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แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรและนิสิตฝึกงานของสํานักหอสมุดกลาง เน้ือหาในเล่มและ
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เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานต่อไป 
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การพัฒนาการให้บริการคลังหนังสือใช้น้อย 

ความสําคญัและท่ีมาของแนวคิดและปัญหา 

ด้วยข้อจํากัดของพ้ืนที่จัดเก็บทรัพยากรโดยเฉพาะหนังสือที่เพ่ิมจํานวนขึ้นทุกปี สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเริ่มสํารวจหนังสือทั่วไปที่มีการใช้น้อยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมอบหมายให้บรรณารักษ์
สํารวจและพิจารณาตัวเล่มหนังสือที่ไม่เคยถูกยืมหรือใช้คร้ังสุดท้ายมากกว่า 20 ปี รวมถึงหนังสือ
ที่มีจํานวนระบับมากและมีการใช้น้อย เพ่ือนํามาจัดเก็บแยกให้บริการไว้ต่างหากเรียกว่า คลังหนังสือ
ใช้น้อย โดยจัดให้บริการแบบช้ันปิด ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเข้า
ไปหยิบตัวเล่มได้เอง ต้องให้เจ้าหน้าที่หยิบตัวเล่มให้เท่าน้ัน นับจากปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
บุคลากรห้องสมุดได้ดําเนินนโยบายการพิจารณาหนังสือใช้น้อยมาโดยตลอด จึงทําให้มีจํานวน
หนังสือเพ่ิมมากขึ้น และยังพบว่า บางเล่มแทบไม่มีหรือไม่มีการขอใช้บริการเลย ดังน้ัน จึงทําให้
เน้ือที่สําหรับการจัดเก็บหนังสือกลุ่มน้ีมีจํานวนไม่เพียงพอ ด้วยเหตุน้ี ผู้รับผิดชอบโครงการจึง
เห็นสมควรพัฒนาการให้บริการคลังหนังสือใช้น้อย โดยการสํารวจหนังสือในคลังหนังสือใช้น้อย
ว่ามีการใช้มากน้อยเพียงใด หากหนังสือเล่มไหนที่ไม่มีการยืมมาเลยมากกว่า 25 ปี ควรพิจารณา
ดึงตัวเล่มเพ่ือส่งจําหน่ายออก  ทั้งน้ี ผู้รับผิดชอบโครงการจะยึดแนวปฏิบัติในการพิจารณา
หนังสือทั่วไปเพ่ือจําหน่ายออกหรือทําเป็นหนังสือใช้น้อยที่จัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็นเกณฑ์  
และผลการดําเนินงานคร้ังน้ีจะช่วยทําให้เกิดความสะดวกสําหรับการให้บริการคลังหนังสือใช้น้อย
แก่ผู้ใช้บริการ 

แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
      ห้องสมุดหลายๆ แห่ง อาจประสบปัญหาเหมือนกันในเรื่องพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บหนังสือ

ไม่เพียงพอ ปัญหาสภาพหนังสือบางเล่มเก่ามาก ขาด ชํารุด หรือมีหนังสือช่ือเดียวกันให้บริการ
อยู่บนช้ันหลายระบับโดยที่ไม่มีการยืมใช้  ผู้รับผิดชอบโครงการในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การให้บริการหนังสือใช้น้อย จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. สํารวจหนังสือภาษาไทย
ดําเนินการสํารวจหนังสือใช้น้อยภาษาไทยหมวด 000 - 900 ทุกเล่ม เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพ 
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ของการใช้ โดยกําหนดประเภทของหนังสือใช้น้อยที่จะอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาจําหน่ายออก 
ดังน้ี 
               1.1 หนังสือที่ถูกยืมครั้งสุดท้ายมากกว่า 25 ปี (นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา)โดย
ตรวจสอบจากประวัติการประทับวันที่ยืมครั้งล่าสุดของใบกําหนดส่งตรงด้านหลังของตัวเล่ม
หนังสือ หากเป็นหนังสือที่ไม่เคยถูกยืมใช้เลย จะตรวจสอบจากการประทับ วัน/เดือน/ปีที่
ลงทะเบียนบนหน้าปกใน และส่งให้บรรณารักษ์พิจารณาจําหน่ายออก 
               1.2 หนังสือที่มีการจัดพิมพ์หลายคร้ัง ให้เก็บฉบับปรับปรุงที่เป็นคร้ังล่าสุด เช่น  
ปีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2523 ปีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2525 ปีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2528 ปีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2536 ให้เก็บ 
ปีที่จัดพิมพ์ พ.ศ. 2536 เอาไว้ 

