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กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง  
“การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ” 

เรื่อง การพิจารณาหนังสอืเพื่อจําหน่ายออก ครั้งท่ี 1 

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
  ณ ห้องประชุม 702 สํานักหอสมุดกลาง 

 

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ : นางกรรณิการ์   ชาวบ้านเกาะ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1  :  

    1. นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ 

    2. นางนภพรรษ  สุดปาน 

    3. นางณัฐธยาน์  ไกรลาสสุวรรณ 

    4. นางจงกล  พุกพูน 

    5. นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง 

    6. นางสาวอัมพร  ขาวบาง 

    7. นางสาวกัญญดา งึมกระโทก   

    8. นางสาวมัทนา  บุญประเสริฐ    

     9. นายนิธิภัทร  ลิดดิโลว์   

     10. นางสาวสพิุนยา ศรีกุล 

    11. นางบังอร  สระทองแก่น 

    12. นางสาวอรัญญา ฟักอ่อน 

จากกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งที่ 1 สรุปได้ดังน้ี 

 นางกรรณิการ์  ชาวบ้านเกาะ  ได้ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมทุกคนแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจําหน่าย
หนังสือออกจากประสบการณ์ที่ตนเองเคยได้ปฏิบัติงานมา 

ณัฐธยาน์  : การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออกควรมีความตระหนักในการพิจารณา เน่ืองจากมีความเสี่ยง
ต่อการทําผิดกฎหมายได้ เพราะทรัพยากรภายในห้องสมุดที่จัดหามาถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ควรมี
การระดมความคิดเพ่ือลดความสุ่มเสี่ยงในการทํางาน และจัดทําแผนการทํางานเพ่ือให้การพิจารณาหนังสือ
จําหน่ายออกเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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จงกล : การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออกของตนเองจะพิจารณาจากด้านกายภาพของหนังสือเป็นอันดับ
แรก เช่น หนังสือชํารุด เก่ามาก และพิจารณาการใช้งานของหนังสือว่าไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาก่ีปี 

นภพรรษ : การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก ใช้วิธีนําตัวเล่มมาอ่านบาร์โค้ด ตรวจสอบสภาพของหนังสือ 
ปีที่พิมพ์ของหนังสือ หากมีปีพิมพ์ใหม่เข้ามาทดแทนแล้วก็จะจําหน่ายปีพิมพ์เก่าออกไป หากเป็นหนังสือที่มี
สภาพชํารุดจะดําเนินการส่งห้องซ่อม หากเป็นหนังสือที่พิจารณาแล้วยังสามารถใช้งานได้อยู่จะส่งคืนช้ันเพ่ือ
บริการต่อไป และมีข้อเสนอคอื ต้องการให้มีโครงการ inventory ประจําปี ให้มีการทํางานร่วมกัน ระหว่าง
งานเทคนิคกับงานบริการ มีการติดต่อประสานงานที่ชัดเจน โดยแบ่งการทํางานออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุม่
ตรวจสอบฐานข้อมูล กลุ่มอ่านบาร์โค้ด กลุ่มรวบรวมรายช่ือ เป็นต้น และมีการทํางานต่อเน่ือง ตลอด
ปีงบประมาณ เช่น ในรอบ 6 เดือนแรก อาจพิจารณารายงานประจําปี รอบ 6 เดือนถัดไป  พิจารณาหนังสือ
เด็ก เป็นต้น 

อัมพร : สืบเน่ืองจากการตรวจช้ันหนังสือ พบว่าหนังสือมีฉบับซ้ําเป็นจํานวนมาก หากหนังสือมีปีพิมพ์ใหม่แล้ว
ควรจะคัดแยกปีพิมพ์เก่าไปจําหน่ายออก นอกจากน้ีเห็นควร จัดทําแนวปฏิบัติในการพิจารณาหนังสือจําหน่าย
ออกว่าหนังสือแต่ละประเภทควรพิจารณาจากอะไรบ้าง เช่น หนังสอืคอมพิวเตอร์ อาจพิจารณาในเรื่องความ
ทันสมัยของโปรแกรม เป็นต้น ประสบการณ์จากการได้เข้าไปพิจารณาหนังสือเด็ก ได้พิจารณาจากลายเส้น 
การวาดภาพ การพิจารณาจําหน่ายออกหนังสือต้องคํานึงถึงว่ามหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนทางด้านน้ีด้วย  
ห้องสมุดอาจแจ้งให้อาจารย์ประจําภาควิชามาช่วยพิจารณาตัวเล่มเพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการ
เรียนการสอน 

กัญญดา : ขอสอบถามถึงกรอบการถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งน้ีว่า จะพูดถึงเฉพาะหนังสือก่อน เข้าใจถูกต้อง
หรือไม่ เพราะทรัพยากรในหอ้งสมุดมีทั้งหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ 

วนิดา :  ขอพูดถึงเฉพาะหนังสือก่อน 

กัญญดา : ปัญหาที่พบคือ ห้องสมุดได้เปลี่ยนแปลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็น Aleph ทําให้ไมส่ามารถดูสถิติ
การใช้เก่าก่อนเปลี่ยนระบบได้  จึงใช้ดูจากบัตรกําหนดส่งแทน   และปญัหาอีกประการหน่ึงคือ ไม่สามารถทํา 
Bookmark รายการบรรณานุกรมของหนังสือได้ ทําให้ไม่สะดวกในการรวบรวมรายช่ือหนังสือจําหน่ายออก 

