
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่อง

การส ารวจหนงัสอืสูญหายและ

เกณฑก์ารจ าหน่ายหนงัสอืออก

วนัองัคารที ่9 กนัยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ หอ้งประชมุบรรณสาร ช ัน้ 1



ความเป็นมาของกจิกรรม

• ศูนยบ์รรณสารและสือ่การศึกษา ไดด้ าเนินการส ารวจหนงัสอืประจ าปี ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 

จนถงึปจัจบุนั 

• ก าหนดเวลาในการส ารวจหนงัสอืประจ าปี ในช่วงปิดภาคการศึกษาที ่3 ของทกุปี

• จากมตทิีป่ระชมุหวัหนา้ฝ่าย ครัง้ที ่3/2551 เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2551 เหน็ชอบใหแ้ต่งต ัง้

คณะกรรมการส ารวจหนงัสอืสูญหายและก าหนดเกณฑก์ารจ าหน่ายหนงัสอืออกขึ้น

• จดัท าคู่มอืการส ารวจหนงัสอืสูญหายและเกณฑก์ารจ าหน่ายหนงัสอืออก



วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม

• เพือ่ร่วมกนัพจิารณาคู่มอืการส ารวจหนงัสอืสูญหายและเกณฑก์ารจ าหน่ายหนงัสอืออก

• เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้เทคนคิ ประสบการณ ์ปญัหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข

ระหวา่งผูป้ฏบิตังิานจากฝ่ายต่างๆ ทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการได ้



• แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ทคนคิ ประสบการณ ์ปญัหาและแนวทางการแกไ้ขร่วมกนั

รูปแบบการจดักจิกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

• บคุลากรของศูนยบ์รรณสารและสือ่การศึกษาจากฝ่ายต่างๆ ทีร่่วมด าเนินการส ารวจหนงัสอื 

จ านวน 30 คน



ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

• เป็นการเผยแพร่คู่มอืการส ารวจหนงัสอืสูญหายและเกณฑก์ารจ าหน่ายหนงัสอืออก

• ผูร่้วมโครงการสามารถน าความรู ้เทคนิค ปญัหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขไป

ด าเนินการปรบัปรุงการส ารวจหนงัสอืในปีถดัไป





แผนผงัการส ารวจหนงัสอื ณ อาคารบรรณสาร
แต่งตั้งคณะท ำงำน

ทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้น เครื่องมือ อุปกรณ์ส ำรวจ 

ประชุมผู้ปฏิบัติงำน

ค้นหำหนังสือที่ไม่อยู่บนชั้น

ลงมือส ำรวจหนังสือ

ประมวลผลข้อมูล

คัดแยกเพ่ือแก้ไข

รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร

จัด
เตรียมกำร

ประชุมวำงแผน

สรุปผลกำรส ำรวจ



ประเด็น

เครื่องมือ อปุกรณ์ แบบฟอรม์ตรวจคดัแยกหนงัสอื



ผงัชัน้หนงัสอื



แผนผงัชัน้หนงัสอื 

หมวดหมู่อา้งองิ 

STI, SET, ASEAN 
และสารานุกรม



การด าเนินการส ารวจหนงัสอืตัง้แต่น า โปรแกรมหอ้งสมุด ALIST มาใช ้

ปีที ่1

ใชฟ้งักช์ ัน่ใน ALIST V.3

ท างานบน network ตลอดเวลา

ปญัหา

Network หลดุบ่อย

โปรแกรมไมเ่สถยีร



การด าเนินการส ารวจหนงัสอืตัง้แต่น า โปรแกรมหอ้งสมุด ALIST มาใช ้

ปีที ่2

ใช ้PDA และโนต้บุก๊เก็บขอ้มลูบารโ์คด้

ท างานแบบ offline บนัทกึขอ้มลูเป็น 

Text file

ปญัหา

เครื่อง PDA ใชง้านยาก

เกดิอกัขระพเิศษ

ขอ้มลูไมค่รบ - อ่านขอ้มลูทบั 

- ไมบ่นัทกึขอ้มลู



การด าเนินการส ารวจหนงัสอืตัง้แต่น า โปรแกรมหอ้งสมุด ALIST มาใช ้

ปีที ่3

ใชโ้ปรแกรม SUT Library 

Inventory

ส ารองขอ้มลูจากฐานขอ้มลูและเทยีบเอง

ปญัหา

การส ารองขอ้มลูและผลการส ารวจคนละ

ช่วงเวลา



โปรแกรมส ารวจหนงัสอื “SUT Library Inventory”
พฒันาขึ้นโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

• double-click ที ่

• เลอืกหมวดหมูช่ ัน้



• เลอืกหมายเลขช ัน้ • เลอืกชื่อผูท้  าการส ารวจ



• จากนัน้จะปรากฏหนา้จอดงัภาพ



• ท าการส ารวจอ่านบารโ์คด้ของหนงัสอื

ถา้บารโ์คด้ทีอ่่านมคีวามสมบูรณ์  ถา้บารโ์คด้ทีอ่่านมคีวามสมบูรณ์

 มเีสยีงแจง้เตอืนและมหีนา้จอสแีดง

• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นช ัน้ทีส่  ารวจ ใหก้ดปุ่ ม



• การเทยีบขอ้มูลของโปรแกรม

ดงึ Barcode 

จาก ALIST

•ก าหนด Collection ทีจ่ะส ารวจ

•ก าหนด Status (On shelf / ทกุ Status)

เทยีบรายการจากที่

ส ารวจ

•ถา้ตรงกนั = รายการนัน้ถกูส ารวจแลว้

•ไมพ่บขอ้มลู = อาจส ารวจนอกเหนือเงือ่นไข

•ส่วนทีเ่หลอื = รายการนัน้ยงัไมไ่ดส้  ารวจ หาตวัเลม่



การคน้หาหนงัสอืที่ไม่พบที่ชัน้ขณะท าการส ารวจ

หอ้งปฏบิตังิานฝ่ายต่างๆ ทีน่ าไปใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน 

แฟ้มเอกสารการแจง้ทรพัยากรสารสนเทศหาย

แฟ้มเอกสารยมืกรณีพเิศษ



การคน้หาหนงัสอืที่ไม่พบที่ชัน้ขณะท าการส ารวจ

แฟ้มเอกสารส่งหนงัสอืแกไ้ข หรอืส่งซ่อม

ตรวจสอบทีช่ ัน้หนงัสอืตาม Collection ต่างๆ 



ขอ้สงัเกตจากการส ารวจหนงัสอืที่ผ่านมา

 การตดิสตกิเกอรท์ีแ่ผ่นช ัน้

 อ่านบารโ์คด้ก่อนตดิสตกิเกอร์

 ตดิสตกิเกอรใ์นทกุแผ่นช ัน้ มมุขวา

 การแนบแบบฟอรม์ตรวจคดัแยกหนงัสอืกบัตวัเลม่

 จดัชดุอปุกรณคู่์กบัเครื่องส ารวจฯ



Q & A


