะเริ่มต้นมีหนังสือ
จานวน 243 เล่มเท่านั้น ต่อมาจานวนหนังสือได้เพิ่มขึ้นทุกปีตามลาดับ
การขยายหอสมุดรัฐสภาได้ดาเนินการสร้างห้องสมุดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตึก
รัฐสภาในปัจจุบัน โดยใช้ชื่อตึกใหม่นี้ว่า “ตึกโทมัส เจฟเฟอร์สัน” การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้
ประชาชนใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1897 หัวหน้าบรรณารักษ์คือ เฮอร์เบิร์ท พุทนัม (Herbert
Putnam บรรณารักษ์ช่วงปี ค.ศ. 1899-1939) พุทนัมและเพื่อนบรรณารักษ์ปรับปรุงระบบการจัด
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หมวดหมู่หนังสือใหม่ โดยเริ่มศึกษาจากระบบทศนิ ยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 5 และระบบเอ็กแพนซีฟ (Expansive Classification) ของคัตเตอร์ร่วมกัน นอกจากนี้ยัง
ได้นาระบบการจัดหมู่ของเยอรมันระบบหนึ่ง คือ “ระบบเยอรมัน ฮอลล์เชมา (German Halle
Schema)” โดย ออตโต ฮาร์ทวิง (Otto Hartwing) มาศึกษาร่วมด้วย หลังจากศึกษาระบบทั้ง 3
อย่ า งละเอีย ด พบว่า ไม่มีก ารจั ดหมู่ ห นัง สื อระบบใดที่มีอ ยู่ในขณะนั้นจะเหมาะสมและนามาใช้
แก้ปัญหาการจัดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาได้ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) หอสมุดรัฐสภา
อเมริ กัน เป็ น ห้ องสมุดที่จั ดตั้งขึ้น ด้ว ยวั ตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนห้ องสมุดแห่ งใด ๆ
กล่าวคือ เป็นทั้งห้องสมุดของรัฐสภา หอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก 2) การให้บริการก็เป็นพิเศษแตกต่างจากบริการของห้องสมุดประเภทอื่น ๆ และให้บริการแก่
บุคคลทุกอาชีพ ทุกระดับชั้น และ 3) ความสาคัญของหนังสือแต่ละหมวดมีความแตกต่างกัน และ
ปริมาณหนังสือในบางสาขามีมากอย่างเห็นได้ชัด
ด้วยเหตุผลนี้ บรรณารักษ์จึงคิดระบบการจัดหมู่ใหม่ขึ้น โดยยึดหลักเกณฑ์ตามระบบ
การจัดหมู่เอ็กแพนซีฟ (Expansive Classification System ของ Charles Ammi Cutter, ค.ศ.
1837-1903) ซึ่งระบบการจัดหมู่ที่คิดขึ้นใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 21 หมวดใหญ่ และใช้ตัวอักษร A-Z
เป็นสัญลักษณ์ ยกเว้น I O W X Y ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้ก่อกาเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ด้วย
ความร่วมมือของบรรณารักษ์ฝ่ายวิเคราะห์เลขหมู่และทาบัตรรายการของหอสมุดรัฐ สภาอเมริกัน อยู่
ภายใต้การนาของ ชาร์ล มาร์แตล (Charles Martel) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งเป็นผู้คิด
หมวดย่อย ๆ
ในปี ค.ศ. 1899 เริ่มดาเนินการจัดหมวด Z เป็นหมวดแรก และแล้วเสร็จในปี ค.ศ.
1902 ต่อมา เฮอร์เบิร์ท พุทนัม และชาร์ล มาร์แตล ซึ่งเป็นหัวหน้างานวิเคราะห์เลขหมู่และทา
บัตรรายการในขณะนั้น ได้เริ่มดาเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดของเลขหมู่ โดยมอบหมายให้หัวหน้า
หมวดแต่ละหมวดรับผิดชอบการแบ่งย่อยภายในแต่ละหมวด ในแต่ละหมวดใหญ่ของระบบนี้จะพิมพ์
แยกกัน และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ โดยแต่ละหมวดจะมีการจัดทาไม่พร้อมกัน
ขึ้นอยู่กับการเพิ่มจานวนและการแก้ไขเลขของแต่ละหมวด รายละเอียดของการพิมพ์พร้อมประวัติ
การจัดพิมพ์และรายชื่อผู้จัดทาตลอดจนผู้มีส่วนร่วมของหมวดจะแจ้งไว้ในหน้าคานา (Preface) ของ
แต่ละหมวด (ระเบียบ สุภวิรี, 2559, น. 1-3)
ปัจจุบันหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยอาคาร 3
หลัง คือ ตึกโทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson Building) ตึกจอห์น อาดามส์ (John Adams
Building) และตึกเจมส์ เมดิสัน (James Madison Building) มีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,614,000 ตาราง
เมตร มีทรั พยากรสารสนเทศมาจากทั่วโลกมากกว่า 460 ภาษา ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด
162,477,060 รายการ บุคลากร จานวน 3,094 คน (Library of Congress, 2016)
2) สัญลักษณ์และลักษณะของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นสัญลักษณ์ผสม ประกอบด้วยอักษร
A-Z ยกเว้นอักษร I O W X Y แทนหมวดหมู่ใหญ่ 21 หมวด และแบ่งเนื้อหาย่อย โดยใช้ตัวเลข 1-9
ในแต่ละหมวดจะแยกการพิมพ์และการใช้โดยอิสระ ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน (ระเบียบ สุภวิรี, 2559, น. 12-13) มีดังนี้คือ
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(1) หมวดใหญ่ (Main Classes) มี 21 หมวด คือ
A =
ความรู้ทั่วไป
B =
ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
C =
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
D =
ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า
E-F=
ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา
G =
ภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ
H =
สังคมศาสตร์
J =
รัฐศาสตร์
K =
กฎหมาย
L =
การศึกษา
M =
ดนตรี
N =
ศิลปกรรม
P =
ภาษาและวรรณคดี
Q =
วิทยาศาสตร์
R =
แพทยศาสตร์
S =
เกษตรศาสตร์
T =
เทคโนโลยี
U =
ยุทธศาสตร์
V =
นาวิกศาสตร์
Z =
บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์
(2) หมวดย่อย (Subclasses)
ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว ในแต่ละหมวดใหญ่จะใช้ตัวอักษรแบ่งหมวด
ย่อยไม่เท่ากัน บางหมวดใช้ตัวอักษร 2 ตัว เช่น หมวด B C D G เป็นต้น หรือบางหมวดใช้ตัวอักษร 3
ตัว เช่น หมวด K แต่บางหมวดไม่ใช้อักษรตัวที่ 2 แบ่งย่อยเลย เช่น หมวด E F เป็นต้น
(3) เนื้อเรื่องย่อยของหนังสือ (Subjects)
เป็นการแบ่งเนื้อหาที่จัดไว้ในหมวดย่อย (Subclasses) ให้ละเอียดและลึกมาก
ยิ่งขึ้น โดยใช้เลข 1-9999 เติมหลังหมวดย่อยและอาจใช้จุดทศนิยม หรือใช้กระจายโดยคัตเตอร์
เลขหมู่ หรือตารางประเภทต่าง ๆ เพื่อกระจายเนื้อหาให้ละเอียดยิ่งขึ้น
3) โครงสร้างของการจัดหมวดหมู่
โครงสร้ างของคู่ มือ การจั ด หมู่ แ ต่ล ะหมวดในระบบหอสมุด รั ฐ สภาอเมริ กั น จะมี
ลักษณะที่เหมือนกันทุกหมวด ไวนาร์ (Wynar, 1980, p. 438, อ้างถึงใน ระเบียบ สุภวิรี, 2559, น.
14-20) ได้แบ่งโครงสร้างของคู่มือการจัดหมู่ออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายใน
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(1) โครงสร้างภายนอก (External Format) หรือโครงสร้างลักษณะรูปเล่ม
(Physical Format) ในแต่ละหมวดของแผนการจัดหมู่ฯ จะจัดเรียงโครงสร้างภายนอกหรือโครงสร้าง
ลักษณะรูปเล่มในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดทุกเล่ม โดยจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เรียงตามลาดับนี้ คือ
(1.1) คานา (Preface or Prefatory Note) เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากหน้าปกใน
ส่วนนี้ให้รายละเอียดเฉพาะหมวดนั้น ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การจัดพิมพ์ รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องการจัดทาในแต่ละครั้ง ดังตัวอย่างคานาหมวด A

ภาพที่ 3.1 คานา หมวด A General Works ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2016
แหล่งที่มา: Library of Congress, 2016a.
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(1.2) เนื้อหาโดยย่อของหมวดย่อย (Synopsis) เป็นส่ว นที่แสดงการแบ่ง
หมวดย่อยครั้งที่ 2 (Subclass) ของหมวดใหญ่นั้น ๆ โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อเรื่องย่อยให้เห็นชัดเจน
Class A General Work (ความรู้ทั่วไป)
AC
Collections, Series. Collected Works
รวมเรื่องชุด งานรวมเรื่อง
AE
Encyclopedias
สารานุกรม
AG
Dictionaries and other general reference work
พจนานุ ก รม, หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง อื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
สารานุกรม
AI
Indexes
ดรรชนี
AM
Museum. Collectors and collecting
พิพิธภัณฑ์
AN
Newspapers
หนังสือพิมพ์
APA
Periodicals
วารสาร
AS
Academies and learned societies
สมาคม สมาคมทางวิชาการ
AY
Yearbooks. Almanacs. Directories
หนังสือรายปี อัลมาแนคส์
AZ
History of Scholarship and learning.
The humanities
ประวัติทั่วไปของความรู้ และการเรียนรู้
(1.3) โครงร่าง (Outline) เป็นส่วนที่แสดงการแบ่งหมวดย่อยครั้งที่ 3
(Subject) โดยแสดงเป็ นเลขหมู่ย่อยอย่างกว้าง ๆ พร้อมรายละเอียดของเนื้อหาย่อย ทาให้ทราบ
เลขหมู่ของการแบ่งย่อยในหมวดย่อยนั้นย่อย ๆ
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ภาพที่ 3.2 โครงร่าง หมวด A General Works แสดงการแบ่งหมวดย่อยครั้งที่ 3
แหล่งที่มา: Library of Congress, 2016b.
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(1.4) ตารางรายการเลขหมู่ (Schedules) เป็นส่วนที่แสดงเลขหมู่และ
เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการกาหนดเลขหมู่อย่างละเอียด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนซ้ายมือเป็นรายการ
เลขหมู่ และส่วนขวามือเป็นอธิบายเนื้อหาของเลขหมู่ ซึ่งเนื้อหาของตารางเลขหมู่จะเรียงลาดับจาก
กว้างไปหาแคบ จากงานทั่วไป (General Work) ไปยังงานเฉพาะด้าน (General Special) และมีการ
แสดงลาดับชั้นของการขยายหัวข้อเรื่องย่อยโดยพิมพ์เป็น แนวย่อหน้าล้าเข้ามาตามล าดับ ถ้าเป็น
หัวข้อเรื่องใหญ่หรือหัวข้อเรื่องสาคัญจะพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือขีดเส้นใต้เพื่อให้เห็นเด่นชัดและจะ
เรียงไว้ในแนวแรก ถ้าเลขหมู่ใดมีการแบ่งย่อยโดยวิธีต่าง ๆ หรือต้องใช้ตารางในการกาหนดเลขหมู่
จะมีคาสั่ง คาอธิบาย หรือมีเชิงอรรถกาหนดไว้ตัวอย่างตารางรายการเลขหมู่

ภาพที่ 3.3 ตารางรายการเลขหมู่ (Schedules) หมวด AC
แหล่งที่มา: Library of Congress, 2016c.
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(1.5) ตารางช่วย (Auxiliary Tables) เป็นตารางที่ใช้ประกอบกับเลขหมู่
เพื่อกระจายเลขหมู่ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ตารางช่วยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลขหมู่นั้นกาหนดไว้ให้ใช้ได้เท่านั้น
ตารางช่วยจะอยู่ท้ายเล่มของแต่ละหมวด บางหมวดใช้เฉพาะหมวดนั้น ๆ เช่น หมวด B (Philosophy
and Religion) มีตาราง “Tables of Subdivision” ของหมวดหมู่ BX หมวด J (Political
sciences) มีตาราง “International Law” ของหมวดหมู่ JX แต่บางตารางของบางหมวดใช้กับ
หมวดอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น หมวด H (Social Sciences) มีตารางช่วยชื่อว่า “Table of Regions or
Countries in One Alphabet” หรือ “Table of States (Cutter Number)” และหมวด S
(Agriculture) มีตารางช่วยชื่อว่า “Geographical Distribution Tables” เป็นต้น