อัญชลี : การรวบรวบรายช่ือหนังสือจําหน่ายออกในระบบ Aleph ค่อนข้างยุ่งยากกว่า ซึ่งเดิมระบบ Horizon
สามารถทํา Bookmark ข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือออกมาได้เลย ในช่วงแรกของการทํางานจําหน่ายออก
ได้ลองผิดลองถูกในการเปลี่ยนสถานภาพ Weeding กลบัไปกลับมากับสถานภาพอ่ืนๆ (ในกรณทีี่หนังสืออยู่ใน
สถานภาพ Weedingอยู่แล้ว) เพ่ือให้คุณสมพิศดึงข้อมูลในเขตข้อมูลที่เราต้องการออกมาให้ได้ ซึ่งในขณะน้ีคุณ
สมพิศให้สิทธ์ิ อัญชลี และกญัญดา ในการดึงข้อมูลหนังสือจําหน่ายออกในขั้นตอนรวบรวมรายช่ือ  และสิทธ์ิใน
การดึงข้อมูลใน Services น้ี บรรณารักษ์กลุ่มงานวิเคราะห์สารสนเทศสามารถเข้าไปดึงได้ จึงมองไปถึงงานใน
การจําหน่ายออกหนังสือใช้น้อยที่นํามาจากหอสมุด มศว องครักษ์ว่า  ก่อนทํางานคงจะต้องมาจัดทีมทํางาน
เป็นกลุ่ม ทํางานให้เสร็จเป็นรายวัน ทั้งทีมทีอ่่านบาร์โค้ดและทีมดึงข้อมูล  ปัจจุบันที่ดึงข้อมูลคนอ่านบาร์โค้ด
จะทํางานไปก่อน รายละเอียด และขั้นตอนในการทํางานคงจะสาธิตอีกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติจริง 
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อัมพร : หนังสือแต่ละหมวดมีคุณลักษณะต่างๆ กัน ควรจะมีแนวการพิจารณาให้เหมาะสมในแต่ละหมวด ให้
ครอบคลุมทีส่ดุ 80-90% ส่วนอีก 10% เป็นการใช้วิจารณญาณและซักถามกัน สรุปคอืจะต้องหาแนวปฏิบัติ
เพ่ือคนรุ่นต่อๆ ไปจะได้ทํางานง่ายขึ้น 

ศิวพร : ควรมเีกณฑ์การพิจารณาหนังสือจําหน่ายออกที่ชัดเจน เพราะบางคร้ังเห็นว่าหนังสือเป็นกระดาษเก่า 
กรอบ ดึงออกไป เมื่อกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศพิจารณาแล้ว ก็นํากลับมาขึ้นอีก และปัญหาจากการ
ตรวจช้ันหนังสือพบว่า มีหนังสือทั้งปีเก่า และปีใหม่อยู่หลายฉบับ แต่ก็ยังไม่ได้นําปีเก่าออก ทําให้ช้ันแน่น 
นอกจากน้ีควรลดขั้นตอน เช่น พิจารณาไปแล้ว ก็ยังต้องส่งกลุ่มงานพัฒนาฯ อีกคร้ัง ทําให้ใช้เวลานานในการ
ทําหนังสือแต่ละช่ือ 

มัทนา : ควรมีเกณฑ์การพิจารณาหนังสือจําหน่ายออกของหนังสือแต่ละหมวดหมู่ และมีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกหนังสือเข้า-ออกจากห้องสมุด จะได้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

นิธิภัทร : เสนอว่ารายงานประจําปีควรจัดเก็บเพียง 2 copy เท่าน้ัน และหนังสือที่มีสภาพเก่ามากแต่เน้ือหายัง
มีประโยชน์อยู่ ควรนํามาทําตัวเล่มใหม่เพ่ือให้บริการแทนตัวเล่มเดิมที่ชํารุด 

ณัฐธยาน์ : หนังสือที่ตีพิมพ์เฉพาะกิจ ซึ่งเป็นการนําหนังสืออันทรงคุณค่ามาตีพิมพ์ใหม่ เช่น หนังสืองานศพ 
หนังสือพระไตรปิฎก ถ้ามีเน้ือหาเหมือนกันกับหนังสือที่ห้องสมุดให้บริการอยู่แล้ว ก็ไมค่วรนําเข้าห้องสมุด 
เพราะจะเปลืองเนื้อที่จัดเก็บ 

กรรณิการ์ : แนะนาํประสบการณ์ในหัวขอ้ต่อไปนี ้

 1. คุณสมบัติของผู้พิจารณาหนังสือจําหนา่ยออก 

     1.1 ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเก็บหนังสือได้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

     1.2 ควรทราบประวัติ ความเป็นมา ของมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัย บุคคลสําคญัของมหาวิทยาลัย หากพบว่าเป็นผลงานของอาจารย์ หรือเรื่องที่เก่ียวข้องควร
จัดเก็บไว้ในห้องสมุด เช่น 
ผลงานของ มล. ป่ิน มาลากลุ  ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร 

