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คํานํา 
 
รายงานสรุปผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ

เพ่ือการให้บริการของสํานักบรรณสารการพัฒนา โดยมีการปรับขั้นตอนการทํางาน และเวลาในการ
ดําเนินงานบุคลากรในงานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ เพ่ือส่งให้ถึงผู้ใช้บริการ (Stakeholders) ได้
อย่างรวดเร็ว ได้รับหนังสือทีม่ีเนื้อหาใหม่ ๆ ทันสมัย และทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และลดเวลาในการปฏิบัติงาน
ให้น้อยลง นอกจากนี้ ยังพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และทําให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

ผลการจัดทําการปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ นอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแล้ว ยังเป็นองค์ความรู้ที่ให้แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
ในการดําเนินงานในกระบวนงานอื่น ๆ แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก และ
ในโอกาสนี้ ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทําการปรับปรุงกระบวนวิเคราะห์หมวดหมู่และ 
ลงรายการหนังสือครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
       คณะทํางาน R2R 

     สํานักบรรณสารการพัฒนา 
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บทนํา 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ  

ในการดําเนินงานประจําด้านต่าง ๆ ภายในสถาบัน จึงมีนโยบายให้หน่วยงานพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงานของแต่ละหน่วยงาน โดยการนํา R2R (Routine to Research) มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process Improvement) คือ การปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน เพ่ือตอบสนองต่อสภาพปัญหา 
สภาพความต้องการ สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ลดหรือกําจัดข้อผิดพลาดในกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิด
คุณค่า สร้างองค์ความรู้ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษา 
มีพันธกิจหลักในการให้บริการในลักษณะมุ่งสู่ผู้ใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้านการเรียน
การสอน และการค้นคว้าวิจัย โดยการดําเนินการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบให้สอดรับกับพันธกิจของสถาบันฯ ที่มีการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีภาวะ
ผู้นํา เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยสํานักฯ 
กําหนดแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) มียุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ  2) ด้านบุคลากร 3) ด้านการบริการ 4) ด้านการเงิน งบประมาณ และการบริหาร และ 
5) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ล้วนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ  

จากพันธกิจหลักในการให้บริการในลักษณะมุ่งสู่ผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
สํานักฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการให้บริการ ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสํารวจ เพ่ือนําข้อมูลหรือผลสํารวจที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป จากการสํารวจพบว่า  ในส่วนของข้อเสนอแนะ ผู้ใช้ต้องการให้เพ่ิม
จํานวนหนังสือให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน มีความหลากหลาย และทันสมัย ซึ่ง
ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของสถาบันฯ ปี 2559 ที่ดําเนินการสํารวจโดยกองแผนงาน พบว่า ข้อเสนอแนะในส่วน
ของสํานักฯ มีความต้องการให้เพิ่มจํานวนหนังสือเช่นเดียวกัน 
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กระบวนการจัดการหนังสือสู่ผู้ใช้บริการ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของสํานักฯ 
ประกอบด้วย กระบวนการจัดหา กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการให้บริการ ทุกกระบวนการ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อย่างยิ่ง 
ซึ่งเมื่อทางห้องสมุดได้จัดหาหนังสือเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งต่อหนังสือไปยังขั้นตอนต่อไป นั่นคือ 
ขั้นตอนการวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการดําเนินการ เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด และต้อง
ใช้เวลา ซึ่งบ่อยครั้งที่ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจในการรอคอยหนังสือ เนื่องจากหนังสือถึง
ผู้ใช้บริการล่าช้า ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายใน คือ ผู้ปฏิบัติงานจัดลําดับความสําคัญของงานไม่
เหมาะสม อีกทั้งไม่มีความเข้าใจระบบห้องสมุดอัตโนมัติมากนัก เพราะเป็นระบบใหม่ที่พ่ึงนําเข้ามา  
ใช้งาน ระบบจึงยังไม่เสถียร และขาดระบบการสื่อสารข้อมูลที่สําคัญให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการล่าช้า
ของหนังสือ ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจ ในการปฏิบัติงานนั้นผู้ปฏิบัติ งานต้องเผชิญกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก (ดังภาคผนวก ก) ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น คณะทํางาน R2R จึงศึกษากระบวนการทํางาน และพิจารณากระบวนการทํางาน 
ที่สําคัญ (Work Process) เพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลา ความซ้ําซ้อน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการอย่าง
เป็นระบบ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีมติให้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานประจําสู่
งานวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “การปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่
และลงรายการหนังสือ” ซึ่งเป็นกระบวนการหลักท่ีสําคัญในการส่งต่อหนังสือไปสู่ผู้ใช้บริการ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือศึกษากระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ 
 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการหนังสือที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการหลัก 
 3) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการหนังสือสู่ผู้ใช้บริการ 