ภาพที่ 3.4 ตารางช่วย หมวด A
แหล่งที่มา: Library of Congress, 2016c.
(1.6) ดรรชนี (Index) ทุกเล่มของคู่มือการจัดหมู่ฯ จะมีดรรชนีอยู่ท้ายเล่ม
เพื่อช่วยในการค้นหาเลขหมู่ ดรรชนีประกอบด้วยคาหรือวลีที่มีปรากฏอยู่ในเล่มนั้น เรียงลาดับอักษร
A-Z โดยจะมีแนวย่อหน้าเป็นตัวกาหนดหัวข้อเรื่องใหญ่และหัวข้อเรื่องย่อย จากคาหรือวลีนั้ นจะต่อ
ด้วยเลขหมู่ที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 3.5 ดรรชนี หมวด A
แหล่งที่มา: Library of Congress, 2016c.
เลขหมู่ที่อยู่ท้ายคาดรรชนีเหล่านี้ มิใช่เลขหมู่ที่ถูกต้องที่จะนาไปให้เลขหมู่ได้
ทันที แต่เป็นเพียงเลขหมู่ที่กาหนดไว้อย่างคร่าว ๆ เท่านั้นดังนั้นผู้ใช้จะต้องเปิดตารางจาแนกเลขหมู่
(Schedule) โดยอาศัยเลขหมู่ที่ได้กาหนดไว้ที่คาดรรชนีนั้นเพื่อตรวจสอบและกาหนดเลขหมู่ที่
ละเอียดและถูกต้องต่อไปทุกครั้ง
(1.7) ภาคเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Supplementary Pages of
Additions and Changes) เป็นส่วนที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเลขหมู่ของหมวดนั้น ๆ ภายหลังที่มี
การพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จแล้ว
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ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างภายนอกดังกล่าวข้างต้น ในตารางจาแนกเลขหมู่
21 หมวด จะไม่มีส่วนต่าง ๆ ครบตามนี้เสมอไป บางเล่มไม่มีโครงร่าง (Outline) เช่น หมวด J ไม่มี
Outline แต่มี Synopsis เป็นเสมือน Outline หรือบางเล่มไม่มีดรรชนีท้ายเล่ม เช่น หมวด P บาง
หมวด คือ PN-PZ
(2) โครงสร้างภายใน (Internal Format)
ระบบหอสมุดรัฐ สภาอเมริกันได้กาหนดการแบ่งโครงสร้างภายในของตาราง
จาแนกเลขหมู่ (Schedule) ตามแนวคิดของชาร์ล มาร์แตล (Charles Martel) ซึ่งเป็นผู้นาในการ
จัดทาระบบหอสมุดรัฐ สภาอเมริกัน มาร์แตลและเพื่อนบรรณารักษ์ได้กาหนดแนวคิดในการแบ่ง
โครงสร้างภายในโดยยึดหลักตามลักษณะของงาน ประเภท และเนื้อหาหนังสือเป็นสาคัญ ซึ่งเรียกว่า
“บัญญัติ 7 ประการ ของมาร์แตล (Martel’s Seven Points)” ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ (Wynar, 1980, p. 446, อ้างถึงใน ระเบียบ สุภวิรี, 2559, น. 20)
(2.1) ลักษณะของงาน (General Form Divisions) ทุกหมวดจะมีเลขหมู่ที่
แสดงลักษณะของงานปรากฏอยู่ในตอนต้นของหัวข้อเรื่องนั้น โดยจะเป็นรูปแบบหรือวิธีเขียนของ
หนังสือเล่มนั้น คือ 1) วารสาร (Periodical) 2) หนังสือรายปี (Yearbooks) 3) สมาคม (Societies)
4) การประชุมและงานแสดง (Congresses and Exhibitions) 5) รวมเรื่อง (Collections) และ 6)
สารานุกรม พจนานุกรม (Encyclopedias and Dictionaries)
(2.2) ทฤษฎี ปรัชญา (Theory, Philosophy)
(2.3) ประวัติ ชีวประวัติ (History. Biography)
(2.4) ตารา งานทั่วไป (Treatises. General work)
(2.5) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเกี่ยวข้องกับรัฐ (Law. Regulation.
State Relations)
(2.6) การศึกษาและการสอน การวิจัย ตาราเรียน (Study and teaching.
Research. Textbook)
(2.7) เนื้อหาและรายละเอียดย่อยของสาขาวิชา (Subject & subdivisions
of subjects) จะแบ่งจากเนื้อหาที่กว้างไปยังเนื้อหาที่แคบหรือเฉพาะด้านตามลาดับขั้น
ลักษณะโครงสร้างภายในของตารางจาแนกเลขหมู่ 7 ประเภทข้างต้น ในแต่
ละหมวดหมู่ไม่จาเป็นต้องเรียงตามลาดับดังกล่าว และบางเลขหมู่อาจทีงานประเภทอื่นมาแทรก ดัง
ตัวอย่างโครงสร้างภายในของหมวด HB มีดังนี้
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ภาพที่ 3.6 โครงสร้างภายในหมวด HB
แหล่งที่มา: Library of Congress, 2016d.
4) หนังสือคู่มือเพื่องานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กัน ได้ป รั บ ปรุง เลขหมู่ ใ ห้ ทัน สมั ยอยู่ ต ลอดเวลา และ
เผยแพร่การปรับปรุงเลขหมู่และหัวเรื่อง ด้วยการออกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะ
(ระเบียบ สุภวิรี, 2559, น. 21-23) ดังนี้
(1) Library of Congress Classification : Additions and Changes กาหนด
ออกเป็นราย 3 เดือน และรวมเล่ม 1 ปี เพื่อรวบรวมเลขหมู่และดรรชนีที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใน
ช่วงเวลานั้น
(2) Cataloging Service Bulletin กาหนดออกเป็นราย 3 เดือน
(3) Subject Cataloging Manual. Shelflisting
(4) Subject Cataloging Manual. Classification
(5) Library of Congress Subject Heading (มีทั้งสิ่งตีพิมพ์ ไมโครฟิช การค้น
ระบบออนไลน์ และ ซีดีรอม)
เมื่อมีการจัดพิมพ์หนังสือแผนการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันชุดใหม่ ในแต่
ละหมวดก็จะรวมเอาเลขหมู่ที่มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (Addition and Changes) ตั้งแต่
แรกเริ่มจนถึงช่วงเวลานั้น ลงในแผนการจัดหมู่ไว้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าการพิมพ์หนังสือแผนการจัดหมู่
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ของหมวดนั้นเสร็ จเรียบร้อยแล้ว และยังมีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงเลขหมู่ซึ่งไม่สามารถแทรกลงใน
แผนการจัดหมู่ได้ทัน ก็จะจัดพิมพ์ไว้ในส่วนท้ายเล่มของหมวดนั้น โดยใช้ชื่อว่า “Additions and
Changes” และปัจจุบันหอสมุดรั ฐสภาอเมริกันได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือแผนการจัดหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันฉบับใหม่ล่าสุดทั้งชุด โดยจดลิขสิทธิ์เป็นของหอสมุดฯ เองเมื่อปี ค.ศ. 1997
จากเลขหมู่ที่ มีการเพิ่ มเติ มและเปลี่ ยนแปลงซึ่ง หอสมุดรั ฐ สภาอเมริกั นได้ ตีพิม พ์
ออกมาเป็นฉบับราย 3 เดือน และฉบับรวมเล่ม 1 ปี (Annual Cumulative) นั้น บริษัท Gale
Research Company แห่งเมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ได้ทาการรวบรวมรายการเลขหมู่
ที่มีการเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดออกมาเป็นชุดใหญ่ มีชื่อว่า Library of Congress
Classification Schedules: A Cumulative of Additions & Changes
และในปี ค.ศ. 1995 บริษัท Gale Research Company (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Gale
Group, Inc.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันทั้งชุด
พร้ อมทั้งฉบั บ รวมเลขหมู่ที่ เพิ่ม เติมและแก้ไขเปลี่ ย นแปลงทั้ง หมด (Library of Congress
Classification Schedules: A Cumulative of Additions & Changes) ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปี ค.ศ.
1995 จาก หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือฉบับใหม่ที่สมบูรณ์ และจดลิขสิทธิ์เป็น
ของบริษัทฯ เองเมื่อปี ค.ศ. 1996 มีชื่อว่า SuperLCCS
ปัจจุบันหนังสือคู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มีออกมาให้
ใช้ดังนี้
(1) Library of Congress Classification Schedules ของ Library of
Congress
(2) Classification Plus ของ Library of Congress
(3) SuperLCCS: Gale’s Library of Congress Classification Schedules
combined with Additions and Changes ของ Gale’s Group, Inc. มีทั้งสิ่งพิมพ์ และซีดีรอม
หอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้เปิดเว็บไซต์ที่ http://lcweb.loc.gov เพื่อให้คนทั่วไปและ
ห้องสมุดต่าง ๆ ได้สื บ ค้น หนั งสื อของห้ องสมุดฯ ที่จัดหมู่ด้ว ยระบบหอสมุ ดรัฐ สภาอเมริกัน และ
นอกจากนี้บรรณารักษ์ยังสามารถใช้หนังสือคู่มือช่วยการค้นหาเลขหมู่ได้อีกด้วย เช่น
(1) U.S. Library of Congress. National Union Catalog (NUC)
Washington D.C.: Library of Congress, 1956 -. Monthly; Annual; Quinquennial
Cumulative.
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ภาพที่ 3.7 National Union Catalog
แหล่งที่มา: Dalzlel, 2007.
เป็ น หนั ง สื อบรรณานุ กรมแห่ งชาติ ข องสหรั ฐ อเมริ กาและของโลกที่ รวบรวม
รายชื่อหนังสือจุลสาร วิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้
รับเข้ามาใหม่ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา และรวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งไม่
ตีพิมพ์ของห้องสมุดต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกโครงข่ายสหบรรณานุกรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและของ
ห้องสมุดทั่วโลกที่อยู่ในโครงข่ายบรรณานุกรมของโลกที่ตีพิมพ์ ออกมาเป็นภาษาต่าง ๆ โดยจะให้
รายชื่อวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนับตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1942 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
การจัดเรียง: จัดเรียงรายการตามลาดับอักษรของรายการหลัก (Main Entry) ที่
ใช้ในการลงรายการของบัตรรายการ แต่ละรายการเสนอข้อมูลที่ใช้เอการลงบัตรรายการ คือชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่องพิมพลักษณ์ บรรณลักษณ์ ขนาด ราคา โน้ต แนวสืบค้น เลขลาดับที่การเข้ามาของวัสดุใน
หอสมุดฯ เลขหมู่ในระบบทศนิยมดิวอี้และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เลขที่ของข้อมูลใน MARC
Tape และชื่อย่อของห้องสมุดที่มี
ปัจจุบันการค้นหารายการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีในหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน จะสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ของหอสมุดรัฐสภาเมริกัน (Library of Congress Online
Catalog) คือ
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ภาพที่ 3.8 ฐานข้อมูลออนไลน์ของหอสมุดรัฐสภาเมริกัน
แหล่งที่มา: Library of Congress, 2016e.
(2) American Book Publishing Record (ABPR) New York: R.R. Bowker,
Vol.1, no.1 1960 -. Monthlly; Annual cumulative.

ภาพที่ 3.9 American Book Publishing Record
แหล่งที่มา: Grey House Publishing, 2015.
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รวบรวมรายชื่อหนังสือใหม่ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในรอบเดือนหนึ่ง ๆ โดยไม่
รวมถึงสิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือคู่มือ จุลสาร วารสาร และวิทยานิพนธ์
รายการต่าง ๆ จะเสนอในรูปการลงรายการในบัตรรายการ ตามกฎเกณฑ์การลง
รายการแบบ Anglo American Cataloging Rules คือให้รายละเอียดของชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง พิมพ
ลักษณ์ บรรณลักษณ์ โน้ต เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ISBN ราคา
และแนวสืบค้น โดยในตอนต้นของเล่มจะเป็นรายการของหนังสือ นวนิยายสาหรับผู้ใหญ่ นวนิยาย
สาหรับเยาวชน และรายชื่อหนังสือที่ขายดีในตลาดหนังสือ
การจัดเรียง : ในส่วนของหนังสือจะจัดเรียงรายการตามเลขหมู่ในระบบทศนิยม
ดิวอี้ ตั้งแต่ 000-999 แล้ว ต่อด้วยรายการนวนิยายสาหรับผู้ใหญ่ นวนิยายสาหรับเยาวชน และ
รายชื่อหนังสือที่ขายดีซึ่งจัดเรียงตามรายการหลัก (Main Entry) ท้ายเล่มจะมีดรรชนีผู้แต่งและ
ดรรชนีชื่อเรื่อง (ระเบียบ สุภวิรี, 2559, น. 12-24)
5) ฐานข้อมูลเพื่องานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
นอกจากการเปิดหาเลขหมู่จากหนังสือคู่มือต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว การค้นหาข้อมูลเพื่อ
การจั ด หมวดหมู่ แ ละท ารายการหนั ง สื อ และวั ส ดุ ส ารสนเทศต่ า ง ๆ ยั ง สามารถค้ น ได้ จ ากฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออนไลน์ ซีดีรอม และฐานข้อมูลของห้องสมุดต่าง ๆ ฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อ
การวิเคราะห์หมวดหมู่ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ฐานข้อมูลออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลซีดีรอม และ
3) ฐานข้อมูลของห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ (ระเบียบ สุภวิรี, 2559, น. 29-40)
(1) ฐานข้อมูลออนไลน์ คือฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นหรือติดต่อได้โดยตรง โดย
ผ่านคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูล (Host Computer) กับผู้ค้นโดยตรง ข้อมูลจะถูกส่ง
ถึงกันในระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการโต้ตอบกันได้ตลอดเวลา ขณะที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
สามารถรับผลของการสืบค้นได้ทางจอเทอร์มินอลหรือทางเครื่องพิมพ์ ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานจัด
หมู่และทารายการของหนังสือหรือสารสนเทศต่าง ๆ มีทั้งฐานข้อมูลที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิกและ
ฐานข้อมูล ที่ให้บ ริการทั่ว ไปโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ส าหรับฐานข้อมูลที่เกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือของห้องสมุดต่าง ๆ ที่สาคัญดังนี้
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(1.1) OCLC (Online Computer Library Center)
URL: http://www.oclc.org/en-asiapacific/home.html

ภาพที่ 3.10 เว็บไซต์ฐานข้อมูล OCLC
แหล่งที่มา: Online Computer Library Center, 2016a.
ฐานข้อมูล OCLC (Online Computer Library Center) ตั้งอยู่ที่ 6565
Frantz Road, Dublin, Ohio 43017-3395, United States เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่
แสวงหาผลกาไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 บริหารงานโดยการรวมตัวของห้องสมุดสมาชิกในรัฐ
โอไฮโอ สหรั ฐอเมริกา สานักงานแห่ ง แรกตั้งอยู่ที่ห้ องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแห่งโอไฮโอ (Ohio
State University) ในช่วงนั้นได้พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิภาคเพื่อให้บริการแก่วิทยาลัย
ต่าง ๆ ของรัฐโอไฮโอ จานวน 54 แห่ง ต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบเครือข่ายนานาชาติ
OCLC ให้บริการเพื่อการสืบค้นสารสนเทศแก่ ผู้ใช้และห้องสมุดทั่วโลก
สาหรับงานจัดหมู่และทารายการหนังสือและวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดต่าง ๆ ที่ต้องการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการลงรายการจาก OCLC นั้นต้องติดต่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิก พร้อมติดตั้งโปรแกรม
OCLC Z39.50 และปฏิบัติตามข้อกาหนด เพื่อเพื่อการค้นคือและปรับระบบการลงรายการให้
สามารถใช้กับระบบออนไลน์ของห้องสมุดในท้องที่นั้นได้ OCLC ให้บริการแก่นักศึกษา-อาจารย์
นักวิชาการ บรรณารักษ์วิชาชีพและผู้ใช้ทั่วไป ในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา
เต็มรูป OCLC มีฐานข้อมูลที่ช่วยการค้นหาสารสนเทศที่สาคัญ เช่น

55
(1.1.1) WorldCat (the OCLC Online Union Catalog) เป็น
ฐานข้อ มูล รายการบรรณานุ ก รมที่ส มบูร ณ์แ ละใหญ่ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของโลก ปัจจุ บัน มีส ารสนเทศ
มากกว่า 50 ล้านระเบียน มากกว่า 400 ภาษา แยกเก็บตามรายชื่อผู้เป็นเจ้าของ 660 ล้านแห่ง ผู้ใช้
ห้องสมุดสามารถเข้าใช้ข้อมูลได้ร่วมกันทางระบบคอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์ก

ภาพที่ 3.11 เว็บไซต์ฐานข้อมูล WorldCat
แหล่งที่มา: Online Computer Library Center, 2016b.
(1.1.2) OCLC Cat CD for Windows เป็นฐานข้อมูลที่เป็นแผ่น
CD-ROM ที่แยกมาจาก World Cat บรรจุฐานข้อมูล 10 ฐาน แต่ละฐานข้อมูลจะมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ เช่น ชุดทารายการหนังสือดนตรี หนังสือแพทย์ เป็นต้น
(1.1.3) FirstSearch Service เป็นบริการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลอ้างอิง ได้เชื่อมโยงข้อมูลการค้นไปยังฐานข้อมูล WorldCat
และฐานข้อมูลอื่น ๆ ด้วย เช่น CAMIO, Electronic Books an OAIster ผู้ใช้ WorldCat.org และ
WorldCat Local สามารถเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูล FirstSearch ได้ด้วย ผู้ใช้บริการห้องสมุด
สามารถสืบค้นและเรียกดูข้อมูลที่ต้องการโดยผ่านฐานข้อมูลหลัก มีข้อมูลทั้งในรูปบรรณานุกรมและ
ข้อมูลเต็มรูป (Full Text)
(1.1.4) WorldCat Discovery Services เป็นบริการจัดหา
ทรัพยากรใหม่ที่ได้จาก FirstSearch และ WorldCat เป็นบริการที่ให้ห้องสมุดสมาชิกที่บอกรับ
FirstSearch ได้ใช้บริการควบคู่กันไป
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(1.1.5) QuestionPoint เป็นบริการฐานข้อมูลความรู้เพื่อการอ้างอิง
เป็ น การให้บ ริ การอ้างอิงเสมือนอย่างเป็นระบบที่ส มบูรณ์แบบ โดยให้ บริการหลายรูปแบบ ผ่ าน
ทางการสนทนา (Chat) อีเมล์ รวมถึงการทารายงานและการให้ความช่วยเหลือการค้นหาข้อมูลใน
เครือข่ายร่วมกันที่สมบูรณ์ที่สุด
(1.2) OhioLINK (Ohio Library and Information Network)
URL: https://www.ohiolink.edu/