  1.3 ควรทราบถึงประเภทของหนังสือในห้องสมุดว่ามีจัดเก็บทางด้านไหนบ้าง มีการรวบรวมเป็น 
Collection พิเศษอะไรบ้าง หากพบหนังสือที่มีความเกี่ยวข้องก็ยังคงจัดเก็บไว้ในห้องสมุด เช่น  
สํานักหอสมุดกลาง มศว มีการจัด Collection พิเศษ ได้แก่ ห้องกุหลาบ, ห้องศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช, 
ห้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มุมหนังสือ Out of Print เป็นต้น 

 2. ปัญหาที่พบจากการพิจารณาหนังสือจําหนา่ยออก 

      2.1 เน่ืองจากยังไม่มีแนวทางในการพิจารณาหนังสือจําหน่ายออกที่ชัดเจน ทําให้กระบวนการ
ทํางานค่อนข้างล่าช้า เช่น งานบริการส่งตัวเล่มมาเพ่ือพิจารณาหนังสือจําหนา่ยออก โดยดูจากสภาพทาง
กายภาพเป็นอันดับแรก เชน่ ปกชํารุด หนา้ขาดหาย  หรือดึงหนังสือปีพิมพเ์ก่าออกมาโดยยังไม่ได้
ตรวจสอบจากระบบ บางครั้งมีหลายปีพมิพ์อาจดึงปพีมิพ์ใหม่กว่าออกมา ส่วนปเีก่ายังอยู่บนชัน้บริการ 
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หรือพิจารณาหนังสือจําหนา่ยออกมาจากหนังสือที่เป็นชุด ดึงเล่ม 1 ออกมา แต่ไม่ได้นําเล่ม 2 ออกมาด้วย 
เป็นต้น  เมื่อสง่หนังสือให้กลุม่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศพิจารณาหนังสือจําหน่ายออก  หลังจาก
ตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วอาจต้องส่งตัวเล่มกลับไปให้บริการอีกคร้ัง เน่ืองจากเป็นหนังสือที่มีผู้ใช้ยัง
ต้องการใช้อยู่ 

  2.2 หนังสือไปอยู่ที่หอสมุดมศว องครักษ์ หลายระบับ ที่ประสานมิตรมีไม่ก่ีฉบับ โดยเฉพาะ
หมวดการศึกษา ก็ต้องใช้ยืมระหว่างหน่วยงาน ซึ่งควรจะนํากลับมาให้บรกิารที่สํานักหอสมุดกลาง 

  2.3 การนําหนังสือมาถ่ายเอกสารเพ่ือให้บริการเน่ืองจากตัวเล่มชํารุด เสียหายมาก ต้องระวัง
เรื่องลิขสิทธ์ิ กลุ่มงานพัฒนาฯ จะทําเฉพาะกรณีที่จําเป็น โดยจะมีข้อความประทับว่า “สํานักหอสมดุกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าเท่าน้ัน” 

  2.4 การเก็บหนังสือไว้ที่มุม Out of Print (หนังสือปีพิมพ์เก่า ใช้น้อย) ซึง่ในทางปฏิบัติจริง
มักจะดึงหนังสือที่มีหลายระบับออกมาเพ่ือไม่ให้ช้ันหนังสือแน่น ห้องสมุดจึงต้องคํานึงถึงว่าผู้ใช้อาจไม่ทราบว่า
มีหนังสือให้บรกิารอยู่บริเวณน้ี เพราะมุม Out of Print เป็นช้ันปิด ผู้ใช้ที่ต้องการหาตัวเล่มต้องให้เจ้าหน้าที่ 
หยิบตัวเล่มให ้ข้อพึงระวังจากการทํางานทีผ่่านมาคือ การคัดเลือกหนงัสือออกมาไว้ที่มุมนี้ จะต้องให้
ความสาํคญักับการดูปพีิมพห์นังสือด้วย เพราะบางคร้ังคัดเลือกปีพิมพ์ใหม่ที่ยังมีคนใช้อยู่มาไว้ทีมุ่ม  
Out of Print แต่ปีพิมพ์เก่ายังให้บริการอยู่บนชัน้ 

  2.5 หนังสือทีม่ีผู้ใช้น้อย อาจเกิดจาก ช้ันหนังสือสูงเกินไป หรือแน่นเกินไป 

 3. เกณฑ์ในการพิจารณาหนังสือจําหนา่ยออก 

  3.1 ตรวจดูสภาพของหนังสือ (ด้านกายภาพ) : หนังสือเหลอืง กรอบ ขาด ชํารุด ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้หรอื หนังสือไม่ครบชุด หนังสือมีเช้ือรา แมลงกัดแทะ ฉบับถา่ยเอกสารที่เลือนไม่สามารถอ่านได้ 

  3.2 พิจารณาเนื้อหาของหนังสือ  

   3.2.1 ดูเน้ือหาให้สัมพันธ์กับหลักสูตร/ตําราหลัก มหาวิทยาลัยยกเลิกหลักสูตรใดไปแล้ว
บ้าง(ดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) ต้องดูเน้ือหาตามระบบทศนิยมดิวอ้ี เช่น หมวด 000 ยังแบ่งเป็น
หมวดย่อยๆ อีก นอกจากมีเน้ือหาเบ็ดเตล็ดและความรู้ทัว่ไปแล้ว และยงัมีหมวดย่อยเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ที่ยังคง
ต้องเก็บไว้ ไม่ได้มีเฉพาะเน้ือหาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียว 

