
              ผลการด าเนนิการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดอืนมิถุนายน 2559 ณ ชั้น 5 ส านักหอสมดุกลาง 
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ส ำนักหอสมุดกลำง ในปีงบประมำณ 2558 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงด ำเนินกำร กล่ำวคือ นอกจำกกำรท ำควำมสะอำดเชิงกำยภำพ 
คือกำรปัดกวำดเช็ดถูชั้นหนังสือและตัวเล่มแล้ว ยังเพ่ิมกำรท ำควำมสะอำดเชิงคุณภำพเข้ำมำด้วย นั่นคือ 1) กำรอ่ำนชั้น และ 2) พิจำรณำหนังสือจ ำหน่ำยออก รวมถึงหนังสือ 
ใช้น้อย ดึงผลงำนอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยออกจำกชั้นเพื่อแปลงเป็นดิจิทัล และดึงหนังสือที่ช ำรุดมำกๆ ออกจำกชั้นเพื่อส่งซ่อม ท ำให้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ิมจำกเดิม  
1 วัน เป็นประมำณ 1 เดือน คือ เดือนมิถุนำยน 2559 พ้ืนที่ในกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ คือ หนังสือภำษำไทยหมวด 300-500 ชั้น 5 จ ำนวน 13 ตู้ โดยกำรด ำเนินกำรแบ่งออกเป็น 
3 ช่วงหลักๆ ได้แก่  
  ช่วงที่ 1 อ่านชั้น หนังสือภำษำไทยหมวด 300-500 จ ำนวน 13 ตู้ ใช้เวลำ 1 สัปดำห์ (6-10 มิถุนำยน 2559)  
    ด ำเนินกำรโดยบุคลำกรจัดชั้นหนังสือ งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 11 คน 
                     ผลกำรด ำเนินกำร : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จครบทุกตู้ตำมเวลำ 
  ช่วงที่ 2 พิจารณาจ าหน่ายออกและหนังสือใช้น้อย ดึงผลงานอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อแปลงเป็นดิจิทัล และดึงหนังสือที่ช ารุดมากเพื่อส่งซ่อม  
    หนังสือภำษำไทยหมวด 300 จ ำนวน 4-8 ตู้ ใช้เวลำ 2 สัปดำห์ (13-24 มิถุนำยน 2559)  
    ด ำเนินกำรโดยบรรณำรักษ์ จ ำนวน 8 คน 
                   ผลกำรด ำเนินกำร : ตู้ที่ 1-4  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จครบทุกตู้    ตู้ที่ 5-8  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ครึ่งหนึ่งของทุกตู้       
           จ ำนวนหนังสือท่ีได้พิจำรณำดึงออกจำกชั้นทั้งหมด 4,430 เล่ม ประกอบด้วย 
           1. จ ำหน่ำยออก 2,118 เล่ม  2. หนังสือใช้น้อย 1,275 เล่ม    
          3. หนังสือช ำรุดมำก 269 เล่ม  4. ผลงำนอำจำรย์ 445 เล่ม          
        5. ซื้อทดแทน 76 เล่ม      6. แก้เลขหมู่ 247 เล่ม     
  ช่วงที่ 3 3.1 พิจารณาข้อมูลตัวเล่มจากระบบและการด าเนินการทางเทคนิค ด ำเนินกำรคู่ขนำนไปพร้อมกับช่วงที่ 2 เป็นต้นไป 
          ด ำเนินกำรโดยงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
          ผลกำรด ำเนินกำร :  อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 
    3.2 ท าความสะอาดพื้นที่ชั้น 5 ชั้นหนังสือหมวด 300-500 ภำษำไทย คอมพิวเตอร์สืบค้น/ในเคำน์เตอร์บริกำร และห้องศึกษำค้นคว้ำส ำหรับ 
                  อำจำรย์และนิสิต ใช้เวลำครึ่งวัน (30 มิถุนำยน 2559)     
      ด ำเนินกำรโดยบุคลำกรส ำนักหอสมุดกลำง 
      ผลกำรด ำเนินกำร :  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเวลำ 
 
  รำยละเอียดดังตำรำงหน้ำถัดไป 



ผลการด าเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมิถุนายน 2559 ณ ช้ัน 5 ส านักหอสมุดกลาง 
เวลาในการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ การด าเนินการ/ขอบเขต ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ช่วงที่ 1  
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
6-10 มิถุนำยน 2559 