ภาพที่ 3.12 เว็บไซต์ฐานข้อมูล OhioLink
แหล่งที่มา: Ohio Library and Information Network, 2016.
OhioLINK (Ohio Library and Information Network) ตั้งอยู่ที่ Suite
300, 2455 North Star Road, Columbus, Ohio, United States ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 จาก
ความร่ ว มมื อ ของห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ในโอไฮโอร่ ว มกั บ คณะกรรมการของรั ฐ
คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมและทาโครงร่างการจัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือสารสนเทศขึ้น
ในปี ค.ศ. 1989 และปี ค.ศ. 1990 ได้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์และสร้างเป็นฐานข้อมูลรายการรวม
(Central Catalog) ของ OhioLINK ขึ้น ในปี ค.ศ. 1992 มหาวิทยาลัยของรัฐ 6 แห่งได้ร่วมกันจัดทา
OhioLINK System และสร้างฐานข้อมูลข้อมูลรายการรวม (Central Catalog) ในเดือนกุมภาพันธ์
ค.ศ. 1996 OhioLINK เปิดให้บริการผ่านทาง World Wide Web
OhioLINK เป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่มีการ
เชื่อมต่อฐานฐานข้อมูลระหว่างห้องสมุดของรัฐโอไฮโอกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และห้องสมุด
ต่าง ๆ ในรัฐ โอไฮโอ ให้ บ ริ การการสื บค้นสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิช าการ มากกว่า
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600,000 คน สมาชิกของ OhioLINK ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐ 16 แห่ง วิทยาลัยชุมชน/
วิทยาลัยเทคนิค 23 แห่ง วิทยาลัยเอกชนและห้องสมุดของรัฐโอไฮโอ 52 แห่ง OhioLINK ให้บริการ
การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ 6 ประเภท (Ohio Library and
Information Network, 2016) คือ
(1.2.1) หนังสือและทรัพยากรห้องสมุดอื่น ๆ เกือบ 50 ล้านชื่อเรื่อง
(1.2.2) ฐานข้อมูลงานวิจัย (Research Databases) มีมากกว่า 150
ฐาน
(1.2.3) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal Center) มี
บทความมากกว่า 1,000,000 บทความ
(1.2.4) สื่อดิจิทัล (Digital Media Center) รวมภาพเคลื่อนไหวสื่อ
มัลติมีเดีย แผนที่ประวัติศาสตร์จากดาวเทียม ของรัฐโอไฮโอ และวีดิทัศน์ มีมากกว่า 85,000 รายการ
(1.2.5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีมากกว่า 100,000 ชื่อ
เรื่อง
(1.2.6) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท-เอก (Electronic Theses and
Dissertations Center) จากนักศึกษาในรัฐโอไฮโอมากกว่า 50,000 ชื่อเรื่อง
สาหรับงานจัดหมูและทารายการของห้องสมุดต่าง ๆ สามารถเข้าค้นหา
รายละเอียดพร้อมเลขเรียกหนังสือของหนังสือและสารสนเทศต่าง ๆ จาก OhioLINK ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไขใด
(2) ฐานข้อมูลซีดีรอม
ซีดีรอม (CD-ROM: Compact Disk Read Only Memory) มีลักษณะเป็นจาน
กลมสีขาวแวววาวคล้ายแผ่นเสียง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.57 นิ้ว หรือ 12 เซนติเมตร หนา 1.2
มิลลิเมตร ทาด้วยแก้วหรือพลาสติกเคลือบ หรือแผ่นอลูมิเนีย มฉาบผิวด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนท
สามารถบรรจุ ข้อมูลได้ทุกรู ป แบบไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง ตัวอักษร และบรรจุได้จานวนมหาศาล
มากกว่าแผ่นดิสเก็ตที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปหลายเท่าคือ แผ่นซีดีรอม 1 แผ่น บรรจุสารสนเทศได้
เท่ากับแผ่นดิสเก็ตจานวน 1,500 แผ่น หรือประมาณ 650 MB หรือเท่ากับกระดาษจานวน 250,000
แผ่น การส่งข้อมูลออกหรือการค้นหาสามารถดาเนินการได้โดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องอ่านซีดีรอม โดยไม่ต้องผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเป็นการเรียกข้อมูลทางเดียวจากผู้ใช้
ฐานข้อมูลซีดีรอม ที่เป็นประโยชน์ต่องานจัด หมู่และทาบัตรรายการ ที่สาคัญ
ได้แก่
(2.1) CDMARK: Bibliographics ผลิตโดย Library of Congress เป็น
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ทุกประเภทที่มีอยู่ในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันใน
รูป MARK Record มีการจัดพิมพ์เป็นเล่มออกจาหน่ายเป็นราย 3 เดือน ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูล
ประเภทบรรณานุกรม ที่สามารถนาข้อมูลมาใช้กับการกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่องได้
(2.2) LaserCat ผลิตโดย WLN (Washington Library Network) เป็น
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมประกอบด้วยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง MARK Record มีข้อมูลมากกว่า
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4 ล้านระเบียน ออกเป็นราย 3 เดือน ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรม ที่สามารถนา
ข้อมูลมาใช้กับการกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่องได้
(2.3) Book in Print Plus ผลิตโดยบริษัท R.R. Bowker จากัด เป็น
ฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือที่จัดจาหน่ายและตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา เป็นข้อมูลเพื่อการสั่งซื้อหนังสือ
ของห้องสมุด ให้ข้อมูลประเภทบรรณานุกรมที่เป็นประโยชน์ต่อ งานจัดหาและงานวิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ
(3) ฐานข้อมูลของห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ
บรรณารักษ์สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหมวดหมู่ด้วยระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3.1) ฐานข้อมูลของห้องสมุดในประเทศไทย เช่น
(3.1.1) สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URL: http://library.swu.ac.th/th/

ภาพที่ 3.13 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แหล่งที่มา: สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559.
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(3.1.2) หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
URL: http://www.li.mahidol.ac.th/

ภาพที่ 3.14 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งที่มา: หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
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(3.1.3) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
URL: http://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/th

ภาพที่ 3.15 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหล่งที่มา: สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
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(3.1.4) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
URL: https://library.kku.ac.th

ภาพที่ 3.16 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แหล่งที่มา: สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
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(3.2) ฐานข้อมูลของห้องสมุดในต่างประเทศ เช่น
(3.2.1) Library of Congress
URL: http://catalog.loc.gov/

ภาพที่ 3.17 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
แหล่งที่มา: Library of Congress, 2016f.
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(3.2.2) National Library of Medicine (NLM)
URL: http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?
DB=local&PAGE=First

ภาพที่ 3.18 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน
แหล่งที่มา: National Library of Medicine, 2016.

64
(3.1.3) British Library
URL: http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/
search.do?vid=BLVU1

ภาพที่ 3.19 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ
แหล่งที่มา: British Library, 2016.

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
3.2.1 ระบบการจัดการหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกันของสานักบรรณสารการพัฒนา
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร์ ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่
ระบบรัฐสภาอเมริกัน หรือ LC (Library of Congress Classification) ในการจัดหมวดหมู่หนังสือ
ซึ่งการจัดหมวดหมู่ในระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน เป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่เหมาะ
สาหรับห้องสมุดขนาดใหญ่ มีการขยายตัวของทรัพยากรสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการจัด
หมวดหมู่ในระบบ LC มีการแบ่งหมวดหมู่สาขาวิชาที่ละเอียด ทาให้จัดหมวดหมู่ให้กับหนังสือแต่ละ
เล่มได้เฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชามากขึ้น อีกทั้งรูปแบบเลขหมู่ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภา
อเมริกัน มีความกระชับและสั้น ทาให้ง่ายต่อการค้นหาและการจัดเรียงขึ้นชั้นหนังสือ
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1) รูปแบบของเลขหมู่ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน หรือ LC
(Library of Congress Classification)
เลขหมู่ระบบ LC ประกอบด้วยตัวอักษร 21 อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ แทนหมวดหมู่
ใหญ่ และตัวเลขที่ใช้แบ่งเนื้อหาภายในหมวดหมู่ใหญ่(Out line) และอาจมีการแบ่งย่อยเนื้อหาภายใน
ตัวเลขนั้นให้ละเอียดเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ด้วยการแบ่งย่อยเป็นตัวเลขทศนิยม หรือตัวเลขคัตเตอร์
เนื้อหา
เลขเรียกหนังสือ(Call Number) ประกอบด้วยเลขหมู่ LC บวกกับเลขหนังสือ (Book
Number) ซึ่งเลขเรียกหนังสือนั้นเปรียบได้กับตัวแทนหนังสือ
2) คู่มือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
(1) Library of Congress Classification Schedules เป็นหนังสือที่จัดทาขึ้นโดย
ความร่วมมือของบรรณารักษ์ฝ่ายวิเคราะห์เลขหมู่และทาบัตรรายการของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน อยู่
ภายในการนาของ ชาร์ล มาร์แตล (Charles Martel) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นผู้คิดหมวดหมู่
ย่อย ๆ โดยหมวด Z เป็นหมวดที่เริ่มดาเนินการจัดทาขี้นเป็นหมวดแรก เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1899 และ
พิมพ์เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1902 ในแต่ละหมวดใหญ่ทั้ง 21 หมวด จะพิมพ์แยกกัน และมีการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ ไม่ได้จัดทาพร้อมกัน รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ของแต่ละหมวดจะมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าคานา (Preface) ซึ่งจะกล่าวถึงประวัติการพิมพ์และรายชื่อคณะผู้จัดทา
ของหมวดนั้น ๆ
(2) Library of Congress Subject Headings เป็นหนังสือที่รวบรวมคา กลุ่มคา
หรือวลีภาษาอังกฤษที่ใช้เป็น หัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาอังกฤษ เรียงตามลาดับอักษร A-Z โดยมี
เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันกากับไว้ท้ายแต่ละหัวเรื่องด้วย
(3) หั ว เรื่ อ งส าหรั บ หนั ง สื อ ภาษาไทย จั ด ท าโดยคณะท างานกลุ่ ม วิ เ คราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหนังสือที่บรรณารักษ์ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด
สถาบั นอุดมศึกษาของรัฐ มาประชุมกัน เพื่อพิจารณารวบรวมหัว เรื่องภาษาไทยพร้อมให้หัว เรื่อง
ภาษาอังกฤษ เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันกากับด้วย
(4) หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2)
สาหรับหนังสือวิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจาก “Anglo-American
Cataloging Rules, 2nd ed.” กล่าวถึงหลักเกณฑ์การลงรายการของหนังสือ วิทยานิพนธ์และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น การลงรายการชื่อบุคคล นิติบุคคล ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องแบบฉบับ รายการโยง เป็น
ต้น โดยมีตัวอย่างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
(5) ตารางเลขหนังสือสาหรับอักษร ก คัตเตอร์ของหนังสือภาษาไทย เป็นหนังสือที่
กาหนดเลขหนังสือสาหรับชื่อจังหวัด ภาค ของประเทศไทย เลขหนังสือสาหรับชื่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในประเทศไทย และตารางเลขหนัวสือ (Book Number) หรือเลขผู้แต่ง (Author Number) สาหรับ
หนังสือภาษาไทยที่ ศ. สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์ ได้คิดขึ้นเป็นการจัดแบ่งตัวอักษรและตัวอักษรที่ผสม
สระ แล้วออกเป็นกลุ่ม ๆ ไปตามลาดับ และกากับด้ว ยตัวเลข โดยใช้อักษร ก. แทนอักษรตัวอื่น ๆ
เช่น กน-กฝ = 15 เมื่อผู้แต่งชื่อ ธนศักดิ์ ก็จะได้เลขผู้แต่ง คือ ธ15 เป็นต้น
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(6) C.A. CUTTER’S Three Figure Alphabetic-Order Table เป็นหนังสือที่มี
ลักษณะของตารางรวมเลขหนังสือ (Book Number) หรือเลขผู้แต่ง (Author Number) สาหรับ
หนังสือภาษาอังกฤษ
3) การกาหนดเลขหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
(1) กาหนดเลขหมู่โดยตรง
การกาหนดเลขหมู่โดยตรงเป็นการวิเคราะห์เลขหมู่ที่มีอยู่แล้ว ตามตารางจาแนก
เลขหมู่ที่ได้แบ่งย่อยไว้อย่างละเอียดจากเนื้อหาทั่ว ๆ ไป จนถึงเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง โดยนาเลขหมู่ที่
ปรากฏ ซึ่งตรงกับเนื้อหาและลักษณะงานของหนังสือนั้น ไปใช้ได้ทันที เช่น
หนังสือชื่อ Principles of Supply Chain Management: A Balanced
Approach
หัวเรื่องคือ Business Logistics
เลขหมู่ที่ได้คือ HD 38.5
ตามตารางจาแนกเลขหมู่ ดังภาพที่ 3.20

ภาพที่ 3.20 การกาหนดเลขหมู่โดยตรงตามตารางจาแนกเลขหมู่
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(2) กาหนดเลขหมู่โดยการกระจายภายในเลขหมู่
การกาหนดเลขหมู่โดยการกระจายภายในเลขหมู่ เป็นการกระจายภายเลขหมู่นั้น
ๆ ตามลักษณะของงาน เนื้ อหา หรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ สาหรับการปรับปรุงเลขหมู่ใหม่ ค.ศ.
2015 การกระจายภายในเลขหมู่ได้ปรับเป็นการกระจายโดยตารางช่วยแทนเป็นส่วนใหญ่ เช่น
หนังสือชื่อ English in Southeast Asia Features, Policy and Language in
Use
หัวเรื่องคือ English Language – Variation – Southeast Asia
เลขหมู่ที่ได้คือ PE 3502 .S65
ตามตารางจาแนกเลขหมู่ ดังภาพที่ 3.21