   3.2.2 เกณฑ์การพิจารณาจําหน่ายออก ดูว่าสถิติการใช้เป็นอย่างไร สําหรับหนังสือ
ภาษาไทย ไม่มกีารใช้ 15 ปี ภาษาอังกฤษ 20 ปี จึงจะพิจารณาจําหน่ายออก และยังต้องดูปีที่นําเข้าฐานด้วย 
หากเพ่ิงจัดซื้อเข้ามา อาจยังไม่มีสถิติ นอกจากน้ียังพบปัญหากรณีหนังสือที่มีสถิติการใช้มากๆ บัตรกําหนดส่ง
จะถูกดึงออกไปเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่ ทําให้ประวัติการยืมอยู่ไม่ครบถ้วน อีกทั้งระบบใหม่ก็ไม่มสีถิติเก่าก่อนการ
เปลี่ยนระบบไว้ให้ตรวจสอบ  

    3.2.3 มีการพิมพ์ซ้ําหรือนํากลับมาพิมพ์ใหม่อีกครั้งหน่ึง ให้พิจารณาว่าหนังสือยังมีเน้ือหา
เหมือนของเดิมหรือมีการปรับปรุงมากน้อยเพียงใด เช่น ห้องสมุดยังให้บริการปีพิมพ์ 2552  ขณะเดียวกันก็มีปี
พิมพ์ 2556 และ 2558 ให้บริการอยู่ แต่มจีํานวนระบับไม่มาก และพบว่าหนังสือช่ือน้ีปรับปรุงต้ังแต่ปีพิมพ์ 
2552 และปีพิมพ์ 2552 ก็ยังมีสถิติการใช้ ก็ยังต้องเก็บไว้ให้บริการ เพราะเน้ือหาของหนังสือเหมือนกัน 
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    3.2.4  เน้ือหาของหนังสือไม่ถูกต้อง เช่น พบหนังสือหมวดภาษา ผู้เขียนใช้โปรแกรม
แปลภาษาแปลเนื้อหา ทําให้ความหมายของประโยคผิดเพ้ียนไป  จึงควรมีการแลกเปลีย่นระหว่างสถาบันอ่ืนๆ 
ว่าจะดําเนินการพิจาณาหนังสือดังกล่าวอย่างไร 

    3.2.5 รายงานประจําปีจะเก็บไว้ 5 ปีย้อนหลังเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามให้ดู วัน เดือน ปีในการ
ผลิตและเผยแพร่หนังสือด้วย เช่น รายงานประจําปีพ.ศ. 2558 กว่าห้องสมุดจะได้รับตัวเล่มที่เผยแพร่ก็มักจะ
เป็นปีถัดไป 

   3.2.6 หนังสืออ้างอิง ต้องเป็นหนังสือที่ค่อนข้างใหม่ เช่น นามานุกรม สาํมโนประชากร  
เน้ือหาต้องทันสมัยสามารถนําไปอ้างอิงได้ หนังสืออ้างอิงบางประเภทเป็นหนังสือภาพหากมีเล่มใหมอ่อกมา 
เล่มเดิมจะพิจารณาไปไว้ที่หนังสือใช้น้อยหรือช้ันหนังสือทั่วไป (พิจารณาตามความเหมาะสม) นอกจากน้ียัง
ต้องพิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

         3.2.7 พิจารณาทรัพยากรสารสนเทศจากวันที่นําเข้าฐานข้อมูล เน่ืองจากหนังสือบางเล่ม
เป็นปีพิมพ์เก่า แต่เพ่ิงจัดหาเข้ามาใหม ่

         3.2.8 หนังสือที่มีสถานภาพ mending ที่หอ้งซ่อมแจ้งกลบัมาว่าซ่อมไม่ได้ หากมีบาร์โค้ดก็
สามารถนํามาทําจําหน่ายออกได้ หรือหากไม่มีบาร์โค้ดแลว้ ให้ดูจากเลขทะเบียนที่อยู่ในหน้าปกใน หน้า 21 
หรือปกหลัง หรือซองยืม และไปตรวจสอบจากสมุดทะเบียนของกลุ่มงานพัฒนาฯ  

        3.2.9 หนังสือที่ดูจากสมุดทะเบียน ประทับตราจําหน่ายออกไปแล้วแต่ตัวเล่มหนังสือยังอยู่
ก็มี นอกจากน้ียังพบว่าหนังสือเป็นหนังสือบริจาค แต่ไปพบเลขทะเบียนอยู่ในสมุดทะเบียนซื้อก็มี ทั้งน้ี
เน่ืองจากห้องสมุดทํางานต่อเน่ืองกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลายาวนาน 