บุคลำกรจัดชั้นหนังสือ 
งำนบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศจ ำนวน 11 คน  

อ่านชั้น  
ขอบเขต หนังสือภำษำไทย  
    หมวด 300-500 ชั้น 5  
     จ ำนวน 13 ตู ้

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จครบทุกตู้  

ช่วงที่ 2  
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
13-24 มิถุนำยน 2559 

บรรณำรักษจ์ ำนวน 8 คน พิจารณาจ าหน่ายออก รวมถึง 
พิจำรณำหนังสือใช้น้อย ดึงหนังสือที่
ช ำรุดมำกเพ่ือส่งซ่อม ดึงผลงำน
อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือแปลง
เป็นดิจิทัล 
ขอบเขต หนังสือภำษำไทย  
    หมวด 300 ชั้น 5 จ ำนวน 4-8 ตู้ 
    (เป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือตู้ที่ 1-4  
    หำกสำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
    ก่อนเวลำที่ก ำหนด ให้ด ำเนินกำร 
    ต่อตู้ที่ 5-8) 

ตู้ที่ 1-4  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
    ครบทุกตู ้ 
 
ตู้ที่ 5-8 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
     ครึ่งหนึ่งของทุกตู้ 
 
จ านวนหนังสือที่ได้พิจารณาดึง
ออกจากชั้นทั้งหมด 4,430 เล่ม 
ประกอบด้วย 
   1.จ ำหน่ำยออก 2,118 เล่ม 
   2.หนังสือใช้น้อย 1,275 เล่ม    
   3.หนังสือช ำรุดมำก 269 เล่ม 
   4.ผลงำนอำจำรย์ 445 เล่ม 
   5.ซื้อทดแทน 76 เล่ม 
   6.แก้เลขหมู่  247 เล่ม     
    

ตู้ที่ 1  
   300ก–302.346บ 
   302.346บ–305.89591ห 
ตู้ที่ 2  
   305.89591ห–320ส 
   320ส–321.87จ 
ตู้ที่ 3 
   321.87จ–330.024658ม 
   330.024658ม–331.4ส 
ตู้ที่ 4 
   331.4ส–335.4พ 
   335.4พ–339บ 
 
ตู้ที่ 5 
   339บ–345.02076ก 
   345.02076ก–354.594ว    

         
 
 
 
 



เวลาในการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ การด าเนินการ/ขอบเขต ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ช่วงที่ 2  

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
13-24 มิถุนำยน 2559 

(ต่อ) 

บรรณำรักษจ์ ำนวน 8 คน พิจารณาจ าหน่ายออก (ต่อ) 
 

 ตู้ที่ 6  
   354.594ว–364.66ก 
   364.66ก–370.78ก 
ตู้ที่ 7 
   370.78ก–311.26ภ 
   311.26ภ–371.7ว 
ตู้ที่ 8 
   371.7ว–372.7น 
   372.7น–375.007ช 

ช่วงที่ 3 
ด ำเนินกำรคู่ขนำนไป

พร้อมกับช่วงที่ 2  
เป็นต้นไป 

งำนบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

1. ตรวจสอบสถิติกำรใช้ในระบบ/ 
    พิจำรณำจ ำหน่ำยออก/ใช้น้อย 
2. อ่ำนบำร์โค้ด/เปลี่ยน status  
   weeding/ใช้น้อย 
3. ซ่อมหนังสือ/ตัดตัวเล่ม 
4. ติดสัน/มัดหนังสือ/อื่นๆ 
5. ดึงรำยงำน/รวมรวมรำยชื่อ 
   ส่งเรื่องจ ำหน่ำยออก 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

วันเปิด-ปิดงาน 
30 มิถุนายน 2559 

08.15-12.00 น. 

บุคลำกรทุกคน ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ชั้น 5: ชัน้
หนังสือหมวด 300-500 ภำษำไทย 
คอมพิวเตอร์สืบค้น/ในเคำน์เตอร์ 
บริกำร และห้องศึกษำค้นคว้ำ
ส ำหรับอำจำรย์และนิสิต 
 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเวลำ  

 