ภาพที่ 3.21 การกาหนดเลขหมู่โดยการกระจายภายในเลขหมู่
(3) กาหนดเลขหมู่โดยใช้เลขหนังสือเพื่อการขยายเลขหมู่ หรือคัตเตอร์เลขหมู่
การกาหนดเลขหมู่โดยใช้เลขหนังสือเพื่อการขยายเลขหมู่ หรือคัตเตอร์เลขหมู่ เป็น
กระจายหมวดหมู่ย่อยโดยนาเลขหนังสือ (Book Number) มาใช้ในการกระจายด้วยวิธีต่าง ๆ ตาม
คาสั่งที่ระบุไว้ มีรูปแบบดังนี้
(3.1) การใช้เลขคัตเตอร์ซ้อน A-Z (Double Cutter Numbers) บางเลขหมู่
เมื่อมีการกระจายย่อยเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเลขแล้ว จะมีคาสั่งให้แบ่งย่อยงานใดงานหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้เฉพาะเจาะจงด้วยเลขคัตเตอร์หรือตารางช่วยอีกครั้ง และเมื่อใดเลขเรียกหนังสือแล้ว จะ
ประกอบด้วยเลขหมู่ และเลขคัตเตอร์ 2 ตัวคือ ตัวแรกคือ คัตเตอร์เลขหมู่ที่ได้จากการกระจายย่อย
ของเลขหมู่ กับตัวที่สองคือ คัตเตอร์เลขหนังสือหรือเลขผู้แต่งที่ได้จากรายการหลัก เรียกคัตเตอร์
ลักษณะนี้ว่า เลขคัตเตอร์ซ้อน A-Z (Double Cutter Numbers)
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(3.2) การใช้เลขคัตเตอร์ที่สารองไว้ (Reserve Cutter Numbers)
(3.3) การใช้เลขคัตเตอร์เรียงตามลาดับ (Successive Cutter Numbers)
(4) กาหนดเลขหมู่โดยใช้ตาราง
มีการกาหนดตารางเพื่อขยายหมวดหมู่ย่อย ดังนี้
(4.1) ตารางรูปแบบวิธีเขียน (Form Tables)
(4.2) ตารางภูมิศาสตร์ (Geographic Tables)
(4.3) ตารางแบ่งตามยุคสมัย (Chronological Tables)
(4.4) ตารางแบ่งตามเนื้อหาเฉพาะเรื่อง (Subject Subdivision Tables)
(4.5) ตารางผสม (Combination Tables)
(4.6) ตารางผู้แต่ง (Author Tables)
3.2.2 ระบบการจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เองของสานักบรรณสารการพัฒนา
ระบบการจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เอง หรือ ระบบ Local Call Number เป็น
ระบบที่ ก าหนดขึ้ น ใช้ เ องภายในห้ อ งสมุ ด ใดห้ อ งสมุ ด หนึ่ ง โดยเฉพาะ มี รู ป แบบที่ เ หมาะสม ตาม
ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดต้องการให้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็ว สาหรับสานักบรรณสารการพัฒนาใช้ระบบนี้ในการจัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ (IS: Independent Study) และสื่อ
โสตทัศนวัสดุ
1) ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้น
ใช้เอง
ประกอบด้วย 1) วิทยานิพนธ์ 2) ภาคนิพนธ์ 3) สื่อโสตทัศนวัสดุ และ 4) หนังสือ
ประเภท นวนิยาย และเรื่องสั้น
2) รูปแบบของเลขหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เอง
ลักษณะหมวดหมู่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะใช้ลาดับตัวเลข หรือที่
เรียกว่า Running Number เรียงลาดับตั้งแต่เลข 00001 เป็นต้นไป ใช้กาหนดหมวดหมู่ของภาค
นิพนธ์ 2) ลักษณะใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข ใช้กาหนดหมวดหมู่ของวิทยานิพนธ์ โดยแยกระดับ
การศึกษา เช่น DT001 หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ลาดับที่ 1 และ MT001 หมายถึง
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ลาดับที่ 1 ส่วนสื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภทภาพยนตร์ จะใช้สัญลักษณ์คือ
MV0001 หมายถึง ภาพยนตร์ ลาดับที่ 1 และ 3) ลักษณะที่คาย่อและแยกตามเลขคัตเตอร์ผู้แต่ง ใช้
กาหนดหมวดหมู่หนังสือประเภทนวนิยาย และเรื่ องสั้น หมวดหมู่ของนวนิยาย เช่น นวนิยายเรื่อง
คุณชายพุฒิภัทร แต่งโดย เก่าแต้ม หมวดหมู่คือ นว ก514ค 2554 ส่วนหมวดหมู่ของเรื่องสั้น เช่น
เรื่องสั้นเรื่อง เราหลงลืมอะไรบางอย่าง แต่งโดย วัชระ สัจจะสารสิน หมวดหมู่คือ POP 2005 ว112
2557 เป็นต้น
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3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นงลักษณ์ เกตุจรูญ (2524) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาระบบการจัดหมู่หนังสือ 4 ระบบ เพื่อ
ดัดแปลงใช้กับห้องสมุดด้านการทหารในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะการ
จัดหมู่หนังสือทางทหารของระบบจัดหมู่หนังสือ 4 ระบบคือ ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยม
ของดิวอี้ ระบบการจัดหมู่แบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน ระบบการจัดหมู่แบบทศนิยมสากล และการ
จัดเอกสารทางทหารของศูนย์เอกสารทางทหารของสหรัฐ ผลจากการวิจัยพบว่าห้องสมุดทหารใช้
ระบบจัดหมู่หนังสือ 2 ระบบ คือ จัดด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ 11 แห่ง และจัดด้วยระบบห้องสมุด
รัฐสภาอเมริกัน 3 แห่ง มีบรรณารักษ์แสดงความคิดเห็นเรื่องปัญหาในการใช้เลขหมู่ทางทหาร โดย
กลุ่มที่ใช้ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันเห็นว่าระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันให้ความละเอียดของ
ดรรชนีน้อยเกินไปสาหรับเอกสารทางทหารของห้องสมุด
นฤตย์ นิ่มสมบุญ (2528) ได้ศึกษาเรื่องเลขผู้แต่งสาหรับหนังสือภาษาไทยที่ใช้กับการจัดหมู่
หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและวิธีใช้เลขผู้
แต่งสาหรับหนังสือภาษาไทย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง มี
นโยบายในการกาหนดเลขเรียกหนังสืออย่างละเอียดเหมือนกัน เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึงหนังสือได้
สะดวก บรรณารั ก ษ์ ส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี ส าขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละมี
ประสบการณ์ในการทาบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือระหว่าง 4 ถึง 6 ปี ส่วนใหญ่บรรณารักษ์จ ะ
ได้ รั บ ทั ก ษะในการจั ด หมู่ จ ากประสบการณ์ จ ากการท างานในห้ อ งสมุ ด กั บ การศึ ก ษาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์ในมหาวิทยาลัย และในการกาหนดเลขเรียกหนังสือบรรณารักษ์ส่วนใหญ่มักจะ
อาศัยคู่มือการให้เลขหมู่ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และตรวจสอบบัตรแจ้งหมู่หนังสือก่อนการ
ใ ห้ เ ล ข เ รี ย ก ห นั ง สื อ ต า ร า ง เ ล ข ผู้ แ ต่ ง ส า ห รั บ ห นั ง สื อ ภ า ษ า ไ ท ย แ บ บ ข อ ง ห้ อ ง ส มุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโครงสร้างเช่นเดียวกับเลขผู้แต่งของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และเป็น
ตารางเลขผู้แต่งที่ได้รับความนิยมมากในหมู่บรรณารักษ์ เพราะว่าสามารถยืดหยุ่นได้ในกรณีที่เลขผู้
แต่งซ้าซ้อนกัน และใช้ง่ายโดยมีอักษรย่อของชื่อผู้แต่งและตัวเลขเพียง 1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น
อรจิตร บุณยพุกกณะ (2532) จัดทาเรื่อง การจัดทาเลขหมู่สาเร็จสาหรับหนังสือเกี่ยวกับ
ประเทศไทย : หมวด H สังคมศาสตร์ เป็นจัดทาเป็นเลขหมู่สาเร็จรูป และมีคาอธิบายเป็นภาษาไทย
สาหรับจัดหมู่หนังสือสาขาสังคมศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย เรียงตามหมวดย่อยที่ปรากฏ
ในคู่มือคือ H สังคมศาสตร์ (ทั่วไป) HA สถิติ HC ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ HD ประวัติ และสถานการณ์
เศรษฐกิจ (การจัดการ แรงงาน ฯลฯ) HE การขนส่งและการคมนาคม HF การค้า HG การคลัง HJ
การคลังของรัฐ HM สังคมวิทยา HN ประวัติและสถานการณ์ทางสังคม HQ ครอบครัว สตรี HS
สมาคม HT ชุมชน ชนชั้น เชื้อชาติ HV อายุรเวชทางสั งคม การสั งคมสงเคราะห์ และการ
ประชาสงเคราะห์ ฯลฯ HX ลัทธิคอมมิวนิสต์
กมลา รุ่งอุทัย (2533) จัดทาเรื่อง วิธีจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : พร้อมแบบฝึกหัด
และเฉลย เป็นหนังสือจัดทาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดหมู่หนังสือระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ” ที่สานักบรรณสารการพัฒนาได้จัดขึ้น เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 20
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บท เริ่มจากประวัติและโครงสร้างของระบบ LC. เลขเรียกหนังสือ ตารางต่าง ๆ และอธิบายถึง
หมวดหมู่ทั้ง 20 หมวด อย่างละเอียด โดยท้ายของแต่ละหมวดจะมีแบบฝึกหัดและเฉลยไว้ให้
ฟองจันทร์ เพชรมาก (2533) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
หมวด Q R S เป็นการเรียบเรียงจากการศึกษาเนื้อหาและวิธีการกาหนดเลขหมู่ของการจัดระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกันหมวด Q R และ S กล่าวถึงขอบเขตเนื้อหาโดยย่อ และวิธีที่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันใช้ในการกาหนดเลขหมู่ในแต่ละหมวด ซึ่งประกอบด้วยวิธีการใช้เลขหมู่ที่กาหนดไว้
แล้วโดยตรง การใช้ A-Z การใช้เลขคัตเตอร์สงวน การใช้เลขคัตเตอร์ตามการแบ่งย่อย เลขหมู่แบบ
เดียวกัน การกระจายภายในเลขหมู่ และการใช้ตาราง พร้อมทั้งยกตัวอย่างและแสดงวิธีกาหนด
เลขหมู่แต่ละวิธีภายในแต่ละหมวดตามลาดับ ตอนท้ายมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกาหนดเลขหมู่สาหรับ
สิ่งพิมพ์ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับประเทศไทยโดยรวมทั้ง 3 หมวด
อรจิตร บุณยพุกกณะ (2533) จัดทาเรื่อง เลขหมู่สาหรับหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยสาขา
สังคมศาสตร์ในหมวด H เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากงานวิจัยเรื่อง การจัดทาเลขหมู่สาเร็จสาหรับ
หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย : หมวด H สังคมศาสตร์ มีการจัดทา
พัชรี ชัยพินิจขจร (2534) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : หมวด Z
บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography and library science) เป็นการศึกษาถึงวิธีที่
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันใช้ในการกาหนดเลขหมู่ โดยศึกษาจากโครงสร้างของแผนการจัด หมู่
(Schedule Format) โดยเฉพาะหมวด Z ซึ่งจะประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของแผนการจัด
หมู่ ประวัติแผนการจัดหมู่หมวด Z ขอบเขตเนื้อหา วิธีที่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันใช้ในการ
กาหนดเลขหมู่ ได้แก่การกาหนดเลขหมู่โดยตรง การใช้ A-Z การใช้เลขคัตเตอร์สงวน การกระจาย
ภายในเลขหมู่ และการใช้ตาราง
มณีรัตน์ เกิดแสงชื่น (2534) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่หนังสือทางรัฐศาสตร์และกฎหมายด้วย
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นการอธิบายการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด J
และ K ซึ่งทั้ง 2 หมวดนี้มีวิธีการกาหนดเลขหมู่ทั้ง 8 วิธีเหมือนกัน คือ 1) วิธีกาหนดเลขหมู่โดยตรง 2)
การใช้ A-Z 3) การใช้เลขคัตเตอร์สงวน 4) การใช้เลขคัตเตอร์ซ้อน 5) การใช้เลขคัตเตอร์ตาม 6) การ
แบ่งย่อยเลขหมู่แบบเดียวกัน 7) การกระจายภายในเลขหมู่ 8) การใช้ตาราง
สุภาภรณ์ สังข์ศรี (2534) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด H :
สังคมศาสตร์ กล่าวถึงขอบเขตของหมวด H และวิธีที่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ใช้ในการกาหนด
เลขหมู่ทั้ง 7 วิธี คือ การกาหนดและเลขหมู่โดยตรง การใช้เลขคัตเตอร์ A-Z เพื่อแบ่งย่อยตามเนื้อหา
เฉพาะ ชื่อเฉพาะ และชื่อภูมิศาสตร์ การใช้เลขคัตเตอร์สงวน การใช้เลขคัตเตอร์ซ้อน การใช้เลขคัต
เตอร์ตามการแบ่ งย่อยเลขหมู่แบบเดียวกัน และการใช้ตาราง ได้แก่ตารางภายในและตารางช่ว ย
ตอนท้ายเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับหมวด H แบบฝึกหัดและเฉลย
อรจิตร บุณยพุกกณะ (2534) จัดทาเรื่อง ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นเรื่องทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของการจัดหมู่
ระบบหอสมุดรั ฐสภาอเมริกัน โครงสร้างของการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งแบ่งเป็น
โครงสร้างของระบบ และโครงสร้างของตารางจาแนกเลขแต่ละหมวด ทั้งโครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายใน คู่มือในการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เลขเรียนหนังสือ ตารางเลขคัตเตอร์
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ระบบและวิธีที่ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกันใช้ในการกาหนดเลขหมู่ คือการกาหนดเลขหมู่โดยตรง
การใช้ A-Z การใช้เลขคัตเตอร์สงวน การใช้เลขคัตเตอร์ซ้อน การใช้เลขคัตเตอร์ตาม การแบ่งย่อย
เลขหมู่แบบเดียวกัน การกระจายภายในเลขหมู่ และการใช้ตาราง
กฤตชญา รัตนประทีป (2535) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันสาหรับ
หนังสือทางประวัติศาสตร์ (หมวด C, D, E-F) ศึกษาขอบเขตและวิธีการจัดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งระบบนี้ได้กาหนดไว้ 4 หมวดหมู่ คือ หมวด C D
E-F เนื้อหาที่ศึกษาได้แก่ การกาหนดเลขหมู่โดยตรง การใช้เลขคัตเตอร์ A-Z การใช้เลขคัตเตอร์สงวน
การใช้เลขคัตเตอร์ซ้อน การใช้เลขคัตเตอร์ตามการแบ่งย่อยเลขหมู่แบบเดียวกัน การกระจายภายใน
เลขหมู่ และการใช้ตาราง โดยทาเสนอทั้งวิธีการและตัวอย่างประกอบของทั้ง 4 หมวดหมู่ และได้แบ่ง
เลขหมู่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตามที่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันกาหนดไว้ เพื่อใช้
เป็นคู่มือในการจัดหมวดหมู่หนังสือทางประวัติศาสตร์ไทย
ฟองจันทร์ เพชรมาก (2535) จัดทาเรื่อง เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด Q : Q
และ QA เป็นการแสดงเลขหมู่ในหมวดย่อย Q และ QA สาหรับทรัพยากรสารนิเทศ ในสาขา
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นขอบเขตเนื้อหาพื้นฐาน ที่จาเป็นและมีในห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ให้รายละเอียดของเนื้อหา วิชาที่เกี่ยวข้องกับเลขหมู่โดยใช้ศัพท์บัญญัติ สาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีดรรชนีให้ในท้ายเล่ม
สุภาษิต โบสุวรรณ (2535) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน: หมวด G
การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด G เป็นการกาหนดเลขหมู่ ระบบรัฐสภาอเมริกันของ
สิ่งพิมพ์ทางภูมิศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งการกาหนดเลขหมู่ของแผนที่ลูกโลก ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์ วิชา
เขี ย นแผนที่ ภู มิ ศ าสตร์ ก ายภาพ สมุ ท รศาสตร์ นิ เ วศวิ ท ยามนุ ษ ย์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
มานุ ษยวิทยา คติช าวบ้ าน ขนบธรรมเนียมประเพณีโ ดยทั่ว ไป และงานทางด้านนันทนาการการ
พักผ่อนต่าง ๆ บทความนี้กล่าวถึงขอบเขตของหมวด G วิธีที่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันใช้ในการ
กาหนดเลขหมู่ ด้วยการกาหนดเลขหมู่โดยตรง การใช้ A-Z การใช้เลขคัตเตอร์สงวน เลขคัตเตอร์ตาม
การแบ่งย่อยเลขหมู่แบบเดียวกัน พร้อมทั้งการใช้ตารางของหมวด G และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และ
สามารถนาเอาวิธีการกาหนดเลขหมู่ของหมวด G ไปปฏิบัติได้จริง ๆ จึงได้นาแบบฝึกหัดให้ลองปฏิบัติ
พร้อมคาเฉลยแสดงไว้ด้วย
มณีรัตน์ เกิดแสงชื่น (2536) จัดทาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแผนการจัดหมู่ หนังสือ
กฎหมายในระบบทศนิยมของดิวอี้ และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ขอบเขต และการกาหนดเลขหมู่หนังสือกฎหมายในระบบทศนิยมของดิวอี้ และระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกันว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร จากการศึกษาพบว่าทั้งระบบทศนิยมดิวอี้และระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มีความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายที่แตกต่างกัน และความละเอียดและ
ชัดเจนในการกาหนดเลขหมู่นั้น ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันจะมีมากกว่า
ฟองจันทร์ เพชรมาก (2537) จัดทาเรื่อง เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด S :
หมวดย่อย S และ SB เป็นการแสดงแผนการจัดหมู่ในหมวด S 2 หมวดย่อยคือ SD : การป่าไม้ เป็น
เลขหมู่สาหรับทรัพยากรสารนิเทศที่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับป่าไม้ในประเทศต่าง ๆ การศึกษาและวิจัยด้าน
วนศาสตร์ การปลูกป่า การป้องกันและบารุงรักษาป่าไม้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ กับหมวด
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SF : การเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วยเลขหมู่ สาหรับเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์ การให้อาหาร การขยายพันธุ์ การเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท/ชนิดโรคของสัตว์และวิชาการ
ด้านสัตวแพทยศาสตร์
ฟองจันทร์ เพชรมาก (2538) จัดทาเรื่อง เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด S :
หมวดย่อย SH และ SK เป็นการแสดงแผนการจัดหมู่ในหมวด S 2 หมวดย่อย ได้แก่ หมวด SH และ
SK หมวด SH : การเพราะเลี้ยงในน้า กระประมงและการตกปลา เป็นเลขหมู่สาหรับทรัพยากร
สารสนเทศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์/พืชน้า ทรัพยากรประมง นโยบายและการจัดการประมง
เทคโนโลยี การประมง การสารวจแหล่งประมง การจับสัตว์น้า ตลอดจนกรรมวิธีการเก็บรักษาและ
การขนส่ง ส่วนหมวด SK : กีฬาล่าสัตว์ ประกอบด้วยเลขหมู่สาหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการล่าสัตว์ใน
ประเทศต่าง ๆ วิธีการและอุปกรณ์สาหรับการล่าสัตว์แต่ละชนิด
วิจิตร อมรนพกุล (2538ก) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : หมวด U
การทหาร (Military Sciences) เป็นการศึกษาการจัดเลขหมู่ ของหมวด U การทหาร โดยศึกษา
วิธีการกาหนดเลขหมู่โดยตรง การใช้ตาราง A-Z การใช้เลขคัตเตอร์สงวน เลขคัตเตอร์ตาม การ
แบ่งย่อยเลขหมู่เดียวกัน และการใช้ตาราง
วิจิตร อมรนพกุล (2538ข) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : หมวด V
การทหารเรือ (Naval Science) เป็นการศึกษาการจัดเลขหมู่ ของหมวด v การทหารเรือ มุ่งศึกษา
การจัดเลขหมู่นาวิกศาสตร์ การเดินเรือ การค้าทางทะเล สถาปัตยกรรมการต่อเรือ โดยศึกษาวิธีการ
กาหนดเลขหมู่โดยตรง การใช้ตาราง A-Z การใช้เลขคัตเตอร์สงวน เลขคัตเตอร์ตาม การแบ่งย่อย
เลขหมู่เดียวกันและการใช้ตาราง
พัชรี ชัยพินิจขจร (2539) จัดทาเรื่อง วิธีการใช้เลขหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน :
หมวด A ความรู้ทั่วไป กล่าวถึงประวัติการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน อธิบาย
วิธีการใช้เลขหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันโดยเฉพาะหมวด A ซึ่งเป็นหมวดความรู้ทั่วไป
โดยกล่าวถึงขอบเขตเนื้อหา การแบ่งภายในหมวด A และวิธีการใช้เลขหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
มณีรัตน์ เกิดแสงชื่น (2539, 2540) จัดทาเรื่อง หัวเรื่องทางกฎหมายของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน เป็นการรวบรวมหัวเรื่องทางกฎหมายที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ใช้ในการกาหนดหัวเรื่อง ใน
หนังสือ Library of Congress Subject Heading ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17 ซึ่งมีจานวนหัวเรื่องถึง 2 แสน
เศษ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการค้นหัวเรื่องทางกฎหมายกันได้สะดวกยิ่งขึ้น
สุภาษิต โบสุวรรณ (2539) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : หมวด
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา กล่าวถึงการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : หมวดปรัชญา
จิตวิทยา และศาสนา เป็นการกาหนดเลขหมู่ในหมวด B ซึ่งแยกออกเป็น 4 เล่ม คือ B-BJ : ปรัชญา
และจิตวิทยา; BL, BM, BP และBQ : ศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนายูดาย ศาสนาอิสลาม และพุทธ
ศาสนา ; BR-BV : คริสตศาสนา และคัมภีร์ไบเบิล ; BX : นิกายคริสเตียนต่าง ๆ และวิธีที่หอสมุด
รัฐสภาอเมริกันใช้ในการกาหนดเลขหมู่ ทั้งการกาหนดเลขหมู่โดยตรง การใช้เลขคัตเตอร์ A-Z, เลขคัต
เตอร์สงวน การใช้เลขคัตเตอร์ซ้อน การใช้เลขคัตเตอร์ตาม การแบ่งย่อยเลขหมู่แบบเดียวกัน พร้อมทั้ง
การใช้ตารางต่าง ๆ
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อรจิตร บุณยพุกกณะ (2539) จัดทาเรื่อง ดรรชนีเลขหมู่เกี่ยวกับประเทศไทยในหมวด H
กาหนดเลขหมู่หนังสือทางด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทย ที่ปรากฏในตารางจาแนกเลขหมวด
H ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เฉพาะเลขหมู่ที่เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งตารางจาแนกเลขหมวด H ไว้
เป็นหมวดย่อยตามหลักการแบ่งสาขาของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ได้แก่ สังคมศาสตร์ (ทั่วไป)
สถิติ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ประวัติและภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการขนส่ง และคมนาคม การค้า
การเงิน การคลังของรัฐ สังคมวิทยา ประวัติและภาวะสังคม ครอบครัว สมาคม ชุมชน ชนชั้น เชื้อ
ชาติ การสังคมสงเคราะห์และการประสงเคราะห์ ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิอนาธิปไตย
เลขหมู่ในดรรชนีจัดเรียงไว้ภายใต้หัวเรื่องอย่างกว้าง ๆ
พัชรี ชัยพินิจขจร (2540) จัดทาเรื่อง แผนการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : หมวด
BQ เป็ นการแบ่ งเนื้อหาเลขหมู่ภายใน เช่น ศาสนศึกษา การค้นพบทางพุทธศาสนา ชีวประวัติ
พระพุทธเจ้ า พระไตรปิ ฎ ก ธรรมและหมวดหมู่คาสอน การปฏิบัติในพุทธศาสนา ศาสนพิธีและ
พิธีกรรม สัญลักษณ์และการใช้สัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนา ฯลฯ เป็นต้น การแบ่งเนื้อหาภายใน
เลขหมู่เริ่มตั้งแต่ BQ1-9800
สุภาภรณ์ สังข์ศรี (2540) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่หนังสือ/วัสดุห้องสมุด เป็นการนาเสนอใน
เรื่อง ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ วิธีการจัดหมู่ คู่มือที่ใช้ประกอบการจัดหมู่ ระบบการจัดหมู่
การเลือกระบบการจัดหมู่ ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และเลขเรียกหนังสือ
รับขวัญ สีตะธนี (2543) จัดทาเรื่อง บรรณานุกรมหนังสือคู่มือการวิเคราะห์เลขหมู่และลง
รายการ ของฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ เป็นการรวบรวมคู่มือการทางานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สานักบรรณสารการ
พัฒนาที่มีใช้อยู่เป็นประจาในการทางาน คู่มือแต่ละรายการจะมีรายละเอียดเนื้อหาสั้น ๆ
พัชรี ชัยพินิจขจร (2543) จัดทาเรื่อง แผนการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : หมวด
BR ประกอบด้วย เลขหมู่ที่ใช้กาหนดเนื้อหาหนังสือคริสตศาสนา มีขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ วรรณกรรม
คริ ส ตศาสนายุ ค แรก ปิ ต าจารย์ ข องพระศาสนจั กร คริส ตศาสนาในความสั ม พัน ธ์กั บวิ ช าเฉพาะ
คริสตศาสนายุคโบราณ ประวัติแบ่งยุคสมัย ความเฟื่องฟูทางศิลปกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17
สมั ย ความเฟื่ อ งฟู ท างศิ ล ปวรรณกรรมและปฏิ รู ป ศาสนา คริ ส ตศาสนาในสมั ย มาร์ ติ น ลู เ ธอร์
คริสตศาสนาในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศ การประหัสประหาร มาร์ตีร์ ชีวประวัติบุคคล กระบวนการ
เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และแนวทางที่เกี่ยวกับนิกายและวินัยเกี่ยวกับเทววิทยา
บุญหลาย บารุงรักษ์ (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาและจาแนกหมวดหมู่
หนั ง สื อ พระพุ ท ธศาสนา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละจ าแนกเนื้ อ หาหมวดหมู่ ห นั ง สื อ
พระพุ ท ธศาสนา ผลการวิ จั ย พบว่ า การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและจ าแนกหมวดหมู่ ห นั ง สื อ
พระพุทธศาสนา ได้จาแนกตามลักษณะองค์ประกอบของศาสนา ความเป็นมาของศาสนา หลักธรรม
ของศาสนา และสภาพของหนังสือพระพุทธศาสนาที่มีอยู่จริง ซึ่งได้จาแนกหนังสือพระพุทธศาสนา
ออกเป็น 10 หมวด คือ 1) ปรัชญาและทฤษฎีของพุทธศาสนา 2) ศาสดา สาวก อุบาสก และอุบาสิกา
3) หลักธรรม 4) ศาสนพิธี 5) ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ สัญลักษณ์ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 6)
คัมภีร์ ตาราที่เป็นแหล่งความรู้ทางพระพุทธศาสนา 7) การปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ 8)
ประวัติพระพุทธศาสนา 9) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 10) การแบ่งแยกนิกายพระพุทธศาสนา