        3.2.10 ในระบบใหม่ไมส่ามารถซ่อน Item ได้ และมสีถานภาพ “Weeding” เพียง
สถานภาพเดียว ทําให้ไม่ทราบว่าหนังสืออยู่ในขั้นตอนไหน ขณะนี้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “Weeding”  ต้ังแต่
หนังสือที่รอพิจารณาว่าจะจําหน่ายออกไปจนถึงพิจารณาแล้วรอดําเนินการในขั้นตอนที่ขออนุมัติจําหน่ายออก 
ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างยาวนานกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเพ่ิมสถานภาพ 
รอพิจารณาจําหนา่ยออก และในขณะน้ีหอสมุดมศว องครักษ์ ก็มกีารเปลี่ยนสถานภาพหนังสือเป็น
“Weeding” แล้วเช่นกัน 

        3.2.11 หนังสอืที่เป็นผลงานของอาจารย์ มศว เป็นหรือหนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จะเก็บตัวเล่มไว้ 1 เล่มและทําการสแกนตัวเล่มเก็บไว้ให้บริการ 

        3.2.12 หากหนังสือมีหน้าขาดหายไป อาจต้องขอยืมตัวเล่มจากสถาบันอ่ืนมาเพ่ือถ่าย
เอกสาร และให้ห้องซ่อมแทรกหน้าหนังสือให้ 

 4. ขั้นตอนการตรวจสอบในฐานข้อมูลและการเปล่ียนสถานภาพ 

  4.1  ใหส้ืบค้นจากช่ือเรื่อง, ช่ือผู้แต่ง ไม่ควรอ่านจากบาร์โค้ด เพราะข้อมูลจะขึ้นมาเพียง
รายการเดียว การพิจารณาจําหน่ายออกต้องดูในภาพรวมว่ามีหนังสือเล่มอ่ืนๆที่มีเน้ือหาใกล้เคียงกันหรือไม่ มี
ระเบียนซ้ําซ้อนพิมพ์ซ้ําหรือปรับปรุง เป็นต้น โดยแบ่งกลุ่มหนังสือที่พิจารณาแล้วเป็น 4 กลุ่มหลัก แล้วให้
ปฏิบัติดังน้ี 
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กลุ่มหนังสือท่ีพิจารณาแล้ว การใส่ 
กระดาษสี 

การดําเนินงาน 
(ผู้พิจารณา) 

การดําเนินงาน  
(ผู้อ่านบาร์โค้ด) 

1. หนังสือจําหน่ายออก แดง 1. on shelf /อ่ืนๆ 

ให้คงสถานภาพหนังสือไว้ 

2. ใส่เลขทะเบียนใน Internal note 
(หากไม่มีให้พิมพ์ว่า “ไม่มีเลข
ทะเบียน) 

1..อ่านบาร์โค้ดใน File Excel 
เพ่ือเก็บไว้เป็นต้นฉบับ
เปรียบเทียบว่าจํานวนท่ีอ่าน 
Barcode  
ตรงกับท่ีอ่านในระบบหรือไม่ 

2. เปลี่ยน Item process 
เป็น weeding 

3. กรณีสถานภาพเดิมเป็น 
“weeding” อยู่แล้ว ให้
เปลี่ยน Item process 
status เป็น “In process” 
แล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็น 
“weeding อีกคร้ัง ณ วันท่ี
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ดึงข้อมูล/
รวบรวมรายชื่อ  

2. หนังสือใช้น้อย ฟ้า  

เขียนว่า 
“Old”บนหัว

กระดาษ 

1. เปลี่ยน Collection เป็น CLBT 
(ไทย) หรือ CLBE (อังกฤษ) 

2. เปลี่ยนสถานภาพเป็น  
“In process” 

3. ใส่เลขทะเบียนใน Internal note 
(หากไม่มีให้พิมพ์ว่า “ไม่มีเลข
ทะเบียน”) 
4. ส่งงานเตรียมตัวเล่ม ติดสต๊ิกเกอร์ 
“5" เปลี่ยนเป็น on shelf ส่งไป
บริการท่ีมุม Out of print 

   

 

 

- 

3.  หนังสือรออนุรักษ์ 

(รวมถึงผลงานของอาจารย์/ 
บคลากร มศว หรือผลงานท่ี
จัดพิมพ์โดยมหาวิทยา 
ศรีนครินทรวิโรฒ) 

เขียว  

    

 

1. ใส่เลขทะเบียนใน Internal note 
(หากไม่มีให้พิมพ์ว่า “ไม่มีเลข
ทะเบียน”) 

2. ใส่ข้อความใน OPAC note ว่า 
หนังสือรออนุรักษ์ ติดต่อกลุ่มงาน
ส่งเสริมผู้ใช้ฯ 

3. เปลี่ยนสถานภาพ เป็น “DY” 

  

 

 

                  -     

 

 

 



7 
 

 
 

กลุ่มหนังสือที่พิจารณาแล้ว การใส่ 
กระดาษสี 

การดําเนินงาน 
(ผู้พิจารณา) 

การดําเนินงาน  
(ผู้อ่านบาร์โค้ด) 

4. หนังสือซ่อม เหลือง ส่งตัวเล่มให้งานซ่อมพิจารณาว่าซ่อม
ได้หรือไม่ หากซ่อมได้ส่งตัวเล่มให้งาน
เตรียมตัวเล่ม ดําเนินเปลี่ยน
สถานภาพเป็น “Mending” นําเข้า
ห้องซ่อมต่อไป 