    1.3 หนังสือที่มีฉบับซ้ําหลายระบับ ให้เลือกระบับที่สมบูรณ์ที่สุดเก็บไว้  
    1.4 ผลงานของอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ ตํารา 

ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยก่อนที่จะจัดเก็บตัวเล่มออก จะนําไป
ตรวจสอบในฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดว่าได้มีการสแกนเป็นรูปไฟล์ pdf หรือยังหากมี
ไฟล์แล้ว จะดึงตัวเล่มเพ่ือส่งจําหน่ายออก  
             หากเล่มใดยังไม่มีไฟล์ จะแยกไว้ต่างหากเพ่ือนําส่งฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสแกนแล้วจัดทําไฟล์ pdf ให้บริการต่อไป  
             1.5 หนังสือที่มีสภาพชํารุดมากไม่สามารถซ่อมนํากลับมาใช้ได้ รวมถึงเล่มที่มีสภาพปก 
ไม่สมบูรณ์ ฉีกขาด หน้ากระดาษขาดหายเพราะเสื่อมสภาพตามเน้ือวัตถุ หรือเย่ือไม้ที่ใช้ทํา
กระดาษ ถูกมอดปลวกกัดแทะ ขึ้นรา เป็นต้น 
               1.6 หนังสืออ้างอิง ถ้ามีฉบับซ้าํให้เก็บเล่มทีส่มบูรณ์ที่สุดไว้ 1 เล่ม ส่วนเลม่ที่เหลือ
พิจารณาจําหน่ายออก 
  โดยเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือข้อ 1.2 ถึง 1.6 ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินการ
พิจารณาจําหน่ายออกได้โดยไม่ต้องผ่านบรรณารักษ์ บางกรณีพบหนังสือที่ไม่สามารถตัดสินใจเอง
ได้จะปรึกษาบรรณารักษ์ให้ช่วยพิจารณาอีกครั้ง 

2. คัดแยกหนังสือออกเป็นประเภทต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1
3. นําหนังสือที่อยู่ในข้อ 1.1 คัดแยกเพ่ือให้บรรณารักษ์ทบทวนหรือพิจารณาใหม่อีกครั้ง

หน่ึง เน่ืองจากหนังสือบางเล่มอาจมีเนื้อหาสําคัญ เช่น เก่ียวกับประวัติศาสตร์ หรือมีเน้ือหา
เก่ียวกับวรรณกรรมที่จําเป็นต้องเก็บไว้ ไม่สามารถจําหน่ายออกได้    
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4. นําตัวเล่มหนังสือที่อยู่ในเกณฑข์้อ 1.2 – ข้อ 1.6 ส่งให้ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศดําเนินการจําหน่ายออกต่อไป   

5. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลต่อหัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

แผนการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม 
2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. สํารวจและประเมินหนังสือใช้น้อย
ภาษาไทย 
2. คัดแยกหนังสือออกเป็นประเภทต่างๆ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการและส่งตัวเล่ม
ที่สามารถจําหน่ายออกได้ให้ฝ่ายบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
4. จัดทํารายงานเสนอผู้บริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สํานักหอสมุดกลางสามารถลดจํานวนหนังสือที่ไม่มีการใช้มากกว่า 25 ปีได้ ทําให้มี

