
 
 

 

 

 

องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาห้องสมุดใหเ้ป็น Learning Center  

กลยุทธ์ที่ 3:  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์:  

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้ดําเนินการจัดการความรู้:  

ชุมชนแนวปฏิบัติ A2C 

 

องค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน” เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจาก

การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ ประเภทอาเซียน” วิทยากรโดย นางคัทลียา ปริชานิ บรรณารักษ์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ

จัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ นางกชพร ศรีพรรณ์ บรรณารักษ์หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 

และนางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งจัดในวันจันทร์ ที่ ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๕ ส านักหอสมุด โดยได้อธิบายการ

ด าเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียนของผู้ปฏิบัติงานในส่วนของส านักหอสมุด และ

ร่วมกันหารือกับผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะต่างๆ เพื่อตกลงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกัน โดยได้

องค์ความรู้เพื่อน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน ดังนี้ 

 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน1 

การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทอาเซียน ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน

ระหว่าง 3 งาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ และงานอนุรักษ์

ทรัพยากรสารนเิทศ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ด าเนนิการจัดหาหนังสือที่มเีนือ้หาเกี่ยวกับอาเซียน2 โดย 

วิธีการจัดซื้อและการได้รับบริจาค และน ามาด าเนนิการดังนี ้

1.1 หนังสือจัดซือ้ มีวธิีด าเนินการดังนี้ 

1.1.1 หนังสือที่มเีนือ้หาเกี่ยวกับอาเซียนทุกเล่มที่ได้รับจากการจัดซือ้หลังจากการด าเนินการ 

                                                 
1 ทรัพยากรสารสนเทศ ในที่นี้ จะยกตัวอย่างเป็น หนังสอื    
2 ดูเพิ่มเตมิท่ีภาคผนวก 
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สร้างระเบียนบรรณานุกรมแบบย่อและระเบียนสั่งซื้อในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ACQ) จะส่งให้งานอนุรักษ์

และบ ารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อด าเนินการอนุรักษ์หนังสือ โดยจัดท าจากปกอ่อนให้เป็นปกแข็ง 

(ภายใน 7วัน) เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและยืดอายุการใช้งาน หลังจากได้รับหนังสือคืนจากงานอนุรักษ์ฯ

แล้วจะจัดส่งให้งานวิเคราะหท์รัพยากรสารนเิทศด าเนินการ 

1.1.2 ส่งหนังสือให้งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศด าเนินการจัดหมู่ โดยส านักหอสมุดได้

ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(KPI)คือ หนังสือจัดซื้อของส านักหอสมุดทุกเล่มต้องด าเนินการจัดหมวดหมู่

เพื่อให้น าออกบริการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับหนังสอืจากงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

 

1.2 หนังสือที่ได้รับจากการบริจาค มีวธิีด าเนินการดังนี้ 

1.2.1 ท าการคดัเลือกหนังสือบริจาคที่มเีนือ้หาเกี่ยวกับอาเซียนจ านวนไม่เกิน 10 รายการ/

สัปดาห์ เพื่อน ามาด าเนินการสร้างระเบียนบรรณานุกรมแบบย่อและระเบียนสั่งซื้อในระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ

(ACQ) แบบเร่งดว่น  

      1.2.2 จัดท า Slip ส าหรับสอดไว้ในหนังสอื เพื่อการส่งต่อผูป้ฏิบัติงาน โดยระบุให้ทราบว่าเป็น

หนังสือที่ตอ้งสง่จัดหมูแ่บบเร่งดว่น และต้องจัดท าเป็นปกแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.2.3 ส่งหนังสือให้งานอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อด าเนินการอนุรักษ์

หนังสือภายใน 3 วัน โดยจัดท าจากปกอ่อนให้เป็นปกแข็ง เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและยดือายุการใชง้าน  

1.2.4 ส่งหนังสือใหง้านวิเคราะหท์รัพยากรสารนิเทศด าเนินการจัดหมู่ โดยก าหนดตัวชีว้ัดการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ร่วมกันระหว่างงานพัฒนาฯและงานวิเคราะห์ฯ คือ งานวิเคราะห์ฯด าเนินงานการจัด

หมวดหมู่ หนั งสือ เพื่ อ ให้น าออกบริการได้ภายใน  3  วัน  หลั งจากได้ รับหนั งสือจากงานพัฒนา

ทรัพยากรสารนเิทศ 

2. งานอนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ ด าเนนิการอนุรักษ์หนังสือ โดยจัดท าจากปก

อ่อนใหเ้ป็นปกแข็ง (ภายใน 3 วัน) เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและยืดอายุการใช้งาน 

 

 

 

 

          ส่งจัดหมู่เรง่ดว่น 

 

      จัดท าเป็นปกแข็ง 

วันที่.............................. 
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3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ด าเนนิการดังนี้ 

3.1 จัดหมวดหมู่แบบเร่งด่วน (ส าหรับหนังสือของส านักหอสมุด) เพื่อน าออกบริการได้ภายใน 3 วัน

