
กิจกรรมการจัดการความรู ้
การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 

เรื่อง “การบริการยืม-คืนและค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ” 
รอบที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 -16.00 น.  

และรอบที ่2 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. 
ห้อง 710 ส านักหอสมดุกลาง  

 
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ : นางสวลักษณ์ ทองค า  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 
   1.  นางอรุณรัตน์  พุกพญา 
   2.  นางสาวจรีรัตน์  เจริญรักษ์  
   3.  นางวนิดา   พูลสวัสดิ์ 
   4.  นายสุรพงษ์   พิมพ์โคตร 
   5.  นางบงกชรัตน์  อุดสัย 
   6.  นายสุรชัย   หาบ้านแท่น 
   7.  นางบังอร   สระทองแก่น 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 

1. นายสามารถ  พุกพญา 
2. นายสนธิชัย   ค ามณีจันทร์ 
3. นายปิยะรักษ์ หอมหวล 
4. นายเกรียงศักดิ์ เริ่มสูงเนิน 
5. นายกิติศักดิ์  ก้าวกระโทก 
6. นายอภิเดช  จันทร์ศิริ 
7. นายเดชณรงค์ อมเพชร 
8. นายจักรกฤษ เปมะวิภาต 
9. นายเกียรติศักดิ์       หงส์อินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่ 1 ปัญหาการส่งหนังสือคืน 
ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

1. กรณีท่ีผู้ใช้แจ้งว่าคืนหนังสือแล้วแต่จริงๆ 
แล้วยังไม่ได้คืน เช่น บางครั้งผู้ใช้จะยืนยัน
กับเจ้าหน้าที่ว่าคืนตัวเล่มแล้ว แต่ภายหลัง
พบว่าตัวเล่มนั้นยังอยู่กับผู้ใช้เอง 

2. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่รับคืนหนังสือผ่านระบบ
แล้ว แต่รายการหนังสือยังค้างอยู่ที่ชื่อของ
ผู้ใช้ท าให้เสียเวลาในการหาตัวเล่ม 

3. การรับคืนทางตู้รับคืนนอกเวลา เช่น ผู้ใช้
แจ้งว่าคืนหนังสือมาทางตู้รับคืนนอกเวลา 
แต่รายการหนังสือยังค้างทีช่ื่อผู้ใช้ กรณีนี้
อาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้คืนจริงแต่เจ้าหน้าที่
ไม่ได้ยิงเข้าระบบหรือผู้ใช้อาจหลงลืม ยัง
ไม่ได้คืนหนังสือ 

4. กรณทีีผู่้ใช้ยืมหนังสือแล้วน าไปคืนที่ชั้น
หนังสือเลยไม่ได้น ามาคืนที่เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน 

- เจ้าหน้าที่ควรรับเรื่องไว้ก่อน และพยายาม
ด าเนินการติดตามหาตัวเล่มให้ผู้ใช้  

- เจ้าหน้าที่ท่ีท างานในส่วนนี้ต้องมีความ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในการ
ให้บริการยืม-คืน 

- หากภายหลังพบว่าเป็นความผิดของ
เจ้าหน้าที่ต้องขอโทษผู้ใช้บริการ  

- มีขันติ อดทน เพราะผู้ใช้แต่ละคนมี
หลากหลายรูปแบบ  

- จัดปฐมนิเทศแนะน าการใช้ห้องสมุดให้แก่
ผู้ใช้ที่เข้าห้องสมุดเป็นครั้งแรก เช่น นิสิต
ปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ชั้นปี 
ที่ 1 โดยเน้นผู้ใช้ในเรื่องการยืม-คืน การคืน
แล้วยืมต่อ เป็นต้น 

 
  
ประเด็นที่ 2 ค่าปรับและการลดหย่อนค่าปรับ 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ผู้ใช้บริการมักจะไม่ยอมจ่ายค่าปรับเต็ม

จ านวน จะขอใช้บริการลดหย่อนค่าปรับ 
2. ผู้ใช้บริการที่เคยขอลดหย่อนค่าปรับมักจะ

ขอลดหย่อนค่าปรับเป็นประจ า 
3. ผู้ใช้บริการที่มาเสียค่าปรับในวันเสาร์-

อาทิตย์ มักจะจ่ายค่าปรับ ไม่ใช้บริการ
ลดหย่อนค่าปรับ เนื่องจากไม่มีเวลามา
ติดต่อมากนัก  
 

- ในการลดหย่อนค่าปรับจะแจ้งผู้ใช้ว่า
ผู้อ านวยการมีอ านาจลดหย่อนได้ โดย
จะต้องท าบันทึกให้ผู้อ านวยการลงนาม  
ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการบางคนไม่ใช้บริการ
ลดหย่อนค่าปรับเลย 

- ผู้ใช้บริการที่ขอใช้บริการลดหย่อนค่าปรับ
จะต้องตรวจสอบก่อนว่าใช้บริการครั้งแรก
หรือไม่ ถ้ามาขอใช้บริการลดหย่อนครั้งแรก
จะลดหย่อนให้มากกว่าครั้งต่อๆไป 

- บุคลากรงานบริการทุกคนจะต้องสามารถ
ท างานนีไ้ด้และให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้ใช้บริการได้ 
 

 
 