พ้ืนที่สําหรับการจัดเก็บหนังสือเพ่ิมขึ้น 
2. การให้บริการคลังหนังสือใช้้น้อยมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ห้องสมุดมีการจัดการคลังหนังสือใช้น้อยอย่างเป็นระบบ ทําให้้มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
        ผู้รับผดิชอบโครงการขอรายงานผลการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 
1. กําหนดประเภทของหนังสือที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาจําหน่ายออก
      1.1 หนังสือที่ไม่มีการยืมต้ังแต่ 25 ปีขึน้ไป   
      1.2 หนังสือฉบับพิมพ์เก่า (old edition) 
      1.3 หนังสือฉบับซ้ํา มีจาํนวนหลายระบับ (copy)  
      1.4 หนังสือที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ งานวิจัย ตํารา 
      1.5 หนังสือชํารุดหนัก ไม่สามารถซ่อมกลับมาใช้ได้ 
      1.6 หนังสืออ้างอิง 
2. ใช้กระดาษสีเป็นสัญลักษณ์ แทนหนังสอืแต่ละประเภท โดยเตรียมกระดาษสีจํานวน 6 สี
และตัดกระดาษแต่ละสใีห้มีขนาด 6 X 1.5 น้ิว และนํากระดาษท่ีตัดไว้เสียบตรงกลางของเล่ม
หนังสือโดยให้กระดาษสูงเลยจากตัวเล่มประมาณ 1-2 น้ิว  

1. กระดาษสีฟ้า แทนหนังสือประเภทท่ีไม่มีการยืมต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป

2. กระดาษสีเขียว แทนหนังสือประเภทฉบับพิมพ์เก่า

3. กระดาษสีขาว แทนหนังสือประเภทฉบับซ้ํา มีจํานวนหลายระบับ

4. กระดาษสชีมพู แทนหนังสือประเภทผลงานวิจัย ตํารา ของมหาวิทยาลัย

               ศรีนครินทรวิโรฒ 

5. กระดาษสีเหลือง แทน หนังสือประเภทท่ีชํารุดหนักไม่สามารถซ่อมกลับมาใช้ได้

6. กระดาษสีม่วง แทน หนังสือประเภทหนังสืออ้างอิง

ความกว้าง 
ของกระดาษ 1.5 น้ิว 

ความยาวของกระดาษ 6 น้ิว

4



3. สํารวจหนังสือเป็นรายเล่ม เมื่อพบว่า มีหนังสือที่เข้าเกณฑ์ 6 ประเภท จะคัดแยก
ออกมาขึ้นช้ันต่างหาก และใส่กระดาษสีไว้ในตัวเล่ม แยกตามประเภทที่กําหนด 
4. ผลการดําเนินงาน

                4.1  หนังสือทีไ่ม่มีการยืมต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป  

หนังสือที่ไม่มีการยืมต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป จะพิจารณาจากใบประทับวันกําหนดส่งเป็น
ข้อมูลในการใช้หนังสือแต่ละเล่ม มีการยืมคร้ังสุดท้ายก่อนปี พ.ศ. 2538  
           เมื่อดึงหนังสือออกจากช้ันแล้ว จะให้บรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาอีกคร้ัง เน่ืองจากบาง
เล่ม อาจมีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ จําเป็นต้องเก็บไว้ ไม่สามารถจําหน่ายออกได้ ซึ่ง
หลังจากที่บรรณารักษ์พิจารณาคัดเลือกอีกคร้ัง  พบว่า มีหนังสือบางเล่มที่ ต้องแยกการ
ดําเนินงานดังน้ี 

1) เก็บเป็นหนังสือใช้น้อยอย่างเดิม จาํนวน 45 เลม่ 
2) เก็บเป็นหนังสืออนุรักษ์                จํานวน   1 เลม่ 
3) ส่งเก็บห้องขจร สุขพานิช               จาํนวน 19 เลม่ 
4) ส่งสแกนเน่ืองจากเป็นผลงานของบุคลากร มศว  จํานวน  4 เลม่

มีสถานภาพเป็นปริญญานิพนธ์ จํานวน  1 เล่ม
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ตารางแสดงจํานวนหนังสือที่ไม่มีการยืม 25 ปีขึ้นไป แยกตามหมวดหมู่  

หมวด จํานวนชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม หมายเหตุ 

000 13 13
100 6 6
200 74 77
300 211 223
400 29 33
500 14 14
600 45 50
700 2 2
800 - - ไม่พิจารณา เน่ืองจาก 

มีเน้ือหาสําคัญ 
ที่ต้องจัดเก็บ 900 - - 

รวม 394 418

สรุป มีหนังสือที่ไม่มีการยืมออกมากกว่า 25 ปีที่ต้องจําหน่ายออกทั้งสิ้นจํานวน 394 ช่ือเร่ือง 
418 เล่ม 
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                4.2  หนังสือฉบับพิมพเ์ก่า (old edition)   