74
แล้วแต่ละหมวดหมู่ได้จาแนกแยกย่อยออกไปจากประเด็นหลักไปหาประเด็นย่อย ๆ มากบางน้อยบาง
เป็นลาดับชั้นไป ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ตามจานวนของเนื้อหาและสาระสาคัญของหมวดหมู่นั้น ๆ
วิจิตร อมรนพกุล (2549) จัดทาเรื่อง การจัดหมู่ระบบหอสมุดรั ฐสภาอเมริกัน : หมวด T
เทคโนโลยี (Technology) เป็ น เรื่ อ งทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การจั ด หมู่ ร ะบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โครงสร้างของการจัด
หมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งแบ่งเป็นโครงสร้างของระบบ และโครงสร้างของตารางจาแนกเลข
แต่ล ะหมวด ทั้งโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน คู่มือในการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐ สภา
อเมริกัน เลขเรียนหนังสือ ตารางเลขคัตเตอร์ ระบบและวิธีที่ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกันใช้ในการ
กาหนดเลขหมู่ คือการกาหนดเลขหมู่โดยตรง การใช้ A-Z การใช้เลขคัตเตอร์สงวน การใช้เลขคัตเตอร์
ซ้อน การใช้เลขคัตเตอร์ตาม การแบ่งย่อยเลขหมู่แบบเดียวกัน การกระจายภายในเลขหมู่ และการใช้
ตาราง

3.4 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
3.4.1 จรรยาบรรณของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ในการประกาศข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2552 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 เพื่อให้บุคลากรของ
สถาบัน มีหลักความประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
และยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554)
1) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน
(1) บุคลากรพึงยึดมั่นในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) บุคลากรพึงเป็นผู้ที่ยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ดี ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย
(3) บุ ค ลากรพึ ง ใช้ วิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
รับผิดชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
(4) บุ ค ลากรพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง คว ามสามารถ รอบคอบ
ขยั น หมั่ น เพีย ร ถูก ต้อ งสมเหตุ สมผล โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึ งถึ งประโยชน์ ของ
ประเทศชาติ องค์การ ผู้รับบริการ และประชาชนเป็นสาคัญ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) บุ คลากรพึงพัฒ นาตนเองให้ มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไม่เลื อก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(6) บุคลากรพึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การทางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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(7) บุคลากรพึงตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่สถาบัน ไม่ทอดทิ้ง หรือละทิ้งหน้าที่
ของตนในการปฏิบัติงาน
(8) บุคลากรพึงรักษาความลับที่สถาบันต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือธรรม
เนียมปฏิบัติ
(9) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างประหยัดคุ้มค่าโดย
ระมัดระวัง มิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินส่วนตน
(10) บุคลากรพึงละเว้นการนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน
โดยมิชอบ
(11) บุ คลากรพึ งให้ ข้อมู ล ข่า วสารแก่ ประชาชนอย่ างครบถ้ ว น ถูกต้ องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
2) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
(1) บุคลากรพึงเคารพและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง ในหน้าที่โดย
ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบขององค์การโดยปราศจากอคติ
(2) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมิให้เป็นการกระทาข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(3) บุคลากรพึงดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การสร้าง
ขวัญกาลังใจ การจัดสวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
(4) บุคลากรพึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ร่วมงานทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น
และการแก้ปัญหาร่วมกัน การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
(5) บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
(6) บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้าใจ
และมนุษยสัมพันธ์อันดี
(7) บุคลากรพึงละเว้นจากการนาผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และไม่
นาผลการปฏิบัติงานที่บกพร่องของตนไปเป็นของคนอื่น
3) จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม
(1) บุคลากรพึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มี
น้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน
(2) บุ ค ลากรพึ ง ประพฤติ ตนให้ เ หมาะสมกับ การเป็น แบบอย่า งที่ดี และเป็ น ที่
น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
(3) บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
(4) บุคลากรพึงละเว้นจากการเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือจากความไว้วางใจโดยมิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหาแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ
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(5) บุคลากรพึงละเว้นจากการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใด จากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระทาหรือไม่กระทาการใด
(6) บุคลากรพึงละเว้นจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทาการที่รู้อยู่ว่า
ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
(7) บุคลากรพึงละเว้นจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
นักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน
(8) บุ คลากรพึงมีเสรี ภ าพในความคิด ทางการเมืองและมีความยุติธ รรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่
4) จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(1) บุคลากรสายสนับสนุนพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้รับบริการ และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน เพื่อธารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
สถาบัน
(2) บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม ความสามารถ และปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
(3) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(4) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิด
อิสระ ไม่ถูกครอบงาด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด ๆ
(5) บุคลากรสายสนับสนุนพึงหมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
(6) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ จิตอาสา และพร้อมให้
ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณะ
(7) บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เยี่ยงกัลยาณมิตร และช่วยเหลือส่งเสริม เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดทีมงานที่ดี
(8) บุคลากรสายสนับสนุนพึงสร้าง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน
(9) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
ด้วยสานึกต่อสังคมและประเทศชาติ
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3.4.2 จรรยาบรรณารักษ์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้กาหนดจรรยาบรรณสาหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดทุกตาแหน่งไว้ 5 หมวด ดังต่อไปนี้ (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2549)
1) จรรยาบรรณต่อผู้ใช้ ต้องคานึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนอื่นต้องใช้วิชาชีพ
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถต้องใช้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้โดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื่อ
ชาติ ศาสนา สังคม
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ต้องประพฤติตนอันเป็นการเชิดชูเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพต้อง
ศึกษา แสวงหาความรู้ตามมาตรฐาน และพัฒนาตามนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในวิชาชีพต้องให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อวิชาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3) จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน ต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ร่วม
วิชาชีพต้องเคารพและยอมรับมติของที่ประชุมต้องรักษา แสวงหามิตรภาพและเครือข่ายระหว่าง
ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพต้องยึดมั่นในคุณธรรมและพรหมวิหารในการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมวิชาชีพ
4) จรรยาบรรณต่อสถาบัน ต้องรักษาประโยชน์และชื่อเสียงของสถาบั นที่สังกัดต้อง
ร่ ว มมื อ และปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายที่ สั ง กั ด เพื่ อ ธ ารงชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ต้ อ งรั ก ษาชื่ อ และ
ทรัพยากรของสถาบัน ไม่พึงแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
5) จรรยาบรรณต่อสังคม ต้องเป็นผู้นาสังคมอย่างเข้มแข็งต้องอุทิศตนให้ประโยชน์ต่อ
สังคมด้วยการใช้วิชาชีพโดยสุจริตต้องผดุงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่งคงต่อสังคม

บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในบทที่ 4 นี้เป็นการนาเสนอให้เห็นความชัดเจนของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศทั้งระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและระบบที่กาหนดขึ้นที่ใช้เอง
ของสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
4.2 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ
4.3 กิจกรรมในการปฏิบัติงาน

4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ของสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 2 ระบบ คือ 1) การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือระบบ LC (Library of
Congress Classification) ซึ่งเป็นระบบการจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐานสากล ใช้ในการจัดหมวดหมู่
หนังสือ และ 2) ระบบการจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เอง ใช้ในการจัดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น และสื่อโสตทัศนวัสดุ โดยผู้ทาหน้าที่จัดหมวดหมู่หนังสือคือ บรรณารักษ์
งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศ โดยกระบวนการของการจัดหมวดหมู่ทั้ง 2
ระบบนี้ มีความซับ ซ้อนและเข้าใจยากพอสมควร ผู้ จัดทาคู่มือจึงได้จัดทาแผนผั ง ขั้นตอนการจัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้น
เพื่อ ให้ เห็ น ความชัด เจนของกระบวนการและขั้น ตอนการปฏิ บัติง านการจั ดหมวดหมู่ ทรั พยากร
สารสนเทศได้ง่ายขึ้น ดังตารางที่ 4.1 ตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.1

79
4.1.1 กระบวนการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ตารางที่ 4.1 กระบวนการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ผลลัพธ์
Outcome
1) ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและ
มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ
ห้องสมุดจากการได้รับทรัพยากร
สารสนเทศทีม่ ีเนื้อหาตรงตามความ
ต้องการ
2) ผู้ใช้บริการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อ
นาไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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กระบวนการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ชิ้นงาน
(Input)
(Process)
(Output)
1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการ 1) พิจารณาประเภททรัพยากร 1) หนังสือที่ผ่านการจัดหมวดหมู่รอ
จัดซื้อ
สารสนเทศ
การลงรายการทางบรรณานุกรม
2) คู่มือการจัดหมวดหมู่ การกาหนดหัว
2) กาหนดเลขหมู่ทรัพยากร
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
เรื่อง และตารางเลขหนังสือหรือเลข
สารสนเทศด้วย
ห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
ประจาตัวผู้แต่งตามมาตรฐานสากล
(1) ระบบหอสมุดรัฐสภา
2) เลขเรียกหนังสือของทรัพยากร
3) แหล่งข้อมูลเลขหมู่ออนไลน์ที่เป็นที่
อเมริกัน และ
สารสนเทศแต่ละประเภท
ยอมรับในวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
(2) ระบบเลขหมู่ที่ห้องสมุด
และสารสนเทศศาสตร์
กาหนดขึ้นใช้เอง
4) ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากร
3) กาหนดเลขเรียกหนังสือ
สารสนเทศ
5) ข้อตกลงของคณะทางานกลุ่มงาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
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4.1.2 แผนผังขั้นตอนการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสานักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตารางที่ 4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายความหมายในภาพที่ 4.1
สัญลักษณ์

ความหมาย
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ขั้นตอนการจัดหมวดหมู่หนังสือ
ขั้นตอนการจัดหมวดหมู่หนังสือประเภท
นวนิยาย และเรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์
และสื่อโสตทัศนวัสดุ
การพิจารณาคัดแยกประเภททรัพยากร
สารสนเทศ
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รับหนังสือเพื่อวิเคราะห์จดั หมวดหมู่

กาหนดเลขหมู่ด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันกับ
ทรัพยากรประเภทหนังสือ
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คัดแยกประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ

กาหนดเลขหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึน้ ใช้เองกับ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และหนังสือ
ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น

กาหนดเลขเรียกหนังสือ
หมายเหตุ:

สีชมพู =
สีฟ้า =

ลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศด้วย
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
สีขาว =

ขั้นตอนการจัดหมวดหมู่หนังสือ
ขั้นตอนการจัดหมวดหมู่หนังสือ
ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สื่อ
โสตทัศนวัสดุ
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่นอกเหนือ
ขั้นตอนการจัดหมวดหมู่หนังสือ

ภาพที่ 4.1 แผนผังขั้นตอนการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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4.2 รายละเอี ย ดของกระบวนการและขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานของการจั ด หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ
ขั้น ตอนการจั ด หมวดหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศของส านั ก บรรณสารการพั ฒ นา สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามที่ปรากฏตามภาพที่ 4.1 นั้น จะเห็นได้ว่ามีกระบวนการจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ ออกเป็น 2 ประเภท และมีระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ออกเป็น 2 ระบบ ดังนั้ น เพื่อให้ ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้จัดทาคู่มือขออธิบายรายละเอียด
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสานักบรรณ
สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้
เมื่ อ บรรณารั ก ษ์ ง านวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท ารายการทรั พ ยากรสารสนเทศได้ รั บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศจากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแล้ว ก่อนการนาไปวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ จาเป็นต้อง
พิจ ารณาประเภทของทรั พยากรสารสนเทศก่อน เนื่องจากระบบการจัดหมวดหมู่ของทรัพยากร
สารสนเทศมีความแตกต่างกัน จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) หนังสือวิชาการ ตารา ใช้ระบบการ
จัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และ 2) หนังสือประเภทเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ ได้แก่
นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือประเภทวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสื่อโสตทัศนวัสดุ
4.2.1 วิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
มีขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1) วิธีการกาหนดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
(1) อ่านหนังสือเพื่อจับใจความสาคัญ
อ่านเนื้อหาภายในเล่มโดยเลือกอ่านเฉพาะเนื้อหาหลักที่สาคัญ และสรุปเนื้อหาโดย
ย่อของหนังสือเล่มนั้นว่ากล่าวถึงเรื่องอะไรและมีเรื่องใหญ่ เรื่องย่อย อะไรบ้าง
หนังสือในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วน
ใหญ่มีชื่อเรื่องที่ใช้เป็น ตัว แทนของเนื้อหาภายในเล่ มได้เป็นอย่างดี และกล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ถ้าเป็นหนังสือในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะตรงกันข้ามกับหนังสือในสาขา
วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวคือ หนังสือในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะมีชื่อเรื่องที่หลากหลายและ
บางชื่อเรื่องไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนของเนื้อหาภายในเล่มได้เลย อีกทั้งอาจกล่าวไว้หลายเรื่องหลาย
แง่หลายมุม หลายแนวความคิดในคาหรือวลีสั้น ๆ ได้ คาหรือวลีที่กาหนดนี้เรียกว่า ภาษาดรรชนี
(Indexing Language) หรือ ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ซึ่งเป็นภาษาหรือคาหรือวลีที่
บรรณารักษ์ได้กาหนดขึ้นมาตามความคิด ความนิยม ความถนัด หรือจากประสบการณ์ของตนเองที่มี
อยู่ ภาษาหรือคาดังกล่าวจึงเป็นภาษาที่มีหลายแง่ หลายมุม กากวม ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกั น หากนา
คาที่เป็นภาษาดรรชนีหรือภาษาธรรมชาตินี้ ไปตรวจสอบกับรายการหัวเรื่องมาตรฐาน ก็จะได้คาหรือ
วลีที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่เรียกว่า “หัวเรื่อง (Thesaurus)”
และด้วยความหลากหลายของเนื้อหาของหนังสือ ผู้จัดทาขอยกตัวอย่างหนังสือที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” มาอธิบายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจวิธีการจัด
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หมวดหมู่หนังสือได้ดียิ่งขึ้น โดยในของการอ่านหนังสือเพื่อจับใจความสาคัญ พิจารณาเนื้อหาคร่าว ๆ
ได้จาก สารบัญ หรือเนื้อหาส่วนด้านหน้าของหนังสือ ดังตัวอย่าง ภาพที่ 4.2

เนื้อหาภายในเล่มของหนังสือ

ภาพที่ 4.2 หน้าสารบัญที่บ่งบอกเนื้อหาของหนังสือ
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(2) เปิดหาเลขหมู่
จากการพิจารณาเนื้อหาในหน้าสารบัญของหนังสือ ดังภาพที่ 4.2 บรรณารักษ์
สามารถก าหนดค าหรื อ วลี ไ ด้ คื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ตรงกั บ ค าภาษาอั ง กฤษคื อ Risk
Management จากนั้นบรรณารักษ์นาคาที่ได้นี้ไปค้นหาเลขหมู่จากหนังสือคู่มือการจัดหมวดหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือจากเลขหมู่ออนไลน์ โดยเริ่มค้นหาจากหน้าดรรชนีท้ายเล่มของแต่ละ
หมวดก่อน โดยดรรชนีจะเรียงตามลาดับอักษรของหัวข้อเรื่องใหญ่และหัวข้อเรื่องย่อย พร้อมทั้งระบุ
เลขหมู่เอาไว้ ดังภาพที่ 4.3

มีเลขหมวดหมู่กากับ
เป็นคา/หัวเรื่อง
ของเนื้อหา

ภาพที่ 4.3 หน้ า ดรรชนี ท้ า ยเล่ ม ของคู่ มื อ การจั ด หมวดหมู่ ร ะบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น แต่ ล ะ
หมวดหมู่
นอกจากนี้ส ามารถค้นหาหมวดหมู่ได้อีก 3 แหล่ ง ได้แก่ 1) หน้าโครงร่าง
(Outline) 2) หนังสือหัวเรื่อง Library of Congress Subject Heading และ 3) ตารางจาแนก
เลขหมู่ (Schedules) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) จากหน้าโครงร่าง (Outline) เป็นส่วนที่แสดงการแบ่งหมวดหมู่ย่อยครั้ง
ที่ 3 (Subject) โดยแสดงเป็นเลขหมู่ย่อยอย่างกว้าง ๆ พร้อมรายละเอียดของเนื้อเรื่องย่อย
บรรณารักษ์สามารถเลือกค้นหาจากหัวข้อเรื่องใหญ่ก่อน แล้วจึงหาจากหัวข้อเรื่องย่อย ๆ จนกว่าจะ
พบหัวข้อเรื่องที่ต้องการ
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ภาพที่ 4.4 หน้าโครงร่าง (Outline) ของหนังสือคู่มือการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
(2.2) จากหนังสือหัวเรื่อง Library of Congress Subject Heading (LCSH)
ถ้าหัวเรื่องนั้นตรงกับเลขหมู่ใดเลขหมู่หนึ่ง ก็จะมีเลขหมู่ระบุไว้ท้ายหัวเรื่องนั้น ซึ่งเลขหมู่ดังกล่าวเป็น
เพียงแนวทางในการเปิดหาเลขหมู่เท่านั้น จะนาไปใช้ทันทีไม่ได้ แต่จะต้องตรวจสอบกับตารางจาแนก
เลขหมู่ทุกครั้ง เพราะอาจมีการจาแนกเลขหมู่ย่อยตามคาสั่งที่ระบุไว้ของเลขหมู่นั้นต่อไปอีก
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แสดงหัวเรื่องและหมวดหมู่
ให้ทราบ

ภาพที่ 4.5 หนังสือหัวเรื่อง Library of Congress Subject Heading
(3) เปิดตารางจาแนกเลขหมู่ (Schedules)
เมื่อได้เลขหมู่จากการเปิดหาในข้อ (1) ถึงข้อ (3) แล้ว จะต้องนาเลขหมู่นั้นมาเปิด
หาเลขหมู่ที่ถูกต้องจากตารางจาแนกเลขหมู่อีกครั้งหนึ่ง ในตารางจาแนกเลขหมู่จะแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนซ้ายมือเป็นรายการเลขหมู่และส่วนขวามือเป็นคาอธิบายเนื้อหาของเลขหมู่ บางเลขหมู
สามารถนาไปใช้ได้ทันที แต่บางเลขหมู่จะมีการแบ่ งย่อยโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้ตารางหรือใช้เลข
หนังสือเพื่อการขยายเลขหมู่หรือคัตเตอร์เลขหมู่ ซึ่งจะมีคาสั่ง คาอธิบาย หรือเชิงอรรถกาหนดไว้ให้ที่
เลขหมู่นั้น บรรณารักษ์ต้องกาหนดเลขหมู่จากตารางจาแนกเลขหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาของหนังสือ และ
ต้องกระจายเลขหมู่ย่อยตามคาสั่งที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง
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ภาพที่ 4.6 ตารางจาแนกเลขหมู่ (Schedules)
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การแบ่งหมวดหมู่ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มีดังนี้คือ
(3.1) การแบ่งครั้งที่ 1 แบ่งออกเป็น 21 หมวดใหญ่ (A-Z) ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 การแบ่งหมวดหมู่ครั้งที่ 1 ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
หมวด
A
B
C
D
E-F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
Z