ประเด็นที่ 2 ค่าปรับและการลดหย่อนค่าปรับ (ต่อ) 
ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

4. ผู้ใช้บริการมักจะไม่ยอมจ่ายค่าปรับเต็ม
จ านวน จะขอใช้บริการลดหย่อนค่าปรับ 

5. ผู้ใช้บริการที่เคยขอลดหย่อนค่าปรับมักจะ
ขอลดหย่อนค่าปรับเป็นประจ า 

6. ผู้ใช้บริการที่มาเสียค่าปรับในวันเสาร์-
อาทิตย์ มักจะจ่ายค่าปรับ ไม่ใช้บริการ
ลดหย่อนค่าปรับ เนื่องจากไม่มีเวลามา
ติดต่อมากนัก  
 

- ในการลดหย่อนค่าปรับจะแจ้งผู้ใช้ว่า
ผู้อ านวยการมีอ านาจลดหย่อนได้ โดย
จะต้องท าบันทึกให้ผู้อ านวยการลงนาม  
ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการบางคนไม่ใช้บริการ
ลดหย่อนค่าปรับเลย 

- ผู้ใช้บริการที่ขอใช้บริการลดหย่อนค่าปรับ
จะต้องตรวจสอบก่อนว่าใช้บริการครั้งแรก
หรือไม่ ถ้ามาขอใช้บริการลดหย่อนครั้งแรก
จะลดหย่อนให้มากกว่าครั้งต่อๆไป 

- บุคลากรงานบริการทุกคนจะต้องสามารถ
ท างานนีไ้ด้และให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้ใช้บริการได้ 

- แจ้งผู้ใช้ในเรื่องการลดหย่อนค่าปรับ หาก
ผู้ใช้มีค่าปรับ 200 บาทข้ึนไป จึงจะ
สามารถท าการลดหย่อนค่าปรับได้ โดยจะ
ใช้เวลา 1 วันท าการ ในการเสนอเรื่องการ
ลดหย่อนค่าปรับให้ผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลางลงนาม (แต่หากผู้ใช้ที่มาช าระ
ค่าปรับมาจากต่างจังหวัดหรือท าเรื่อง
ลาออกก็จะด าเนินการให้ก่อน) 

- มีแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องของการ
เก็บค่าปรับและการลดหย่อนค่าปรับเพ่ือให้
บุคลากรงานบริการได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยที่
เจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนมีอ านาจตัดสินใจ ไม่ต้อง
รอคุณสวลักษณ์เพียงท่านเดียว  

- มีการลงบันทึกในระบบเพื่อแจ้งการท า
รายการต่างๆ ในการลดหย่อนค่าปรับ
เพ่ือให้ผู้ที่รับเรื่องหรือผู้ที่มารับงานต่อ  
ไม่เกิดปัญหา 

 
 
 
 
 



 
ประเด็นที่ 3 การยืม-คืน 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ผู้ใช้บริการบางคนไม่มีบัตรห้องสมุดท าให้ไม่

สามารถแสดงตัวตนในการเป็นสมาชิกได้ 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่เคาน์เตอร์นอกจากให้บริการ

ยืม-คืน แล้วยังต้องท าการยืมต่อ, การจอง
หนังสือด้วยท าให้ผู้ใช้คนอ่ืนๆ รอนาน 

3. ผู้ใช้บริการบางคนยืมหนังสือให้เพ่ือนแล้ว
เพ่ือนลืมคืนหนังสือ ท าให้มีค่าปรับค้างส่ง 

4. ผู้ใช้บริการรอเข้าใช้บริการยืม-คืนนาน
เพราะผู้ใช้บางคนแจ้งเรื่องท าหนังสือหาย
หรือต้องการลดหย่อนค่าปรับ  

- ผู้ใช้บริการไม่มีบัตรสามารถใช้บัตร
ประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่มีรูปของผู้ยืมได้  

- หากมีผู้ใช้บริการมาขอยืมหนังสือต่อหรือ
จองหนังสือสามารถแนะน าให้ผู้ใช้มาท่ี
เคาน์เตอร์บริการตอบค าถามได้ เพ่ือจะได้
แนะน าให้ด าเนินการด้วยตนเอง 

- ในอนาคตห้องสมุดจะมีประตูสแกนบัตร
บริเวณทางเข้า-ออก ห้องสมุด ผู้ใช้บริการ
จึงจ าเป็นที่จะต้องน าบัตรในการเข้าใช้
ห้องสมุดมาด้วยทุกครั้ง อาจช่วยลดปัญหา
เรื่องของการที่ผู้ใช้ไม่น าบัตรมา 

- จัดให้มีเคาน์เตอร์ส าหรับบริการด่วนพิเศษ 
ส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการคืนหนังสือเพียงอย่าง
เดียว เพื่อช่วยลดเวลาในการรอคิวส าหรับ
ใช้บริการ ยืม-คืน 

 
 
ข้อคิดจากคุณสวลักษณ์ 
             เมื่อพบปัญหาในการท างาน ควรรู้จักแบ่งรับ แบ่งสู้ มีความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบในการ
ท างานและการให้บริการ จะต้องมีขันติ อดทน ใจเย็นแก้ปัญหาไปตามขั้นตอน รวมถึงไม่ท าให้ตัวเองและ
หน่วยงานเดือนร้อนด้วย 