         
 

     เป็นหนังสือที่มีการจัดพิมพ์หลายครั้ง หนังสือประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นหนังสือจัดพิมพ์ออกมา
ตามความต้องการของลูกค้า เน่ืองจากไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดพิมพ์
เพ่ิม หรือหนังสือที่จัดพิมพ์ก่อนหน้าน้ีมีเน้ือหาล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์ ผู้เขียนจึงจัดพิมพ์ใหม่
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยย่ิงขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการได้ยึดแนวปฏิบัติในการพิจารณาหนังสือ
เพ่ือจําหน่ายออก คือ หนังสือที่มีการจัดพิมพ์หลายครั้ง หรือหนังสือฉบับปรับปรุง จะเลือกเก็บ
ฉบับที่จัดพิมพ์ครั้งล่าสุดหรือฉบับปรับปรุงล่าสุดเอาไว้ เช่น ปีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2523 ปีจัดพิมพ์ พ.ศ. 
2525 ปีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2528 ปีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2536 ให้จัดเก็บปีที่จัดพิมพ์ พ.ศ. 2536 ปีล่าสุด 
และจะเลือกเก็บเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ จํานวน 1 เล่ม 
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  ตารางแสดงจํานวนหนังสือฉบับพิมพ์เก่า แยกตามหมวดหมู่ 

หมวด จํานวนชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม หมายเหตุ 
000 - -  
100 2 3  
200 2 2  
300 24 60  
400 9 17  
500 3 3  
600 41 79  
700 - -  
800 - - ไม่พิจารณา 

เน่ืองจากมีเน้ือหา
สําคัญ ที่ต้องจัดเก็บ 900 - - 

รวม 81 164  
 

  สรุป มีหนังสือฉบับพิมพ์เก่าที่ต้องจําหน่ายออกทั้งสิ้นจํานวน 81 ช่ือเรื่อง 164 เล่ม 
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                4.3 หนังสือฉบับซ้ํา มีจํานวนหลายระบับ (copy)   

หนังสือฉบับซ้ําหลายระบับ ส่วนใหญ่จะได้รับบริจาคจากผู้เขียน หน่วยงาน หรือ
ห้องสมุดสั่งซื้อมาเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของนิสิต ผู้รับผิดชอบโครงการได้ยึดแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออก คือหนังสือฉบับซ้ําที่มีหลายระบับ จะเลือกเก็บ
เล่มที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ 1 เล่ม (หนังสือที่สภาพปกไม่ชํารุด เน้ือหาไม่ถูกตัด ฉีกขาดหายไป)

ตารางแสดงจาํนวนหนังสือประเภทฉบับซํ้า แยกตามหมวดหมู่

หมวด จํานวนชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม หมายเหตุ 
000 31 40
100 66 91
200 59 72
300 719 915
400 107 126
500 103 122
600 614 835
700 57 84
800 42 53
900 5 13
รวม 1,803 2,351

 สรุป มีหนังสอืฉบับซ้ํา ที่ต้องจําหน่ายออกทั้งสิ้นจํานวน 1,803 ช่ือเรื่อง 2,351 เล่ม 

9



                4.4  หนังสือประเภทผลงานวิจัย ตําราของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

หนังสือประเภทผลงานวิจัย ตําราของอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1) ผลงานที่มีไฟล์เอกสารฉบับเต็มให้บริการแล้ว
2) ผลงานที่ยังไม่มีมีไฟล์เอกสารฉบับเต็มให้บริการ

กรณีที่พบหนังสือประเภทน้ี ผู้รับผิดชอบโครงการจะนําตัวเล่มมาตรวจสอบในฐานข้อมูล  
บรรณานุกรมของห้องสมุดว่า มีไฟล์เอกสารฉบับเต็มให้บริการแล้วหรือไม่ กรณีที่พบว่า มีไฟล์
เอกสารแล้ว จะรวบรวมตัวเล่มส่งจําหน่ายออก หากพบว่า ยังไม่มีไฟล์เอกสารฉบับเต็ม จะส่งตัว
เล่มเพ่ือสแกนต่อไป  
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  ตารางแสดงผลงานวิจัย ตําราของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ยังไม่มีไฟล์เอกสารฉบับเต็ม 