เนื้อหาของหมวด
ความรู้ทั่วไป
General Works
ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
Philosophy Psychology, Religion
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
Auxiliary Sciences of History
ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า History : General and Old World
ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา
History : America
ภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ
Geography, Antropology,
Recreation
สังคมศาสตร์
Social Sciences
รัฐศาสตร์
Political Science
กฎหมาย
Law
การศึกษา
Education
ดนตรี
Music and Books on Music
ศิลปกรรม
Fine Arts
ภาษาและวรรณคดี
Philology and Literatures
วิทยาศาสตร์
Science
แพทยศาสตร์
Medicine
เกษตรศาสตร์
Agriculture
เทคโนโลยี
Technology
ยุทธศาสตร์
Military Science
นาวิกศาสตร์
Naval Science
บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์
Bibliography, Library Science

(3.2) การแบ่งครั้งที่ 2 ภายในหมวดใหญ่ ยังแบ่งเป็นหมวดย่อยจานวนมาก
น้อยต่าง ๆ กันไป และยังคงใช้สัญลักษณ์อักษร ยกเว้น E-F และ Z ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ครั้งต่อมา
เช่น หมวด H แบ่งออกเป็น 16 หมวดย่อย ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 การแบ่งหมวดหมู่ครั้งที่ 2 ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (ตัวอย่างหมวดย่อย H)
หมวด
ย่อย H
H
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HJ
HM
HN
HQ
HS
HT
HV
HX

เนื้อหาของหมวดย่อย
สังคมศาสตร์ทั่วไป
สถิติ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ

Social Sciences (General)
Statistics
Economic Theory. Demography
Economic History and Conditions

ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของ
การเกษตร และอุตสาหกรรมด้านที่ดิน สหกรณ์
แรงงาน และอุตสาหกรรม
การขนส่งและการคมนาคม

Industries. Land use. Labor

การพาณิชย์
การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การ
ลงทุน และการประกัน
การเงินภาคเอกชน
สังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของสังคม การปฏิรูปสังคม และกลุ่ม
ในสังคม
ครอบครัว การแต่งงาน สตรี
สมาคม สมาคมลับ สโมสร
ชุมชน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ชนชัน้ ของสังคม
ชนชัน้ กรรมกร เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
สวัสดิภาพสังคม สังคมที่มีปัญหา การแก้ไข
อาชญากรรม
สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ อนาธิปไตย

Transportation and
Communications
Commerce
Finance
Public Finance
Sociology (General)
Social History and Conditions.
Social Problems. Social Reform
The Family. Marriage. Woman
Societies: Secret, Benevolent, etc.
Communities. Classes. Races
Social Pathology. Social and Public
Welfare. Criminology
Socialism. Communism. Anarchism

(3.3) การแบ่งครั้งที่ 3 ภายในหมวดย่อย สามารถจาแนกให้เนื้อหาละเอียด
ยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเลขอารบิกผสมเข้าไป 1-9999 เติมหลังหมวดย่อยและอาจใช้จุด ทศนิยมหรือใช้
กระจายโดยคัตเตอร์เลขหมู่ หรือตารางประเภทต่าง ๆ เพื่อกระจายเนื้อหาให้ละเอียดยิ่งขึ้น ดังตาราง
ที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 การแบ่งหมวดหมู่ครั้งที่ 3 ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (ตัวอย่างหมวดย่อย HD)
HD
28-9999
28-70
39-40.7
41
45-45.2
47-47.4
49-49.5
50-50.5
56-57.5
58
58.7-58.95
59-59.6
60-60.5
61
62
62.2-62.8
66-66.2

Industries. Land Use. Labor
Management. Industrial Management
Capital. Capital Investments
Competition
Technological innovations. Automation
Costs
Crisis management. Emergency management.
Inflation
Delegation of authority. Decentralization.
Span of control
Industrial productivity
Location of industry
Organizational behavior, change and
Effectiveness. Corporate culture
Public relations. Industrial publicity
Social responsibility of business
Risk in industry. Risk management
Standardization. Simplification. Waste
Management of special enterprises
Work groups. Team work in industry.

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศโดยการใช้หนังสือ คู่มือประกอบการวิเคราะห์
หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแล้ว ปัจจุบันสามารถสืบค้นรายการหนังสือจากเว็บ OPAC
ของห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
โดยเผยแพร่ เ ลขหมู่ ร ะบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น ตั้ ง แต่ ห มวด A-Z
ในระบบออนไลน์ ที่
https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCC/freelcc.html#about ดังนี้

91

แสดงข้อมูลหมวด A-Z ที่เข้าถึง
ได้ 3 ทางเลือกคือ 1) Preface
2) Outline 3) Text

ภาพที่ 4.7 เว็บไซต์สืบค้นเลขหมู่ออนไลน์ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
2) การกาหนดเลขเรียกหนังสือ
เลขหมู่ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นสัญลักษณ์ผสม (Mixed Notation)
ระหว่างอักษรภาษาอังกฤษ เมื่อนาเลขหมู่ (Class Number) มารวมกับเลขหนังสือหรือเลขประจาตัว
ผู้แต่ง (Book Number or Author Number) จะเรียกว่า เลขเรียกหนังสือ (Call Numbers) ดังนั้น
เลขเรียกหนังสือของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) เลขหมวดหมู่ (Class Number)
ประกอบด้วย 1) อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ของหมวดหมู่หรือหมวดย่อย ตั้งแต่ 13 ตัว 2) เลขอารบิก ที่กระจายการแบ่งย่อยของหมวดหมู่หรือหมวดหมู่ย่อย 3) เลขจุดทศนิยม ที่
กระจายการแบ่งย่อยให้ละเอียดยิ่งขึ้น (ตามที่ตารางรายการเลขหมู่กาหนด และ 4) เลขคัตเตอร์
(Cutter Number) ที่กาหนดขึ้นจากการกระจายย่อยของเลขหมู่ (ตามที่ตารางรายการเลขหมู่
กาหนด)
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(1.1) วิธีการกาหนดเลขหมวดหมู่หนังสือหนังสือภาษาอังกฤษ
1

อ่านหนังสือเพื่อจับใจความสาคัญ และกาหนดหัวเรื่องหนังสือได้ คือ
Human Ecology และโดยเนื้อหาหลักเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป
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2

นาหัวเรื่อง Human Ecology ไปเปิดตารางจาแนกเลขหมู่
(Schedules) ปรากฏอยู่หมวด GF

ภาพที่ 4.8 วิธีการกาหนดเลขหมวดหมู่หนังสือหนังสือภาษาอังกฤษ

3
เลขหมวดหมู่หนังสือที่ได้คือ GF 50
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(1.2) วิธีการกาหนดเลขหมวดหมู่หนังสือหนังสือภาษาไทย
1

อ่านหนังสือเพื่อจับใจความสาคัญ และกาหนดหัวเรื่องหนังสือได้ คือ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
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2

นาหัวเรื่อง Risk Management ไปเปิดตารางจาแนกเลขหมู่
(Schedules) ปรากฏอยู่หมวด HD

ภาพที่ 4.9 วิธีการกาหนดเลขหมวดหมู่หนังสือหนังสือภาษาไทย

3
เลขหมวดหมู่หนังสือที่ได้คือ HD 61
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(2) เลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่ง (Book Number or Author
Number) ประกอบด้วย 1) เลขคัตเตอร์ (Cutter Number) ที่กาหนดขึ้นจากรายการหลัก และ 2) ปี
ที่พิมพ์
เลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่ง (Book Numbers or Author Numbers)
คือ เลขที่กาหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อใช้กาหนดเป็นเลขประจาตัวผู้แต่งหรือเลขประจาตัว
หนั งสื อ ซึ่งเลขหนั งสือหรื อเลขประจาตัวผู้ แต่งจะกาหนดจากอักษรตัว แรกที่ใช้เป็นรายการหลั ก
(Main Entry) ของการลงรายการ ตามด้วยตัวเลขที่ได้จากการเปิดตารางหลักเกณฑ์การกาหนดเลข
หนังสือของอักษรหรือสระที่ตามมา เลขหนังสือจะปรากฏต่อจากเลขหมู่หนังสือ เมื่อรวมเลขหนังสือ
หรือเลขประจาตัวผู้แต่งกับเลขหมู่เข้าด้วยกันจะเรียกว่า เลขเรียกหนังสือ (Call Number)
ในส่วนของเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่ง (Book Numbers or Author
Numbers) มักเรียกต่าง ๆ กัน คือ เลขผู้แต่ง (Author Numbers) เลขหนังสือ (Book Numbers)
หรือ เลขคัตเตอร์ (Cutter Number) ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียก เลขผู้แต่ง ไม่สื่อความหมายสาหรับ
วัสดุห้องสมุดที่ใช้ชื่อเรื่องเป็นรายการหลัก (Title Main Entry) และการเรียกว่า เลขหนังสือ ก็อาจทา
ให้เข้าใจว่าไม่ได้ใช้กับวัสดุห้องสมุดประเภทนอกเหนือจากหนังสือ ส่วนการเรียกว่า เลขคัตเตอร์ ทา
ให้เข้าใจผิดได้เช่นเดียวกัน เพราะการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มีตารางเลขคัตเตอร์
แตกต่างไปจากตารางเลขที่ Charles Ammi Cutter คิดจัดทาไว้และพัฒนาต่ อมาเป็น “CutterSanborn Three Figure Author Table” ที่นิยมใช้กับการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ แต่บรรณารักษ์
นิยมเรียกว่า เลขคัตเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นตารางเลขสาหรับการจัดหมู่หนังสือระบบใด เพื่อให้เกียรติแก่
Charles Ammi Cutter ผู้คิดใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรผสมกับตัวเลข (Alphanumeric) ขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดบริการของห้องสมุด
ตารางกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งของสานักบรรณสารการพัฒนา มี
การกาหนดเลขหนั งสื อของหนั งสือภาษาต่างประเทศตามหลั กเกณฑ์การกาหนดเลขหนังสือของ
หอสมุดรัฐ สภาอเมริกัน และสาหรับหนังสื อภาษาไทยตามหลั กเกณฑ์การกาหนดเลขหนังสือของ
หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของรองศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์ ตามตัวอย่าง
ตารางเลขหนังสือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ดังนี้
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(2.1) วิธีการกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งของหนังสือภาษาอังกฤษ
1

รายการหลักเป็นชื่อผู้แต่ง (กรณีชาวต่างประเทศให้กลับนามสกุล
ไว้ด้านหน้า) คือ Renesch, John
2

นาชื่อผู้แต่ง “Renesch” เทียบกับตารางเลขผู้แต่ง
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3

เลขหนังสือที่ได้คือ R293

ภาพที่ 4.10 วิธีการกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งของหนังสือภาษาอังกฤษ
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(2.2) วิธีการกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งของหนังสือภาษาไทย
1

รายการหลักเป็นชื่อผู้แต่ง คือ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
2

นาชื่อผู้แต่ง “กิตติพันธ์” เทียบกับตารางเลขผู้แต่ง
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3
ภาพที่ 4.11 วิธีการกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งของหนังสือภาษาไทย

เลขหนังสือที่ได้คือ ก34
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ตามวิธีการกาหนดเลขเรียกหนังสือ โดยแยกวิธีการกาหนดเลขหมวดหมู่หนังสือหนังสือดัง
ภาพที่ 4.8-4.9 และวิธีการกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งของหนังสือ ดังภาพที่ 4.104.11 สามารถสรุปการกาหนดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้ ดังภาพที่ 4.12

เลขเรียกหนังสือ
Call Number คือ

เลขเรียกหนังสือ
Call Number คือ

ภาพที่ 4.12 หมวดหมู่หนังสือด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

GF
50
R293
2011

HD
61
ก34
2557
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4.2.2 วิธีการจัดหมวดหมู่ที่กาหนดขึ้นใช้เองของสานักบรรณสารการพัฒนา
วิธีการกาหนดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เอง มีขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
ส านั ก บรรณสารการพั ฒ นาได้ มีก ารก าหนดหมวดหมู่ ใ ช้ ขึ้น เองกั บ ทรั พยากรสารสนเทศ
ประเภท วิ ทยานิ พนธ์ ภาคนิ พ นธ์ สื่ อโสตทัศ นวั ส ดุ นวนิย าย และเรื่ อ งสั้ น ลั ก ษณะหมวดหมู่ ที่
ห้องสมุดกาหนดขึ้นใช้เองแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) ใช้ลาดับเลข หรือที่เรียกว่า Running Number
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้คือ ภาคนิพนธ์ รูปแบบที่กาหนดใช้คือ การกาหนดลาดับ
ตัวเลข เรียงลาดับตั้งแต่ 00001 เป็นต้นไป โดยปัจจุบันมีจานวนภาคนิพนธ์กว่า 20000 รายการ ดัง
ภาพที่ 4.13

เลขเรียก
หนังสือ
คือ

20114

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือสาหรับภาคนิพนธ์
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2) ใช้ตัวอักษรผสมกับลาดับเลข
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้คือ วิทยานิพนธ์ รูปแบบที่กาหนดใช้คือ
(1) อักษรตัวที่ 1 เพื่อแยกระดับปริญญา คือ ปริญญาโท (Master Degree) ใช้
อักษร M และปริญญาเอก (Doctoral Degree) ใช้อักษร D
(2) อักษรตัวที่ 2 แยกภาษา คือ วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย ใช้อักษร T และ
วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ใช้อักษร E
(3) ปีการศึกษา ให้ใช้ ค.ศ. ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(4) ลาดับเลข Running Number (001-999)
ดังภาพที่ 4.14 และภาพที่ 4.15

เลขเรียก
หนังสือ
คือ

DE2015/021

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือสาหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
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เลขเรียก
หนังสือ
คือ

MT2015/007

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือสาหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
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3) ใช้อักษรย่อผสมกับเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่ง
(1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้คือ นวนิยาย รูปแบบที่กาหนดใช้คือ ใช้อักษรย่อ
“นว”ตามด้วยเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ ดังภาพที่ 4.16

เลขเรียก
หนังสือ
คือ

นว
ก514
2554
ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือสาหรับนวนิยาย
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(2) ส่วนทรัพยากรสารสนเทศประเภทเรื่องสั้น ใช้อักษรย่อ “POP” ตามด้วย
ลาดับเลข เลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ ภาพที่ 4.17

เลขเรียก
หนังสือ
คือ

POP
2005
ว112
2557

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือสาหรับเรื่องสั้น
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(3) และทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ที่เป็นภาพยนตร์ ใช้อักษรย่อ
“MV” ตามด้วยลาดับเลข ดังภาพที่ 4.18