2.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ไดก้ระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ 
 2) ได้ทราบถึงปัญหา สาเหตุ อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาของการปฏิบัติงานจาก             
การปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือปัจจุบัน 
 3) ได้รูปแบบการจัดการหนังสือท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้บริการหลัก  
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3.  แผนการดําเนินงาน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือทําความเข้าใจแก่บุคลากรของ
สํานัก 

พฤษภาคม 2560 ดําเนินการตามเวลา 

2 ดําเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของสํานัก 

2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา 
     งานประจําสู่กระบวนการวิจัย 
     ระดับเบื้องต้น 

2.2 การบรรยายให้ความรู้การพัฒนา 
      งานประจําสู่งานวิจัย 
2.3 รวบรวมกระบวนการทํางาน 
     ทั้งหมดของสํานัก โดยการมี 
     ส่วนร่วมของบุคลากร 

 

 

13 มิถุนายน 2560 

 

 

29 มิถุนายน 2560 

 

23 สิงหาคม 2560 

 

ดําเนินการตามเวลา 

3 ประชุม ทบทวน วิเคราะห์ และ
คัดเลือกกระบวนการหลักท่ีสําคัญ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ได้กระบวนงาน 
ที่ต้องการปรับปรุง 

 

1-3 กรกฎาคม 2560 1. จัดทําแผนผังก้างปลา 
    แสดงปัญหาที่เกิดข้ึน 

2. Workflow 
    กระบวนงานเดิม 

4 ประชุมกระบวนงานที่สําคัญ เพื่อให้
เกิดการพัฒนางานที่ดีข้ึน 

3 สิงหาคม 2560 ได้กระบวนงานใหม่ 
(Workflow ที่ปรับปรุง
แล้ว) 

5 จัดทําและสรุปกระบวนงานการทํางาน
ที่สําคัญฉบับสมบูรณ์ 

2-15 กันยายน 2560 จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินการ 
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รายงานสรุปผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ  
คณะทํางาน R2R สํานักบรรณสารการพฒันา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายงานผลการดําเนินงานกระบวนการจัดการหนังสือสู่ผู้ใช้บริการ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบ คณะทํางาน R2R สํานักบรรณสารการพัฒนา 

2.  ระยะเวลาในการดําเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2560  

3.  รายงานการดําเนินงาน 

 สภาพทั่วไป 

 สํานักบรรณสารการพัฒนา เป็นห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ ให้บริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการ
สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ สํานักบรรณสารการพัฒนาแต่เดิมเป็นห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 ต่อมามีการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้โอนเข้ามาเป็นคณะหนึ่งของสถาบัน ห้องสมุด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นสํานักบรรณสารการพัฒนา และมีฐานะเป็นห้องสมุดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ต่อมาสํานักบรรณสารการพัฒนาได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2, 3, 4 และ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ 
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 (ต่อมาเปลี่ยนชื่ออาคารเป็นอาคารบุญชนะ อัตถากร ในปี พ.ศ. 2551) 

สํานักบรรณสารการพัฒนามีภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1) ให้บริการในลักษณะมุ่งสู่ผู้ใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้านการวิจัยและ
การเรียนรู้ 

2) ดําเนินการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ             
เพ่ือพัฒนาไปสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความเข้มแข็งในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) เผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรของสถาบัน 
4) ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ 
5) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และ

นานาชาติ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ 
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รายงานสรุปผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ  
คณะทํางาน R2R สํานักบรรณสารการพฒันา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4.  ผลการดําเนินงาน 