หมวด จํานวนชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม หมายเหตุ 
000 14 18
100 24 26
200 - -
300 97 145
400 5 10
500 30 35
600 52 88
700 20 39
800 2 3
900  7  12  
 รวม  251  376  

สรุป แสดงผลงานวิจัย ตําราของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ยังไม่มีไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (รอส่งสแกน
เป็นเอกสารฉบับเต็ม) จํานวน 251 ช่ือเร่ือง 376 เล่ม  
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 ตารางแสดงจํานวนผลงานวิจัย ตําราของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีไฟล์เอกสาร 
ฉบับเต็มให้บริการแล้ว  

หมวด จํานวนชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม หมายเหตุ 
000 3 3
100 13 18
200 1 1
300 159 232
400 33 46
500 177 207
600 141 182
700 33 50
800 2 3
900 14 19
รวม 576 761

สรุป มผีลงานวิจัย ตําราของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีไฟล์เอกสารฉบับเต็มให้บริการ
แล้วที่ต้องจําหน่ายออกทั้งสิ้นจํานวน 576 ช่ือเร่ือง 761 เลม่ 
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               4.5 หนังสือสภาพชํารุดหนักไม่สามารถซ่อมกลับมาใช้ได้ 

      หนังสือทีม่ีสภาพชํารุดมาก หมายถึง หนังสือที่มีสภาพเก่ามาก กระดาษเหลืองหน้ากระดาษ
ขาด หลุดหายไป หรือเป็นหนังสือที่ถูกปลวก มอดกัดแทะ ขึ้นรา หนังสือประเภทนี้ผู้รับผิดชอบ
โครงการพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือไม่สามารถนํากลับมาให้บริการในคลังหนังสือใช้น้อยได้ 

 ตารางแสดงจํานวนหนังสอืประเภทสภาพชํารุดหนักไม่สามารถซ่อมกลับมาใช้ได้อีก 

หมวด จํานวนชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม หมายเหตุ 
000 - -
100 2 3
200 2 2
300 5 6
400 1 1
500 1 1
600 - -
700 - -
800 - -
900 - -
รวม 11 13
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สรุป มีหนังสือสภาพชํารุดหนักไม่สามารถซอ่มกลับมาใช้ได้ ที่ต้องจําหน่ายออกทั้งสิ้นจํานวน  
11 ช่ือเรื่อง 13 เล่ม 



               4.6 หนังสืออ้างอิง 

ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาหนังสืออ้างอิง จากเกณฑ์การคัดเลือกในคลังหนังสือใช้
น้อย ดังนี้

1) หนังสือประเภทสถิติ เป็นหนังสือที่มีข้อมูลเก่า ล้าสมัยที่ไม่สามารถนํามาใช้
ประกอบการอ้างอิงได้

2) หนังสือที่มีหลายระบับ (copy)
3) หนังสือที่มฉีบับพิมพ์ใหม่แลว้ (new edition)

เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ 3 ประเภทข้างต้นน้ี ผู้รับผิดชอบโครงการจะดําเนินการ
คัดเลือกก่อนในลําดับแรก และแจ้งให้บรรณารักษ์ช่วยพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เน่ืองจากหนังสือ
อ้างอิงบางเล่มมีเน้ือหาที่สําคัญ เช่นเก่ียวกับประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมท่ีจําเป็นต้องเก็บไว้ไม่
สามารถจําหน่ายออกได้ ส่วนเล่มที่จัดเก็บไว้จะต้องมีสภาพสมบูรณ์ที่สุด 
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ตารางแสดงจํานวนหนังสืออ้างอิง แยกตามหมวดหมู่

หมวด จํานวนชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม หมายเหตุ 
000 8 8
100 1 1
200 5 6
300 48 53
400 25 30
500 7 9
600 11 13
700 6 8
800 - -
900 42 42
รวม 153 170

สรุป มีหนังสืออ้างอิง ที่ต้องจําหน่ายออกทั้งสิ้นจํานวน 153 ช่ือเร่ือง 170 เล่ม 
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สรุปจํานวนหนังสือที่สามารถจําหน่ายออกได้ แยกตามประเภท 