                 - 

หมายเหตุ กรณีท่ีเชิญอาจารย์จากภาควิชามาช่วยพิจารณาหนังสือจําหน่ายออก หากอาจารย์ต้องการนําหนังสือไปใช้เพ่ือการ
เรียนการสอนท่ีภาควิชา ให้ใส่ “กระดาษสีม่วง” หลังจากท่ีห้องสมุดดําเนินการขั้นตอนจําหน่ายออกเรียบร้อยแล้ว ให้ทาง
ภาควิชาทําเร่ืองขอโอนหนังสือไปเก็บไว้ใช้ท่ีภาควิชาต่อไป 

  4.2 แสดงหน้าจอสืบค้นและการใส่ข้อความต่างๆ ในหนา้ Item 

   4.2.1 หนังสือจําหน่ายออก 

    - สืบค้นจากเมนู find คลิก OK 

 

    - รายช่ือหนังสือ อยู่ลําดับที่ 1/9 

 

2 

1 

3 



8 
 

 
 

           - เปลี่ยน Item Process status เป็น “WE” 

 

       

 

 

 

 

    - ใส่หมายเลขทะเบียนหนังสือลงใน Internal note  ถ้าไม่มี ให้ใส่ว่า “ไม่มีเลข
ทะเบียน” 

 

 

 

 

                 

 

 

   4.2.2 หนังสือใช้น้อย (มุม Out of print) 

    - สืบค้นจากเมนู find คลิก OK 

 

2 

1 

4 

5 
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    - รายช่ือหนังสืออยู่ลําดับที่ 3/4 

 

- เปลี่ยน Collection ให้เป็น CLBT และเปลี่ยน Item Process status เป็น “IP” 

 
  

 

 

 

 

 

- ใส่หมายเลขทะเบียนหนังสือลงใน Internal note  ถ้าไม่มี ให้ใส่ว่า  

“ไม่มีเลขทะเบียน” 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 
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   4.3.3 หนังสือรออนุรักษ์ 

- สืบค้นจากเมนู Browse  

 
    - เปลี่ยน Item Process status เป็น “DY” 

 

 

 
 

 

       

 

    - ใส่หมายเลขทะเบียนหนังสือลงใน Internal note  ถ้าไม่มี ให้ใส่ว่า “ไม่มีเลข
ทะเบียน” และใส่ข้อความ “หนังสือรออนุรักษ์ ติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้ฯ”ใน OPAC NOTE ผู้ใช้จะสามารถ
เห็นข้อความน้ี เมื่อสืบค้นจากหน้าจอ Primo 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 
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 5. รวบรวมรายชื่อหนังสือจําหนา่ยออก 

  5.1  เปิดโมดูล Catalog ไปที่เมนู service เลือก Item แลว้คลิกเลือก General Retrieval 
Form (ret-admin-01) 

      - ต้ังช่ือ Out put file และ เลือก Retrieve by: ตามตัวอย่างในหน้าจอ1/1 เลือก Report 
Format  และเลือก Sort Report By ตามตัวอย่างในหน้าจอ1/2 แล้วคลิก Submit 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             หน้าจอ 1/1 

 

1 

3 

2 
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หน้าจอ 1/2 

- เปิดโมดูล ACQ เพ่ือดู report คลิก Refresh แล้วคลิก View Printout 

 

   - คลิก Print เพ่ือดู report (รายงาน) 

 

4 

5 

6 



13 
 

 
 

   - Copy รายงาน โดยทําแถบสีนํ้าเงินคลุม File ทั้งหมด แล้ว Copy ไปใส่ File excel  
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กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง  

“การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ” 

เรื่อง การพิจารณาหนังสอืเพื่อจําหน่ายออก ครั้งท่ี 2 

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 702 สํานักหอสมุดกลาง 

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2  :  

1.  นางกรรณิการ์ ชาวบ้านเกาะ 

2.  นางนภพรรษ  สุดปาน 

     3.  นางณัฐธยาน์         ไกรลาสสุวรรณ 

     4.  นางจงกล         พุกพูน 

     5.  นางสาวอัญชลี       ตุ้มทอง 

     6.  นางสาวอัมพร       ขาวบาง 

     7.  นางสาวกัญญดา     งึมกระโทก   

     8.  นางสาวมทันา        บุญประเสริฐ    

     9.  นายนิธิภัทร   ลิดดิโลว์   

     10. นายพัฒนา   จัตวานิล 

    11. นางสาวสุพินยา ศรีกุล 

     12. นางมาลินี  ภูหมั่นเพียร  

     13. นางปภาดา  น้อยคํายาง 

     14. นางจุฑาทพิย์ สุระประจิต 

    15. นางปัทมาพร  ยุวพรพงศ์กุล 

     16. นางสาวละออ ไวยมานะกิจ 

     17. นางจารุวรรณ  ชูศรี 
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18. นางมัณฑนา   เจริญเพทย์ 

