
กิจกรรมการจัดการความรู ้ 
การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณ 

อายุราชการเร่ืองการด าเนินงานหนังสือบริจาค คร้ังที่ 1 
วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.  

ห้อง 702 ส านักหอสมดุกลาง 
  

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ : นางนภพรรษ  สุดปาน  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    1.  นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ           2.  นางกรรณิการ์  ชาวบ้านเกาะ 
            3.  นางณัฐธยาน์  ไกรลาสสุวรรณ 4.  นางจงกล  พุกพูน 
   5.  นางสาวสุพินยา  ศรีกุล         6.  นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร 
   7.  นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง        8.  นายสาวอัมพร  ขาวบาง 
            9.  นางสาวกัญญาดา  งึมกระโทก 10.  นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ 
   11.  นายพัฒนา  จัตวานิล 
 

นางนภพรรษ  สุดปาน ได้เล่าถึงการด าเนินงานหนังสือบริจาค ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 

          หนังสือบริจาค  หมายถึง หนังสืออภินันทนาการ หรือ หนังสือได้เปล่า ที่ได้รับบริจาคมาจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน หรือบุคคลบริจาคมาให้  ผ่านทางส านักงานผู้อ านวยการหรืองานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือที่ได้รับจากหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นหนังสือใหม่หรือตีพิมพ์เนื่องในโอกาสส าคัญ  
เมื่อได้รับหนังสือแล้ว จะแจ้งให้ส านักงานผู้อ านวยการ ส่งหนังสือตอบขอบคุณ รวมถึงแบบสอบถามความ
คิดเห็น (ถ้ามี) กลับไปยังหน่วยงานต่างๆ  ส าหรับหนังสือที่ได้รับจากบุคคลทั่วไป มีสภาพทั้งเก่าและใหม่ เมื่อ
ไดร้ับตัวเล่มแล้ว จะพิจารณา คัดแยก/คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ตามนโยบายการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ เช่นเดียวกับหนังสือซื้อ   

 
ประเภทหนังสือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

หนังสือวิชาการ 3-10 เล่ม 1-2 เล่ม 
หนังสือทั่วไป                      1-2 เล่ม 1 เล่ม 
หนังสือสารคดี                    2 เล่ม 1 เล่ม 
หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น       1 เล่ม 1 เล่ม 
หนังสือส าหรับเด็ก               1 เล่ม 1 เล่ม 
หนังสือแบบเรียน                3 เล่ม 1-2 เล่ม 
หนังลือได้รับรางวัล             1-3 เล่ม 1 เล่ม 

      
   
 
 
 



  เมื่อได้รับหนังสือบริจาคมา จะคัดแยกหนังสือออกเป็น  2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มทีไ่ม่คัดเลือกเข้าห้องสมุด หนังสือกลุ่มนี้จะน าไปบริจาคให้หน่วยงานอื่นๆ  เช่น บริจาคให้
โรงเรียน ชุมชนต่างๆ หากหนังสือมีสภาพเก่า ช ารุด มีรอยขีดเขียน จะจ าหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า 
 2. กลุ่มทีค่ัดเลือกเข้าห้องสมุดและห้องสมุดสาขา  ได้แก่ 

- หนังสือธรรมะ(เล่มเล็ก) ส่งให้นางนาฏยา โชติกะพุกกณะ น าเข้ามุมพุทธรรม 
- จุลสาร ส่งให้นางปภาดา น้อยค ายาง ท ารายการเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม 
- วารสารทางวิชาการส่งให้งานวารสารชั้น 3 
- หนังสือส าหรับใช้ค้นคว้าเฉพาะสาขาวิชา เช่น  ศิลปะนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ส่ง

มอบให้อาจารย์คณะศิลปกรรม 
- หนังสือที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะต่างๆ เช่น หนังสือทางการแพทย์ จัดส่งให้

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และห้องสมุดโรงพยาบาลชลประทาน พร้อมทั้งจัดท ารายชื่อส่งไปพร้อมกับ 
ตัวเล่ม 

- หนังสือบริจาคที่พิจารณาคัดเลือกแล้วว่าจะน าเข้าส านักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร) และ
หอสมุดมศว องครักษ์ จะมัดรวมกัน พร้อมระบุรหัสคณะ และจ านวนระบับที่ให้แต่ละแห่ง เพ่ือส่งงาน
สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศด าเนินการต่อไป 

- หนังสือที่ระลึก ได้รับบริจาคจ านวนหลายระบับ จะพิจารณาน าเข้าห้องสมุด และเก็บไว้ส าหรับ
ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นของช าร่วยในพิธีเปิดงาน BOOKFAIR  เป็นต้น 