ประเภท จํานวนชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม หมายเหตุ 
1. หนังสือที่ไมม่ีการยืมต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป 394 418 
2. หนังสือฉบับพิมพ์เก่า 81 164
3. หนังสือฉบับซ้ํา มีจํานวนหลายระบับ 1,803 2,351 
4. หนังสือประเภทผลงานวิจัย ตําราของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

576 761 

5. หนังสือสภาพชํารุดหนักไม่สามารถซ่อม
กลับมาใช้ได้  

11 13

6. หนังสืออ้างอิง 153 170 
รวมจํานวนทั้งหมด  3,018 3,877 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

          พบว่า สามารถจําหน่ายหนังสือที่อยู่ในคอลเลกชันหนังสือใช้น้อยออกได้ จํานวน 3,018 
ช่ือเร่ือง 3,877 เล่ม 

ผลงานวิจัย ตําราของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ยังไม่มีไฟล์เอกสารฉบับเต็ม รอส่ง
ดําเนินการสแกนเป็นเอกสารฉบับเต็ม จํานวน 251 ช่ือเรื่อง 376 เล่ม 

ประโยชน์ท่ีได้รับในการพัฒนาการให้บริการคลังหนังสือใช้น้อย 
1. มพ้ืีนที่จัดเก็บคลังหนังสือใช้น้อยเพ่ิมมากขึ้น สามารถรองรบัหนังสือจากช้ันบริการ

ทั่วไปที่แออัด เพ่ือคัดเลือกมาสู่คลังหนังสือใช้น้อย 
2. สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่บริการดีขึ้น ดูปลอดโปร่งข้ึน
3. ช่วยให้การบริการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและพร้อมที่จะให้บริการ

เน่ืองจากในระหว่างการสํารวจคลังหนังสือใช้น้อยยังพบว่า 
               3.1 มีหนังสือที่ถกูนําข้ึนช้ันผิด จํานวน 2 เล่ม เป็นหนังสือทั่วไปช้ัน 6 จํานวน 1 เลม่
และเป็นหนังสอืห้องกุหลาบ  จํานวน 1 เลม่ 
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               3.2 มีหนังสือช่ือเร่ืองเดียวกันแต่เลขเรียกหนังสือไม่ตรงกัน จาํนวน 3 ช่ือเร่ือง 6 เล่ม 
    3.3 มีหนังสือจํานวน 3 เล่ม ที่ไม่มีข้อมลูในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

               3.4 มีหนังสือจํานวนหนึ่งที่สันหนังสือไม่ชัดเจน ต้องพิมพ์ใหม่ 

ปัญหาในการดําเนินงาน 

ระหว่างการสํารวจคลังหนังสือใช้น้อยเพ่ือจําหน่ายออก ปัญหาที่พบ กลา่วเป็นข้อดังน้ี 
1. หนังสือตํารา งานวิจัยบางเล่มไม่ระบุสถาบัน ตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒหรือไม่ จึงไม่สามารถตัดสินใจได้ จึงต้องส่งให้บรรณารักษ์จึงเป็นผู้ตัดสิน 
2. หนังสือบางเล่มมีสภาพเก่า กลิ่นอับ มีเช้ือรา มีฝุ่นมากเนื่องจากเป็นช้ันปิดและมีการ

ขอใช้น้อย ทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  
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ภาคผนวก 

เกณฑ์การพิจารณาหนังสือเพื่อจัดเก็บชัน้หนังสือใชน้้อย 
ของสํานักหอสมุดกลาง จัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2559 

  

การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออกหรือจัดเก็บที่ช้ันหนังสือใช้น้อยน้ัน สามารถสรุป
เกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์แต่ละด้านประกอบกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
ดังน้ี 

1. ด้านเนื้อหา
1.1 เน้ือหาเก่า ไม่ทันสมัย  เช่น  มีเน้ือหาของซอฟแวร์ที่ล้าสมัย ซึ่งอาจพิจารณาจาก

บริษัทผู้ผลิตไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลของซอฟต์แวร์น้ันๆ บนเว็บไซต์ของทางบริษัทแล้ว 
1.2 กรณีหนังสือมีเน้ือหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมต่างๆ  