19. นางสาวเป่ียมสุข  ทุ่งกาวี 

20. นางสาวศวิพร   ชาติประสพ 

21. นางสาวอิสยาห์  พันศิริพัฒน์ 

22. นางสาวนํ้าเงิน   เฉลียวพจน์ 

23. นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร 

24. นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 

25. นางพิมหฤทัย ศรีมงคล 

 นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง ผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมได้เล่าถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งที่ 1 ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 ได้รับฟัง และนางสาวกัญญาดา  งึมกระโทก ได้สาธิตขั้นตอนการทํางานในโมดูล
ACQ และโมดูล Catalog (หนังสือที่นํามาสาธิตเป็นหนังสือที่อยู่ในห้องจําหน่ายออก ซึ่งส่วนใหญ่มสีถานภาพ
เป็น Weeding อยู่แล้ว)  และในช่วงท้าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังที ่2 ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ สรุปได้ดังน้ี 

เปี่ยมสขุ : ได้แสดงความเห็นคิดเห็นถึงแนวทางในการพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออกดังน้ี 

 1. ในแง่หนังสือหายาก รวมไปถึงหนังสือในห้องขจร หรือหนังสืออ่ืนๆ ผูพิ้จารณาควรไปศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจาก หนังสือช่ือ “ห้องสมุดหนังสือหายาก” ของ อาจารย์ อัมพร ทีขะระ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก  

            2. รายงานประจําปี ควรเก็บย้อนหลัง 2 ปี ก็น่าจะเพียงพอ เพราะหน่วยงานส่วนใหญ่มกัจะเปิดให้
เข้าไปดูได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานน้ันๆ ให้ศึกษาจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ว่ามีแนวทางการ
ให้บรกิารอย่างไร  

           3. หนังสืออ้างอิงที่มีเน้ือหาที่ควรจะยืมออกไป ก็ไม่ควรจะนํามาทําเป็นอ้างอิง ควรจะให้บริการที่ช้ัน
หนังสือทั่วไป 

           4. แนวปฏิบัติเพ่ือพิจารณาหนังสือจําหน่ายออกน้ัน ควรแบ่งตามประเภทของหนังสือ เช่น หนังสือ
คอมพิวเตอร์  หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง เป็นต้น โดยบรรณารักษ์ประสานงานอาจร่วมกันพิจารณาแนว
ปฎิบัติฯ และหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อไปยังอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ตามกลุ่มบรรณารักษป์ระสานงาน เพ่ือขอ
ความคิดเห็นนํามาปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติฯ 

น้ําเงิน : หอสมุดมศว องครักษ์ ยังไม่ได้ทําหนังสือจําหน่ายออกแต่จะนําหนังสือที่มีมากกว่า 5-10 ระบับ         
          เก็บไว้ที่หนังสือใช้น้อยช้ัน 6  สําหรบัเกณฑ์การพิจารณาน้ัน หนังสือภาษาไทย ตํ่ากว่าปี 2525 และม ี 
          การใช้มากกว่า 5 ครัง้  จะเก็บไว้ 3 ระบับ และหากมีการใช้น้อยกว่า 5 ครั้ง จะเก็บ 1 ระบับ  
          และในขณะน้ียังไม่ได้เชิญอาจารย์มาพิจารณา เน่ืองจากเป็นหนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์และ                    
          สังคมศาสตร์ที่โอนมาจากวิทยาเขตพลศึกษาและปทุมวัน   
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มัณฑนา : สํานักหอสมุดกลาง มีแผนงานที่จะพิจารณานําตัวเล่มส่วนหน่ึงกลับมาใหบ้ริการที่ประสานมิตร  
             เพ่ือนํามาทดแทนเล่มที่ชํารุด ซึ่งผู้ช่วยผู้อํานวยการหอสมุด มศว องครักษ ์ทราบเรื่องน้ีแล้ว 

นภพรรษ : อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งมายังวิทยาเขตขอให้โอนหนังสือไปไว้ที่หอสมุดมศว องครักษ์ 

น้ําเงิน : หนังสือที่มีสถานภาพเป็น weeding ปัจจุบันมี 3- 4 หมื่นเล่ม 

มัณฑนา : เสนอเพ่ิมเติมดังน้ี โดยปกติหนังสือจําหน่ายออกจะมีแนวพิจารณาดังน้ี 

            1. ดูจากสภาพทางกายภาพ 
  2. ดูจากการสถิติการใช้ ถ้าสภาพตัวเล่มเก่า แต่มีการใช้อยู่ก็จะส่งซ่อม หากมี 2 ระบับ ก็จะนํามา
ถ่ายเอกสาร หากมีแค่ระบับเดียว และห้องสมุดอ่ืนให้บริการอยู่ก็จะติดต่อขอตัวเล่มมาถ่ายเอกสาร ในกรณีที่
ห้องสมุดอ่ืนไม่มีหนังสือช่ือน้ันบริการอยู่เลย จะนํามาตัวเล่มมาถ่ายเอกสารแล้วนําไปให้บริการ กรณทีี่หน้าขาด
หายบางหน้า และหาเอกสารมาทดแทนไมไ่ด้แล้ว จะพิมพ์ข้อความในกระดาษเปล่าว่า สํารวจแล้ว ไม่สามารถ
หาหนังสือจากห้องสมุดอ่ืนมาถ่ายเอกสารทดแทนได้ แล้วแทรกกระดาษไว้ในหนังสือ เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบว่า
ห้องสมุดได้พยายามดําเนินการแล้ว 
  3. รายงานประจําปี จะเก็บไว้เพียงฉบับเดียว ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรอืหากพบว่าเป็นรายงาน
ประจําปีเป็นของบริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เช่นมีปี 2555 แล้วไม่ได้รับบริจาคอีกจนถึงปัจจุบัน
ก็ไม่ควรเก็บไว้   