สํานักบรรณสารการพัฒนาได้มีการประชุมคณะทํางานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน
การจัดทํากระบวนการจัดการหนังสือสู่ผู้ใช้บริการ ที่ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของสํานักฯ 
ประกอบด้วย กระบวนการจัดหา กระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่และกระบวนการให้บริการ และ
จัดทําแผนผังก้างปลาที่แสดงให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น (ดังภาคผนวก ก) ดังนั้นเพ่ือหาแนวทางการ
ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานที่จําเป็น โดยทางคณะทํางานได้พิจารณาและมีมติดําเนินการปรับปรุง
กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่ ซึ่งจัดเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยให้
หนังสือถึงผู้ใช้บริการให้ได้เร็วที่สุด คณะทํางานได้วิเคราะห์กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และ 
ลงรายการหนังสือแบบเดิม (ดังภาคผนวก ข) พบว่า ระยะเวลาดําเนินการหนังสือต่อเล่ม จํานวน 
180 นาที โดยเฉลี่ยคิดเป็น 3 ชั่วโมง โดยเมื่อมาพิจารณาตามกระบวนงานแล้วจะเห็นว่า มีหลายจุด 
ที่สามารถปรับกระบวนการดังกล่าวให้กระชับขึ้นและลดเวลาลงได้ คณะทํางานได้ออกแบบ
กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือแบบใหม่ ที่สามารถใช้เวลาดําเนินการหนังสือ
ต่อเล่มเหลือเพียง จํานวน 135 นาที โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 ชั่วโมง 15 นาที (ดังภาคผนวก ค)  

สรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ กระบวนงานที่กระชับขึ้น และเวลาที่ลดลง  

1) กระบวนงานที่กระชับขึ้น ซึ่งเดิมมีกระบวนทั้งหมด 19 ขั้นตอน ลดลงเหลือ
เพียง 14 ขั้นตอน 

(1) ขั้นตอนเปลี่ยนสถานะหนังสือเป็นหนังสืออยู่บนชั้น (Catalog Shelf: CS) 
สามารถติดบาร์โค้ด (Barcode) และใบวันที่ส่งคืน (Return Date) ได้ เป็นการช่วยลดเวลาในขั้นตอน
การบันทึกข้อมูลระเบียนฉบับ (Item Record) ของบรรณารักษ ์

(2) ขั้นตอนนําหนังสือจัดเรียงบนชั้นเพ่ือรอการวิเคราะห์หมวดหมู่และ 
ลงรายการโดยเรียงตามลําดับก่อน-หลังของการได้รับจากงานจัดหา ทําให้บรรณารักษ์สามารถหยิบ
หนังสือที่เข้ามาตามลําดับก่อน-หลังได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเดิมไม่ได้มีการจัดเรียงตามลําดับ ซึ่งส่งผลให้
บรรณารักษ์หยิบหนังสือท่ีเข้ามาลําดับหลังไปทําก่อน ทําให้เกิดความล่าช้าของหนังสือที่เข้ามาก่อน 

(3) ขั้นตอนเปลี่ยนสถานะหนังสือเป็นอยู่ระหว่างดําเนินการวิเคราะห์หมวดหมู ่
(In Catalog: IC) สามารถดําเนินการทํารายชื่อหนังสือและบันทึกข้อความเพ่ือนําส่งงานบริการได้
ทันท ี

(4) ขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องของแท็ก RFID ที่ตัวเล่ม สามารถลดความ
ซ้ําซ้อนในการตรวจ โดยตรวจสอบพร้อมไปในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลระเบียนฉบับ (Item Record) 
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รายงานสรุปผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ  
คณะทํางาน R2R สํานักบรรณสารการพฒันา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
2) เวลาที่ลดลง  

(1) ระยะเวลาวิเคราะห์หมวดหมู่ลดลง หนังสือจํานวน 1 เล่ม ใช้เวลาดําเนินการ
วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการแบบใหม่ จํานวน 120 นาที คิดเป็น 2 ชั่วโมง ซึ่งเวลาดําเนินการ
วิเคราะห์และลงรายการแบบเดิม จํานวน 180 นาที คิดเป็น 3 ชั่วโมง เวลาลดลงจากเดิมจํานวน 60 นาท ี 

(2) จํานวนวันลดลง ในกรณีที่นําหนังสือไปวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ
โดยไมไ่ดจ้ัดเรียงตามลําดับก่อน-หลังที่ได้รับจากงานจัดหา 