หากมีฉบับพิมพ์ใหม่ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ให้จําหน่ายฉบับพิมพ์ครั้งเก่าฉบับภาษาไทยออก 
โดยพิจารณาเก็บย้อนหลังไว้ 3 เวอร์ชัน ส่วนฉบับภาษาอังกฤษเนื่องจากมีจํานวนไม่มากให้เก็บไว้
ที่ช้ันหนังสือใช้น้อย 1 ระบับ   

1.3 กรณีหนังสือมีเน้ือหาทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาจากความเช่ียวชาญของ
ผู้เขียนหนังสือในสาขาวิชาน้ันๆ เช่น ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์  รศ. ยืน ภู่วรวรรณ  เป็นต้น  และให้
ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาหนังสือทั่วไปเพ่ือจําหน่ายออกหรือทําเป็นหนังสือใช้น้อย
ประกอบการตัดสินใจ

2. ด้านกายภาพ
2.1 หนังสือที่หน้าฉีกขาด หน้าหนังสือขาดไปหลายหน้า และไม่สามารถหาทดแทนได้
2.2 หนังสือมีรอยขีดเขียน หรือมรีอยปากกาเน้นข้อความในเน้ือหาของหนังสือเลอะมา

อีกด้านหน่ึงทําให้ไม่สะดวกต่อการอ่าน 

เกณฑ์พิจารณาหนังสือหมวดคอมพิวเตอร์เพื่อจําหน่ายออก
หรือจัดเก็บท่ีชั้นหนังสือใช้น้อย
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3. จํานวนระบบั
3.1 หนังสือที่มีจํานวนระบับซ้ํา (Copy) มากเกินไป (กรณีที่ไม่ใช่เอกสารประกอบ

การสอน) เก็บไว้บนช้ัน อย่างน้อย 2 ระบับ เก็บไว้ที่ใช้น้อย 2 ระบับ ที่เหลือจําหน่ายออก 
           3.2 หนังสือที่เป็นเอกสารประกอบการสอน  ที่มีการใช้จนถึงปัจจุบัน เก็บไว้บนช้ัน  
5 ระบับ 

 
 

การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออกหรือจัดเก็บที่ช้ันหนังสือใช้น้อยน้ัน สามารถสรุป
เกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์แต่ละด้านประกอบกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
ดังน้ี 

1. ด้านเนื้อหา
 1.1 พิจารณาจากความเช่ียวชาญของผู้เขียนหนังสือในสาขาวิชาน้ันๆ* หากเป็น
วรรณกรรมประเภททั่วๆ ไป ให้พิจารณาจําหน่ายออก  
 1.2 หากเป็นวรรณกรรมคลาสสิค**มีฉบับพิมพ์ใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ให้นําฉบับพิมพ์
ครั้งเก่าเก็บไว้ที่ช้ันหนังสือใช้น้อย อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 1.3 กรณีเป็นฉบับที่เป็นภาษาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่มีสถิติการใช้หรือมีการ 
ใช้น้อย และมีฉบับภาษาอังกฤษอยู่แล้ว  ให้พิจารณาเป็นหนังสือใช้น้อย หรือจําหน่ายออก 
 1.4 วรรณกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นหนังสือที่มีเน้ือหาล่อแหลม
ต่อเด็กและเยาวชน ให้พิจารณาจําหน่ายออก 
 1.5 เน้ือหาของหนังสือไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้เขียนอาจใช้โปรแกรมแปลภาษาในการแปล
เน้ือหา ทําให้เน้ือหาของประโยคผิดเพ้ียนไป  ให้พิจารณาจําหน่ายออก 

2. ด้านกายภาพ
2.1 หนังสือที่หน้าฉีกขาด หน้าหนังสือขาดไปหลายหน้า และไมส่ามารถหาทดแทนได้
2.2 กระดาษเหลืองกรอบ ขึ้นรา แมลงกัดแทะ
 2.3 การพมิพท์ี่ไม่ชัดเจน สะกดผดิ ช่ องไฟแคบ ภาพประกอบไมช่ัดเจน กระดาษบาง

