
รายงานโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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******************************** 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการส ารวจหนังสือประจ าปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ก าหนดเวลาในการส ารวจหนังสือประจ าปี ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 

3  ของทุกปี และจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจหนังสือสูญหายและก าหนดเกณฑ์การจ าหน่ายหนังสือออกขึ้น เพ่ือ

ด าเนินการส ารวจหนังสือสูญหายประจ าปี ก าหนดเกณฑ์การด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือสูญหาย และก าหนด

เกณฑ์การพิจารณาจ าหน่ายหนังสือออก  กอปรกับคณะกรรมการส ารวจหนังสือสูญหายฯ ได้จัดท าคู่มือการ

ส ารวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจ าหน่ายหนังสือออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการส ารวจหนังสือสูญ

หายฯ จึงได้มีโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหา

และแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือร่วมกันพิจารณาคู่มือการส ารวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจ าหน่ายหนังสือออก 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้  

รูปแบบการจัดกิจกรรม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นการเผยแพร่คู่มือการส ารวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจ าหน่ายหนังสือออก 

2. ผู้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ เทคนิค ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขไปด าเนินการ

ปรับปรุงการส ารวจหนังสือในปีถัดไป 

สรุปผลของการจัดกิจกรรม 

1. ส่วนประกอบของคู่มือ 

1.1 หน้าปกคู่มือ ความเป็นมาของการส ารวจ มีความเหมาะสม  
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1.2 เนื้อหาบทที่ 3 แผนผังการส ารวจหนังสือ ณ อาคารบรรณสารค าว่า “รายงานผลต่อผู้บริหาร” 

ควรเพ่ิม ค าจ ากัดความค าว่า “ผู้บริหาร” รวมทั้งค าอ่ืนๆ ที่ปรากฏในคู่มือลงในบทที่ 1 เพ่ิมเติม

เพ่ือให้มีผู้อ่านท่ัวไปเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และค าจ ากัดความพิมพ์เป็นตัวเข้ม 

1.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ส ารวจหนังสือ การจัดเตรียมถุงมือควรเป็นถุงมือทีม่ีปุ่มกันลื่น และ

คณะกรรมการส ารวจฯ จะเตรียมถุงใส่เครื่องมือ อุปกรณ์แบบมีซิปรูดแจกแก่ผู้ส ารวจและส่งคืน

แก่คณะกรรมส ารวจฯ ทุกวัน 

1.4 ควรเพิ่มรูปภาพประกอบในเนื้อหา ได้แก่ การตรวจคัดแยกหนังสือตามแบบฟอร์ม ควรมีรูปภาพ

ประกอบ เช่น สติกเกอร์สี ตัวเล่มช ารุด สติกเกอร์ Call no. มีลักษณะอย่างไร จึงต้องคัดแยก

ตามแบบฟอร์ม จะช่วยให้ผู้ส ารวจใช้มาตรฐานการจัดแยกเหมือนกัน  

2. รูปแบบการน าเสนอคู่มือ 

2.1 ควรใช้เทคนิคการน าเสนอเป็นแบบไม่เป็นทางการอยู่ในล าดับแรก เช่น มีภาพประกอบและมี

ค าอธิบายเล็กน้อย ส่วนเอกสารประกอบที่เป็นทางการควรท าเป็นเอกสารแนบ หรือ Link เพ่ือ

อ่านต่อ (ถ้ามี) 

2.2 ควรเพิ่มรูปแบบการน าเสนอคู่มือให้หลากหลาย และน่าสนใจยิ่งขึ้น  

3. วิธีการส ารวจหนังสือ 

3.1 ควรให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท า Database กลาง เพื่อเก็บข้อมูลส ารวจหนังสือในแต่และปี 

ท าส าเนา Database จากโปรแกรม ALIST ก่อนส ารวจหนังสือ เพื่อให้ข้อมูลส ารวจหนังสือมี

ความนิ่ง 

3.2 ควรจ ากัดกลุ่มข้อมูลใน Database ส าเนาเพ่ิม ได้แก่ Collection, Material Type, Item Type 

เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลส ารวจจริง 

3.3 การทดสอบความถูกต้องและให้มีความน่าเชื่อถือ ควรน าชุดข้อมูลส ารวจหนังสือเดิมมา

เปรียบเทียบกับชุดข้อมูลส ารวจหนังสือใหม่ และก่อนยิง Barcode ส ารวจหนังสือ ควรนับ

จ านวนเล่มก่อนทุกชั้น  

3.4 การพัฒนาโปรแกรมส ารวจหนังสือ “SUT Library Inventory” โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่วยแก้ปัญหาอักขระพิเศษต่างๆ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ส ารวจ เช่น ยิง Barcode ได้โดย

ไม่ต้องดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ และมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อยิง Barcode ผิด  

3.5 การส ารวจหนังสือด้วย RFID ความเป็นไปได้มีน้อยเนื่องจากอุปกรณ์กวด RFID มีข้อจ ากัดของ 

เช่น หากต าแหน่งของ Tag ที่ติดอยู่หนังสืออยู่ในระดับเดียวกัน หนังสือเล่มนั้นก็จะไม่ถูกส ารวจ

หรืออ่านข้ามไป ประสิทธิไม่สามารถอ่านได้รอบทิศทาง ต้องกวดไป-มา และต้องเสียเวลาในการ

นับจ านวนเล่มให้ตรงกับจ านวนที่กวด จึงต้องส ารวจซ้ าหลายรอบจึงจะถูกต้อง 

4. การรายงานผลการส ารวจหนังสือ 
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4.1 หากจ านวนที่สูญหายมีจ านวน 1,000 เล่มข้ึนไป และหนังสือที่เคยแจ้งต่อผู้บริหารว่า สูญหายแต่

ปีถัดมาพบว่า กลับมาอยู่บนชั้นหนังสือ โดยไม่ทราบสาเหตุ คณะกรรมการส ารวจฯ ควรอธิบาย

หรือสามารถอธิบายแก่ผู้บริหารได้ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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