หลังจากท่ีนางนภพรรษ  สุดปาน ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังแล้ว 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอประเด็นปัญหา ตลอดจนแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ประเด็นปัญหา แนวทางในการด าเนินงาน 

1. หนังสือที่สภาพเก่า ช ารุด มีรอยขีดเขียน 
พิจารณาแล้วไม่น าเข้าห้องสมุด 

1. ให้ท าลายตัวเล่ม เช่น ฉีกปก หรือให้ห้องซ่อมตัด 
ตัวเล่มก่อนน าไปจ าหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า 

2. หนังสือบริจาคท่ีคัดเลือกจากกลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศแล้ว งานสร้างฐานข้อมูลต้อง
น ามาตรวจสอบสถิติการใช้ และปีพิมพ์ก่อนการ 
                 ประเด็นปัญหา 

2. ให้ตรวจสอบรายการซ้ าจากชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ISBN  
- กรณีหนังสือภาษาอังกฤษ หากมีปีพิมพ์ใหม่กว่าใน
ฐานข้อมูลแล้ว จะไม่สร้างรายการ 
             แนวทางในการด าเนินงาน 

สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ - กรณีหนังสือภาษาไทย หากมีปีพิมพ์ใหม่กว่าใน
ฐาน- 
ข้อมูลให้พิจารณาสถิติการใช้ประกอบ หากมีสถิติ
การใช้สูง ให้สร้างรายการเพ่ิมได้ (พิจารณาเป็นราย
กรณี) 

3. เกณฑ์ในการพิจารณาไม่คัดเลือกหนังสือบริจาค
เข้าห้องสมุด 

3. เกณฑ์ในการพิจารณาไม่คัดเลือกหนังสือบริจาค
เข้าห้องสมุด ให้พิจารณาดังนี้ 
- หนังสือภาษาอังกฤษปีพิมพ์เก่ากว่าที่ห้องสมุดมี
แล้ว ส่วนหนังสือภาษาไทยให้ดูสถิติการใช้ประกอบ
(พิจารณาเป็นรายกรณี) 

 



 
 

ประเด็นปัญหา แนวทางในการด าเนินงาน 
3. เกณฑ์ในการพิจารณาไม่คัดเลือกหนังสือบริจาค
เข้าห้องสมุด (ต่อ) 

- หนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยแล้ว  
 
- หนังสือธรรมมะที่มีขนาดเล็ก ให้น ามาวางจ าหน่าย
ที่มุมหนังสือโครงการนิทรรศการสัญจรส าหรับนัก
อ่านรุ่นเยาว์ 
- รายงานประจ าปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย   
   ส่วนรายงานประจ าปี ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน ให้เก็บเป็นเอกสาร มศว    และเก็บ
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
- วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ของสถาบันอื่น 
- หนังสือสวดมนต์ 
- แบบเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไม่ครบชุด 
- หนังสือที่ถ่ายส าเนาเอกสาร 

4.  หนังสือทีพิ่จารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดได้ 
แตใ่หล้ดจ านวนฉบับลง 

4. หนังสือที่พิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดได้ 
แต่ให้ลดจ านวนฉบับลง  ได้แก ่
- ประมวลกฎหมายความรู้ทั่วไป  ประมวลพระราช
ด ารัส  ให้เก็บไว้ 1 เล่มเท่านั้น 
- จุลสาร ด้านการศึกษา และจุลสารที่มีเนื้อหา
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ส่งให้นางปภาดา น้อยค ายาง ท ารายการเชื่อมโยงไป
ยังเอกสารฉบับเต็ม  ส่วนความรู้ทั่วไปและอ่ืนๆ  
ส่งตัวเล่มให้งานส่งเสริมผู้ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการจัดการความรู ้ 

การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 
เร่ือง การด าเนินงานหนังสือบริจาค  

คร้ังที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.  
ห้อง 102 ส านักหอสมดุกลาง  

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ : นางนภพรรษ  สุดปาน  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    1.  นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ        2.  นางกรรณิการ์  ชาวบ้านเกาะ 
   3.  นางจงกล  พุกพูน            4.   นางมาลินี  ภูหมัน่เพียร 
   5.  นางสาวสุพินยา  ศรีกุล                  6.   นางปภาดา  น้อยค ายาง 
   7.  นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง                 8.  นายสาวอัมพร  ขาวบาง 
            9.  นางสาวกัญญาดา  งึมกระโทก        10.  นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ 
   11.  นายพัฒนา  จัตวานิล                12.  นางประจงจิตต์  อุมะวิชนี   
    13.  นางปัทมาพร  ยุวพรพงศ์กุล        14.  นางสาวละออ  ไวยมานะกิจ 
   15.  นางจารุวรรณ  ชูศรี                  16.  นางจุฑาทิพย์  สุระประจิต 
 
 นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ ได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรม การด าเนินงานหนังสือบริจาคในครั้งท่ี 1 และมอบหมายให้นางสาวอัญชลี  
ตุ้มทอง เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม  โดยน าประเด็นจากการด าเนินงานจัดกิจกรรมในครั้ง 1 มาเสนอให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟัง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และหาข้อสรุปเป็น
แนวทางในการด าเนินงานหนังสือบริจาค ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ประเด็นปัญหา แนวทางในการด าเนินงาน 

1. หนังสือที่สภาพเก่า ช ารุด มีรอยขีดเขียน 
พิจารณาแล้วไม่น าเข้าห้องสมุด 

1. ให้ท าลายตัวเล่ม เช่น ฉีกปก ก่อนน าไปจ าหน่าย
ให้ร้านรับซื้อของเก่า 
ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าเป็นหนังสือเก่าที่มีคุณค่า  
ให้สแกนเป็นหนังสือหายาก 
 

2. หนังสือบริจาคท่ีคัดเลือกจากกลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศแล้ว กลุ่มงานสร้างฐานข้อมูล
ต้องน ามาตรวจสอบสถิติการใช้ และปีพิมพ์ก่อนการ
สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
                  

2. ให้ตรวจสอบรายการซ้ าจากชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และ 
ISBN  
   2.1 หนังสือภาษาอังกฤษ หากมีปีพิมพ์ใหม่กว่าใน
ฐานข้อมูลแล้ว จะไม่สร้างรายการ 
  2.2 หนังสือภาษาไทย หากมีปีพิมพ์ใหม่กว่าใน
ฐานข้อมูลแล้ว ให้พิจารณาสถิติการใช้ประกอบ ถ้ามี
สถิติการใช้สูง ให้สร้างรายการเพิ่มได้ (พิจารณาเป็น
รายกรณี) และพิจารณาปีที่สร้างฐานข้อมูลประกอบ         

 



 
ประเด็นปัญหา แนวทางในการด าเนินงาน 

3. เกณฑ์ในการพิจารณาไม่คัดเลือกหนังสือบริจาค
เข้าห้องสมุด 

3. เกณฑ์ในการพิจารณาไม่คัดเลือกหนังสือบริจาค
เข้าห้องสมุด ให้พิจารณาดังนี้ 
   3.1 หนังสือภาษาอังกฤษปีพิมพ์เก่ากว่าที่ห้องสมุด
มีแล้ว ส่วนหนังสือภาษาไทยให้ดูสถิติการใช้
ประกอบ(พิจารณาเป็นรายกรณี) 
  3.2 หนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยแล้ว 
  3.3 หนังสือธรรมมะที่มีขนาดเล็ก หรือ หนังสือ
สวดมนต์ ให้น ามาวางจ าหน่ายที่มุมหนังสือชั้น 1 
โครงการนิทรรศการสัญจรส าหรับนักอ่านรุ่นเยาว์ 
หรือ บริจาคให้โรงเรียนอื่นๆ 
 3.4 รายงานประจ าปี ที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย   
      กรณีรายงานประจ าปีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จะเก็บไว้ให้บริการ
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และหากพบว่ามีเอกสารฉบับ
เต็ม ให้ท ารายการเชื่อมโยงไป  หรือพิจารณาน าตัว
เล่มให้บริการเป็นรายกรณีไป 
   รายงานประจ าปี ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
ของมศว ให้เก็บไว้ที่ Collection CLARC 
(เอกสารมศว) 
    3.5 วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ของสถาบันอ่ืน 
    3.6 แบบเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไม่ครบชุด 
    3.7 นวนิยายที่ ไม่ครบชุด 
    3.9 หนังสืออ่ืนๆ ที่ไม่ครบชุด ยกเว้นหนังสือ
วิชาการ 
    3.10 หนังสือที่ถ่ายส าเนาเอกสาร 
    3.11 สื่อโสตทัศน์ ที่เป็นแผ่นมาสเตอร์ที่ไม่ครบ
ชุด 

4.  หนังสือทีพิ่จารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดได้ 
แตใ่หล้ดจ านวนฉบับลง 

4. หนังสือที่พิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดได้ 
แต่ให้ลดจ านวนฉบับลง  ได้แก ่
   4.1 ประมวลกฎหมายความรู้ทั่วไป  ประมวลพระ
ราชด ารัส  ให้เก็บไว้ 1 เล่มเท่านั้น 
   4.2 จุลสาร ด้านการศึกษา และจุลสารที่มีเนื้อหา
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ส่งให้งานดิจิทัล ท ารายการเชื่อมโยงไปยังเอกสาร
ฉบับเต็ม และน าตัวเล่มบริจาคต่อหรือจ าหน่ายออก 



 