5.  การประเมินผลการผลดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ  ทําให้ลด
ขั้นตอนและเวลาการทํางานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือลงอย่างมาก ทําให้หนังสือส่งถึง
ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซึ่งในการปรับปรุงกระบวนงานการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือในครั้งนี้ ได้นํา
หลักการไคเซ็น (Kaizen) มาใช้ในการปรับลดขั้นตอนและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

ปัญหาที่พบในการจัดทํากระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ คือ กรอบ
เวลาในการดําเนินการที่จํากัด  

7.  ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาที่พบในการดําเนินงานครั้งนี้ คณะทํางานฯ เสนอให้มีการขยายขอบเขตของการ
วิเคราะห์ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานให้ครบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่  กระบวนการจัดหา 
กระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่ และกระบวนการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับหนังสือ 
ทีร่วดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 



 
 

 

บรรณานุกรม 

กฤชชัย อนรรฆมณี.  2548.  Kaizen แนวคิดนี้ ไม่เก่าเลย.  Productivity World.  10 (57): 80-84.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

ภาคผนวก ก  
แผนผังก้างปลา (Fish-Bone Diagram) แสดงปญัหาที่เกิดขึ้น  
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ภาคผนวก ข 
กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ-แบบเดิม 

�                                 �         -       

        

1.                            �           
(1     )

2.                        
(4     )

 3.                         Catalog Shelf (CS)
(  2     )

   4.                             �  �           
(3     )

           
               

       

          

7.                    
                      Aleph

(10     )

8.        �       �  
       �            (Pre-cat)     Original 

Catalog (10     )

     Item Bib Record     
   Bib Record             

Bib Record              ��    

                               
                         

(             Z39.50)

6.         Bib Record
        Bib      (5     )

9.                     �              
(15     )

   

      

    

       

                 

        

5.             �      �  �           
                              �  

            Aleph (5     )

       
      �          �  

       �   Bib Record     
(5     )

 �            (5     )

21 3
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กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ-แบบเดิม (ต่อ) 

 10.       �         �          �       
       �                         Aleph

(15     )

12.      �                  (Item Record)
(10     )

          

1

11.     Barcode            ( 10     )

13.       Call Number     �            
(10     )

14.                          
1)       Return Date 2)            

           3)     RFID Tag 4)      �      �
(40     )

15.              �    
                    RFID

(5     )

16.                         In Catalog (IC)
(5     )

17.        
      �              �  

                  (Item Record)
(5     )

18.                              �       
                 �   (5     )

19.                                �  
(10     )

       

       

3 2

                      
  �            

      �  
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ตัวอย่างการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ (Cataloging Record) 
หนังสือภาษาอังกฤษ 
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ตัวอย่างใบนําส่งหนังสือแบบเดิม 

 



 
 

 

ภาคผนวก ค 
กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือที่ปรับปรุงแล้ว 

 

�                                 �          (       )

        

1.                           �         (1     )

2.                        
(4     )

 3.                         Catalog Shelf (CS) 
    Barcode    Return Date              

                  �  �            (5     )

   4.             �      �  �           
             �                   �  

            Aleph (5     )

           
               

       

          

6.                    
                      Aleph

(10     )

7.        �       �  
       �            (Pre-cat)     Original 

Catalog (10     )

 9.       �         �          �       
       �                         Aleph

(10     )

     Item Bib Record         
Bib Record              Bib 
Record                    

                               
                         

(             Z39.50)

5.         Bib Record
        Bib      (5     )

8.                     �                      
                  �             (15     )

10.      �                  (Item Record)
(10     )

   

      

   

      

    

       

1
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กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือที่ปรับปรุงแล้ว (ต่อ) 

�                                 �          (       )

       

11.                      /    RFID Tag    
     �       RFID/     �      � (25     )

12.                         In Catalog (IC)      
                           �                     

   �   (5     )

14.                                �  
(10     )

1

13.              �    
                    RFID

(5     )
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ตัวอย่างการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ (Cataloging Record) 
หนังสือภาษาอังกฤษท่ีปรับปรุงแล้ว 
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ตัวอย่างใบนําส่งหนังสือที่ปรับปรุงแล้ว 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน R2R (Routine to Research) 
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