หลังจากได้รับหนังสอืจากงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  โดยลงรายการในระเบียนบรรณานุกรม (bib = bib 

record = bibliographic record) ระเบียนฉบับ (item = item  record) และการเพิ่ม tag ที่ส าคัญ และ note     

ที่ส าคัญ เพื่อความสะดวกในการน าออกข้อมูลหนังสือประเภทอาเซียนจากฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้ง่ายและรวดเร็วในอนาคต 

 

ตัวอย่าง การลงรายการระเบียนบรรณานุกรม (bib record) 

 
เพิ่ม Tag 996 asean 

 

ตัวอย่าง การลงรายการระเบียนฉบับ (item record) 

 
          เพิ่ม note x  asean 
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3.2  ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์  asean ที่สันหนังสือ(สําหรับหนังสือของห้องสมุดกลางและ

ห้องสมุดคณะ) โดยวัดความสูงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน 5 น้ิว เพื่อความเป็นระเบียบของการติด

สัญลักษณ์และความสวยงามการจัดเรียงหนังสือบนช้ัน  

ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์สัญลักษณ ์asean 

 
 

 

ตัวอย่าง หนังสือที่ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ asean 

 
 

ผลจากการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน 

1. หนังสือบริจาคที่มเีนือ้หาเกี่ยวกับอาเซียนได้ถูกคัดเลือกแยกออกมาจากหนังสอืบริจาคประเภทอื่น 

อื่น เพื่อน ามาด าเนินการสร้างระเบียนบรรณานุกรมแบบย่อและระเบียนสั่งซื้อในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

(ACQ) แบบเร่งด่วนและจัดส่งให้งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศจัดหมวดหมู่แบบเร่งด่วนเพื่อให้สามารถน า

ออกบริการให้รวดเร็ว 

2. หนังสือบริจาคประเภทอาเซียน ได้รับการสงวนรักษาโดยจัดท าจากปกอ่อนให้เป็นปกแข็งเพื่อ

ป้องกันการเสื่อมสภาพและยดือายุการใชง้าน 

3. หนังสือบริจาคประเภทอาเซียน ได้รับการจัดหมวดหมู่แบบเร่งด่วน ให้สามารถน าออกบริการได้

ภายใน 3 วัน 

4. ผู้ปฏิบัติงานบริการสารนิเทศและผู้ใช้บริการสามารถจ าแนกหนังสือประเภทอาเซียน โดยการ

สังเกตจากสัญลักษณ์ asean ที่สันหนังสือ (แต่เดิม หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน จะไม่มีสัญลักษณ์บ่ง

บอกที่ตัวเล่ม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานบริการสารนเิทศตอ้งหาวิธีการเพื่อให้ทราบว่าเป็นหนังสอืประเภทอาเซียน  
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เช่น จากการสังเกตตราสัญลักษณ์  asean ที่ปรากฏบนหน้าปกหรือในส่วนต่างๆ ของหนังสือ หรือการ

ตรวจสอบจากฐานข้อมูล เป็นต้น) 

5. ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าออกข้อมูลหนังสือประเภทอาเซียนจากฐานข้อมูล ได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อ

น ามาใช้งาน เน่ืองจากการเพิ่ม tag 996 asean ไว้ในระเบียนบรรณานุกรม (bibliographic record) และ 

การเพิ่ม note x asean ในระเบียนฉบับ (item record)  

 

**ภาคผนวก 

ขอบเขตข้อมูลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านอาเซียน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN  10 ประเทศ ได้แก่  ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน  เช่น ช่ือประเทศ ที่ตั้ง พื้นที่ เมอืงหลวง เมอืงส าคัญ      ภูมิ

ประเทศ ประชากร อัตราเพิ่มของประชากร การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ การลงทุนสภาพภูมิอากาศ 

ศาสนา ภาษา รายได้ สกุลเงิน ระบบการปกครอง ฯลฯ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือเสาหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย     

ซึ่งเปรียบเสมอืน 3 เสาหลัก ดังนี้ 

2 .1 ป ระชาคมก าร เมื อ งแล ะค วามมั่ น ค งอ า เซี ย น  (ASEAN POLITICAL-SECURITY 

COMMUNITY หรอื APSC) ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง APSC คือ 

1) กฎเกณฑ์และค่านิยม หลักประชาธิปไตย  

2) การส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิมนุษยชน  

3) การสนับสนุนการมสี่วนรว่มของภาคประชาสังคม 

4) การตอ่ต้านการทุจริต การส่งเสริมหลักนิตธิรรมและธรรมาภิบาล 

5) การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ  เช่น ยาเสพติด การค้า

มนุษย์  

6) การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ  

         2.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ AEC) ข้อมูลที่

เกี่ยวกับเรื่อง AEC คือ 

1) เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน  

2) การคุ้มครองผูบ้ริโภค 

3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

4) นโยบายภาษีกลุ่มประเทศอาเซียน 

5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

พลังงาน) 

6) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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2.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ 

ASCC) ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ASCC คือ 

1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 

3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 

4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

5) การสรา้งอัตลักษณ์อาเซียน 

6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 