 4. Book in print /ตําราทางบรรณารักษศาสตร์ อาจประสานงานกับภาควิชา ว่ายังต้องการอยู่
หรือไม่ ถ้ามีการใช้อาจเก็บไว้ 1 copy หรือนําไปเก็บไว้ที่ภาควิชา 
          5. หนังสือคอมพิวเตอร์ ควรจะถามจากคณะที่เก่ียวข้อง ว่าเน้ือหาแบบใดที่ควรเก็บไว้ เน้ือหาแบบ
ใดที่ไม่ควรเก็บไว้ 

          6. ผลงานของอาจารย์/บุคลากร มศว จะเก็บตัวเล่มไว้บริการเพียง 1 ระบับ ระบับที่เหลือจะนําไป
สแกน เมื่อดําเนินการเรียบร้อยจะนําตัวเล่มส่งจําหน่ายออก หากช่ือเรื่องใด มีบริการแค่เพียงฉบับเดียว จะนํา
ตัวเล่มกลับมาเข้าเล่มและใหบ้ริการ 
 

อัมพร : ควรจะหาแนวทางในการจําหน่ายออกที่เป็นกลางๆ อาจจะไม่ต้องแบ่งเป็นหมวด น่าจะศึกษาแนวทาง
ได้จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ 
ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา แต่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องดําเนินการ เพราะมิฉะน้ันก็จะได้เกณฑ์แบบกว้างๆ  

มัณฑนา : คิดว่าตอนน้ียังมีความกํ้าก่ึงระหว่างหนังสือใช้น้อย กับ หนังสือจําหน่ายออก ต้องการข้อสรุปว่าควร
จะเป็นอย่างไร ข้อเสนอคือให้หารือกับผู้บริหารให้กําหนดออกมาเป็นนโยบาย เช่น หนังสือใช้น้อย  บอกว่า
พิจารณาจากไม่มีการใช้ 15 ปี จะส่งไปเก็บไว้ที่หอสมุด มศว องครักษ์ แต่หอสมุด มศว องครักษ์กําลังจะ
ส่งกลับมาให้เพ่ือพิจารณาจําหน่ายออก ในทํานองเดียวกัน หนังสือจําหน่ายออก ก็ใช้เกณฑ์ไม่มีการใช้ 15 ปี
เหมือนกัน เป็นต้น จึงต้องการให้การกําหนดเป็นนโยบาย หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทํางานต่อไปได้ 
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มัณฑนา : ในการพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก ขอเสนอให้เขียนบันทึกถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงนํา
หนังสือเล่มน้ีออก โดยให้บันทึกลงไปในกระดาษสีที่เสียบไว้ก็ได้ 

มาลิน ี: ขอเสนอให้ออกแบบฟอร์มพิจารณาหนังสือจําหน่ายออก ว่าใครเป็นผู้พิจารณา  อาจารย์พิจารณาแล้ว
หรือยัง เพ่ือจะได้ไม่ต้องส่งกลับไปกลับมา ลกัษณะคล้ายแบบฟอร์มการสํารวจหนังสือ (Inventory) 

มัณฑนา : พบหนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีสภาพเก่า และชํารุดมาก ดูจากสภาพตัวเล่มควร
จะพิจารณาจําหน่ายออก และคิดว่าน่าจะมีปีพิมพ์ใหม่แลว้ จะดําเนินการอย่างไร (ได้ส่งมาให้กลุ่มงานพัฒนาฯ
ดําเนินการแล้ว) 

ปภาดา : ปภาดาได้ช้ีแจงเรื่องหนังสือส่งสแกน ดังน้ี 

            1. หนังสือตําราของอาจารย์ เก็บไว้ 1 ระบับ ส่งสแกนแลว้นําให้บริการออนไลน์  และ
บุคคลภายนอกก็สามารถเปิดดูได้ 

 2. หนังสือหลักสูตร ส่งสแกนนําให้บริการออนไลน์  บุคคลภายนอกดูไมไ่ด้ จะต้องใส่รหัส 

 3. หนังสือห้องขจร  ได้รับเงินสนับสนุนจากทายาทของอาจารย์ขจร สขุพานิช คุณพิมลได้คัดเลือก
หนังสือมาส่งสแกน ขณะนี้รอเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ออกแบบการนําเสนอในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสืบค้นจาก
Primo ได้ 

 4. การขออนุญาต เจ้าของผลงาน ถ้าเป็นทุนวิจัยมศว สํานักหอสมุดกลางสามารถนํามาสแกนได้เลย 
กรณีไม่ใช่ทุนของมศว หรืออาจพิมพ์จําหน่ายเอง ห้องสมุดจะไม่นํามาสแกน นอกจากน้ีผลงานของอาจารย์
บางท่านไม่ได้ส่งให้ File ให้กับห้องสมุด แต่ได้นําขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์เอง หากพบทางห้องสมุดจะดําเนินการ
ดาวน์โหลดมาให้บริการ 

 

 

 