เลขเรียก
หนังสือ
คือ

MV
59018

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือสาหรับสื่อโสตทัศนวัสดุ

4.3 กิจกรรมในการปฏิบัติงาน
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของรัฐเริ่มชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งเกิดมีความร่วมมือของ
บรรณารักษ์ โดยกรมวิเทศสหการ สานักนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 6 คณะเพื่อ
ดาเนินการพัฒนาห้องสมุดแต่ละประเภทของประเทศ โดยจัดทาแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2510-2514)
ขึ้น และได้จัดทามาตรฐานห้องสมุดขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2515 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงห้องสมุดอุดมศึกษาขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาและสภาพของห้องสมุดอุดมศึกษาทาให้ สถานภาพ
ห้องสมุดของรัฐได้กลายเป็นสานักหอสมุดหลายแห่ง พ.ศ. 2518 ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งในขณะนั้นมี 16 แห่ง ได้ประชุมเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกข่าวสาร การจัดบรรยายโดยผู้
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มีความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกลุ่มทางาน 6 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มจัดหาทรัพยากร
กลุ่มจัดหมวดหมู่ กลุ่มงานบริการ กลุ่มวารสารและเอกสาร และกลุ่มโสตทัศนวัสดุ ในระยะต่อมากลุ่ม
ผู้บริหารหายไปเหลือเพียง 5 กลุ่ม เนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด
สถาบั น อุด มศึกษาซึ่ งประกอบด้ว ยผู้ บริ ห ารแต่ล ะสถาบัน แล้ ว นอกจากนั้นทบวงมหาวิ ทยาลั ยยั ง
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นงานห้ อ งสมุ ด โดยจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาการใช้
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด กรรมการบัญญัติศัพท์บรรณารักษศาสตร์ (อุทัย ทุติยะโพธิ, 2542, น. 104)
จากการรวมตัว กั น ของผู้ บ ริ ห ารห้ อ งสมุ ดมหาวิ ท ยาลั ยของรั ฐ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ยได้ ตั้ ง ผู้ บ ริ ห าร
ห้องสมุดในขณะนั้นขึ้นเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดโดยมี ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ในขณะที่
ดารงตาแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน ได้มีการวางหลักเกณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระยะที่ 5
ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
สถาบั น อุด มศึกษาของรั ฐ มาจนถึงปัจจุบัน ในแต่ล ะปีคณะอนุก รรมการพั ฒ นาห้ องสมุดมีการจั ด
ประชุมสัมมนาเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทาง
ในการสร้างข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประสานงานและการใช้ทรัพยากรห้องสมุด
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสัมมนาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 โดยมีสถาบันต่าง ๆ หมุนเวียน
กันเป็นเจ้าภาพ ดาเนินการจัดสัมมนามาจนถึงปัจจุบัน ผลจากการจัดสัมมนาทาให้คณะทางานกลุ่ม
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้แบ่งกลุ่มของความร่วมมือเป็น 6 ฝ่ายคือ 1)
คณะทางานฝ่ายพัฒนาทรั พยากรสารนิเทศ 2) คณะทางานฝ่ ายวิเคราะห์ ทรัพยากรสารนิเทศ 3)
คณะทางานฝ่ายวารสารและเอกสาร 4) คณะทางานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) คณะทางานฝ่าย
บริการสารนิเทศ และ 6) คณะทางานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้ส่ง
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 2 คน เข้าไปเป็นผู้แทนเข้าร่วมคณะทางาน
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ โดยผู้จัดทาคู่มือเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทางาน
ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะทางานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ มีการจัดประชุมทุก 2 เดือน ซึ่ง
เนื้อหาในการจัดประชุมส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณาหัวเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้นาไปใช้
ประโยชน์ ต่อ การกาหนดหมวดหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย
เมื่อปี พ.ศ. 2550 คณะทางานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ได้จัดทาโครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Online Thai Subject Headings) ขึ้น เพื่อให้บริการจัดเก็บ
และสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย ทาให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้จากที่ต่าง ๆ ข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐาน มี
ความทันสมัยตลอดเวลา และสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันทางคณะทางานฯ ได้
พัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ มาอย่างต่อเนื่อง และกาลังจะเปิดโอกาสให้ห้องสมุดที่
สนใจได้รับบอกรับเป็นสมาชิก แทนการบอกรับเป็นตัวเล่มที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ระบบการ
บอกรับยังไม่เรียบร้อย ทางคณะทางานฯ เปิดให้ใช้ฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซต์ https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/ ดังภาพที่ 4.19
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ภาพที่ 4.19 เว็บไซต์ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนา
ในบทที่ 5 นี้เป็นการนาเสนอปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พัฒนางานและข้อเสนอแนะการ
ปฏิบั ติงานการจั ดหมวดหมู่ทรั พยากรสารสนเทศของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนางาน

5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสานักบรรณสาร
การพั ฒ นา สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ผู้ จั ด ท าคู่ มื อ ฯ พบประเด็ น ปั ญ หาเฉพาะในการ
วิเคราะห์หมวดหมู่ หนังสือด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเท่านั้น และพอจะสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
5.1.1 ด้านกระบวนการจัดหมวดหมู่หนังสือ
5.1.2 ด้านคู่มือปฏิบัติงาน
5.1.3 ด้านบุคลากร
5.1.1 ด้านกระบวนการจัดหมวดหมู่หนังสือ
1) ปัญหาอุปสรรค
การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นระบบที่มีใช้กันแพร่หลายใน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นระบบที่มีการแบ่ง เลขหมู่ของทุก
สาขาวิชาไว้อย่างกว้างขวางและละเอียด มีการปรับปรุงเลขหมู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีสัญลักษณ์ที่ใช้
แทนเลขหมู่ที่ เข้ าใจง่า ยและยื ด หยุ่ นได้ตามความเหมาะสมของเนื้ อหาวิ ช า และมี ลั ก ษณะพิ เศษ
มากมายที่ช่วยให้การจัดหมวดหมู่หนังสือที่ละเอียดตรงตามเนื้อหามากที่สุด แต่ทว่า ปัญหาอุปสรรคที่
พบคือ กระบวนการกาหนดเลขหมู่ด้วยระบบระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน นั้นมีความซับซ้อน และ
ละเอียดมาก ทาให้บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือจาเป็นต้อง
ใช้เวลาในพิจ ารณา ตัดสิ น ใจ ค้น หาเลขหมู่ และกาหนดหมวดหมู่ของหนังสื อ แต่ล ะชื่อเรื่องนาน
โดยเฉพาะหนังสือทางสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มีเนื้อหาหลากหลาย หลายแง่หลายมุม
หลายแนวคิดในเล่มเดียวกัน เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวนั้น บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ การกาหนดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ทาให้
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เกิดปั ญหาหนังสือค้างรอการวิเคราะห์ห มวดหมู่จานวนหนึ่งขึ้น โดยเฉพาะหนังสื อภาษาไทยที่ไม่
สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลของห้องสมุดได้
2) แนวทางแก้ไขปัญหา
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศดาเนินการคัดแยกและรวบรวมหนังสือ
ที่มีเนื้อหาหลากหลาย หลายแง่ห ลายมุม หลายแนวคิดในเล่มเดียวกัน นารายการบรรณานุกรมของ
หนังสือไปสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดอื่น พิจารณาว่าห้องสมุดอื่นนั้นได้กาหนดหัวเรื่องของหนังสือ
เล่มนั้น ๆ ว่าอย่างไร เพื่อที่จะช่วยให้บรรณารักษ์ได้พิจารณาเนื้อหาหนังสือได้ง่ายขึ้น
3) ข้อเสนอแนะ
บรรณารั กษ์ งานวิเ คราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศควรได้ มีโ อกาสเพิ่ มพู นความรู้ใ น
สาขาวิชาที่สถาบันจัดให้มี การเรียนการสอน เพื่อให้บรรณารักษ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
นั้น ๆ จะทาให้การปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามเนื้อหาและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.1.2 ด้านหนังสือคู่มือปฏิบัติงาน
1) ปัญหาอุปสรรค
หนังสือคู่มือการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันมีลักษณะเป็นหนังสือชุด ที่
รวมแผนการจัดหมู่เฉพาะสาขาวิชาโดยผู้เชี่ยวชาญในหมวดสาขาวิชานั้น ๆ ในแต่ละหมวดใหญ่ของ
ระบบจะพิมพ์แยกกัน และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ โดยไม่ได้จัดพิมพ์ พร้อมกัน
ขึ้นอยู่กับการเพิ่มจานวนและการแก้ไขเลขหมู่ของแต่ละหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ของแต่
ละหมวดจะมีปรากฏอยู่ในหน้าคานา (Preface) ของแต่ละหมวด ตัวอย่างหมวด H มีการปรับปรุง
หลายครั้ง โดยฉบับล่าสุดจัดทาในปี ค.ศ. 2016 ดังภาพที่ 5.1 หน้าคานาหมวด H ปัญหาอุปสรรคที่
พบคือ ปัจจุบันสานักบรรณสารการพัฒนามีการจัดหาหนังสือคู่มือมาประกอบการวิเคราะห์หมวดหมู่
ซึ่งเป็นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1997 ดังภาพที่ 5.2 Library of Congress Classification. H. Social
Sciences ฉบับปี ค.ศ. 1997 ซึ่งการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือมีความจาเป็นที่ต้องใช้
หนั งสื อคู่มือที่มีป รั บ ปรุ ง ที่ทันสมัย เพื่อ นาไปประกอบการวิเคราะห์ห มวดหมู่ห นังสื อที่มีเนื้อหาที่
เปลี่ยนแปลงตามสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
2) แนวทางแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันสามารถสืบค้นรายการหนังสือเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยเผยแพร่
เลขหมู่ ร ะบบหอสมุ ด รั ฐ สภ าอเมริ กั น ตั้ ง แต่ ห มว ด A-Z
ในระบบออนไลน์ ที่
https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCC/freelcc.html#about ดังภาพที่ 4.6
3) ข้อเสนอแนะ
เสนอผู้ บ ริ ห ารส านั กบรรณสารการพั ฒ นาพิ จารณาให้ มีการจั ดหาหนังสื อ คู่มือ มา
ประกอบการวิเคราะห์หมวดหมู่ ปัจจุบันมีฉบับพิมพ์ของปี ค.ศ. 2006 ดังภาพที่ 5.3 Library of
Congress Classification. H. Social sciences ฉบับปี ค.ศ. 2006 เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์หมวดหมู่ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การกาหนดหมวดหมู่ของระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
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ภาพที่ 5.1 หน้าคานา (Preface) หมวด H
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ภาพที่ 5.2 Library of Congress Classification. H. Social sciences ฉบับปี ค.ศ. 1997

ภาพที่ 5.3 Library of Congress Classification. H. Social sciences ฉบับปี ค.ศ. 2006
5.1.3 ด้านบุคลากร
1) ปัญหาอุปสรรค
บรรณารักษ์/นั กเอกสารสนเทศงานวิเคราะห์ หมวดหมู่ทรั พยากรสารสนเทศ ของ
สานักบรรณสารการพัฒนา ที่ทาหน้าที่วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ มีจานวน 9 คน โดย
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามประเภทของทรัพยากรสนเทศ คือ วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ จานวน
6 คน วิเคราะห์หมวดหมู่วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ จานวน 1 คน วิเคราะห์หมวดหมู่สื่อโสตทัศนวัสดุ
จานวน 1 คน และวิเคราะห์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 คน ในปัญหาด้านบุคลากรนี้จะขอกล่าวถึง
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เฉพาะบรรณารั ก ษ์/ นั กเอกสารสนเทศที่ท าหน้ า ที่ วิเ คราะห์ ห มวดหมู่ห นั งสื อ เนื่ องจากเป็น การ
วิเคราะห์หมวดหมู่ที่ใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ บรรณารักษ์/นักเอก
สารสนเทศขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือ
2) แนวทางแก้ไขปัญหา
บรรณารั ก ษ์ / นั ก เอกสารสนเทศงานวิ เ คราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศจั ด เวลาใน
การศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาที่สถาบันมีการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองและจะทา
ให้การปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามเนื้อหาและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3) ข้อเสนอแนะ
เสนอผู้อานวยการสานักบรรณสารการพัฒนาให้บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศงาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีโอกาสไปศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนของสถาบัน

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนางาน
5.2.1 บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานจัดหมู่และลงรายการของทรัพยากร
สารสนเทศ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานจัดหมู่และลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูล
OCLC (Online Computer Library Center) (URL: http://www.oclc.org ดังภาพที่ 5.4) OCLC
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการเพื่อการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ใช้และห้องสมุดทั่วโลก สาหรับงาน
จัดหมู่และทารายการหนังสือและวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดต่าง ๆ ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล เพื่อการ
ลงรายการจาก OCLC นั้นต้องติดต่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิก พร้อมติดตั้งโปรแกรม OCLC Z39.50 และ
ปฏิบัติตามข้อกาหนด เพื่อการค้นคืนและปรับระบบการลงรายการให้สามารถใช้กับระบบออนไลน์
ของห้องสมุดในท้องที่นั้นได้ OCLC ให้บริการแก่นักศึกษา-อาจารย์ นักวิชาการ บรรณารั กษ์วิชาชีพ
และผู้ใช้ทั่วไป ในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาเต็มรูป
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ภาพที่ 5.4 เว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ OCLC
ฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
5.2.2 จัดทาการประเมินชิ้นงานหรือผลผลิต (Output)
งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ผลลัพธ์หรือชิ้นงานที่ได้คือ หนังสือที่ผ่านการจัด
หมวดหมู่รอการรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
และเลขเรียกหนั งสือของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท ที่ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์การกาหนดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิ บัติงานก็ตาม ควรมีกาหนดนโยบายและดาเนินการประเมิน ชิ้นงานหรือผลผลิต
(Output) ที่ ไ ด้ โดยมี ตั้ ง เกณฑ์ ป ระเมิ น เช่ น ร้อ ยละความถู ก ต้ อ งของการวิเ คราะห์ ห มวดหมู่ ใ น
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ระยะเวลาในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่ ผู้ใช้บริการร้องขอ
ด่วน (ชั่วโมง: รายการ) เป็นต้น ผลของจัดทาการประเมิน ชิ้นงานหรือผลผลิตนี้ จะเป็นการบ่งชี้
คุณภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5.2.3 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
สื บ เนื่ อ งจ านวนบรรณารั ก ษ์ แ ละนั ก เอกสารสนเทศที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ง านวิ เ คราะห์
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมี หลายคน ทาให้เกิดความหลากหลายในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน
งาน ดังนั้น หากมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้น จะทา
ให้เกิดประโยชน์ได้หลายประการ กล่าวคือ 1) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ
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ปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับ
ที่ควรจะเป็นมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วย
ให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น
สิ่ ง เร้ า ให้ เ กิ ด ความมุ่ ง มั่ น ไปสู่ ม าตรฐาน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามสามารถจะเกิ ด ความรู้ สึ ก ท้ า ทาย
ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสาเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานที่ดีจะเกิดความภาคภูมิใจและ
สนุกกับงาน 3) ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่
มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่ว ยให้ไม่ต้องกาหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทาให้ มองเห็ น
แนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สารถพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต 4) ด้านการควบคุมดาเนินงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมาย
อานาจหน้าที่และส่งผ่านคาสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถดาเนินงานตามแผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้
ดีขึ้น และ 5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการ
เปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ท าได้ กั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามชั ด เจน และช่ ว ยให้
ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึ้น
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล

นางกนกวรรณ จันทร

ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การทางานปัจจุบัน

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคนิค
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ. 2536-2557
บรรณารักษ์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานทางวิชาชีพ

พ.ศ. 2557-2560
- ผู้แทนห้องสมุดเข้าร่วมเป็นคณะทางานฝ่ายวิเคราะห์
ทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557-2560
- วิทยากรประจาโครงการชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุด พ.ศ. 2558-2560
- อาสาสมัครช่วยงานจัดหมวดหมู่หนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้าน
ถนนคด จ.นครราชสีมา ในโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นาสู่อาเซียน
ครั้งที่ 3” เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
- อาสาสมัครช่วยงานจัดหมวดหมู่หนังสือให้กับมุมวิชาการห้องสมุดศาล
เยาวชนและครอบครัว จ.ปทุมธานี เมื่อ 3 สิงหาคม 2559
- วิทยากร NIDA Expert Sharing ครั้งที่ 2/57 ตอน Library Tour
and Share Trick เด็ดสืบค้นกับคนห้องสมุด จัดโดย กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อ 12 มิถุนายน 2557