มองเห็นทะลุได้ 

เกณฑ์พิจารณาหนังสือหมวดวรรณกรรมเพื่อจําหน่ายออก 
หรือจัดเก็บท่ีชั้นหนังสือใช้น้อย
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3. จํานวนระบบั
 3.1 หนังสือที่มีจํานวนระบับซ้ํา (Copy) มากเกินไป (กรณีที่ไม่ใช่เอกสารประกอบ 
การสอน) ให้เก็บไว้บนช้ันอย่างน้อย 2 ระบับ เก็บไว้ที่ใช้น้อย 2 ระบับ ที่เหลือจําหน่ายออก 
 3.2 หนังสือที่เป็นเอกสารประกอบการสอน  ที่มีการใช้จนถึงปัจจุบัน เก็บไว้บนช้ัน  
5 ระบับ 

หมายเหตุ : 

* ได้แก่ พระยาอนุมานราชธน / ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ /
เสนีย์ เสาวพงศ์ / รงค์ วงษ์สวรรค์ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์ / อังคาร กัลยาณพงศ์ / ชอุ่ม ปัญจพรรค์ /  
วาณิช จรุงกิจนันต์ / กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ / คําพูน บุญทวี / สุวัฒน์ วรดิลก / กรุณา กุศลาสัย 
แซงเตกซูเปรี, อองตวน / ออร์เวลล์, จอร์จ / อูโก, วิกตอร์ 
 ** ได้แก่ The Little Prince (เจ้าชายน้อย) / My sweet orange tree (ต้นส้มแสนรัก) /  
Les Miserables (เหย่ืออธรรม) / เชอร์ล็อกโฮล์มส์/ สี่แผ่นดิน / ขุนช้างชุนแผน / สามก๊ก  
        หากพบผู้เขียนหรือวรรณกรรม ตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ให้สันนิษฐานว่าเป็น
วรรณกรรมคลาสสิค แนวปฏิบัติในการทํางานคือ ให้สืบค้นข้อมูลผู้เขียนหรือวรรณกรรมเพ่ือ
นํามาประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาจําหน่ายออก จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาการ เช่น อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ 

1. TK PARK บทความเรื่อง วรรณกรรมคลาสสิค 12 เล่มที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้
2. เว็บไซต์ของร้านหนังสือ เช่น https://www.se-ed.com สืบค้น

ที่หัวข้อ คลาสสิค เป็นต้น 
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        การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหน่ายออกหรือจัดเก็บที่ช้ันหนังสือใช้น้อยน้ัน สามารถสรุป
เกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์แต่ละด้านประกอบกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
ดังน้ี 

1. ด้านเนื้อหา
1.1  ความเช่ียวชาญของผู้เขียนหนังสือในสาขาวิชาน้ันๆ* หากเป็นผู้เขียนทั่ว ๆ ไป

สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือการจําหน่ายออกได้ 
 1.2  หนังสือเล่มน้ันมีฉบับพิมพ์ใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ให้นําฉบับพิมพ์ครั้งเก่าไปไว้ 
ที่ช้ันหนังสือใช้น้อย อย่างน้อย 1 ฉบับ 
            1.3  เน้ือหาที่ตีความผิดพลาดหรือไม่เที่ยงตรง 
            1.4  เน้ือหาที่หมิ่นเหม่ หรือมีข้อความไปในลักษณะจาบจ้วงสถาบัน   
            1.5  เน้ือหาเป็นการเล่าเหตุการณ์หรือเล่าเรื่องส่วนบุคคล ที่ไม่ได้เป็นผู้มีช่ือเสียงหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักในแวดวงต่าง ๆ เช่น หนังสืออนุสรณ์งานศพ ที่มีแต่ประวัติ  ไม่มีเนื้อหาที่
เป็นความรู้ ตลอดจนผู้วายชนม์ไม่ใช่บุคคลที่มีช่ือเสียงในแวดวงใดๆ ให้พิจารณาจําหน่ายออก 
            1.6 เน้ือหาที่ก่อให้เกิดอคติในเชิงลบ ที่บันทึกเหตุการณ์ตามทัศนะของผู้เขียน  

2. ด้านกายภาพ
2.1 หนังสือที่หน้าฉีกขาด หน้าหนังสือขาดไปหลายหน้า และไม่สามารถหาทดแทนได้

แต่มีให้บริการที่ห้องสมุดอ่ืน สามารถจําหน่ายออกได้  
            2.2 กระดาษเหลืองกรอบ  ขึ้นรา แมลงกัดแทะ 

3. จํานวนระบบั
3.1 หนังสือที่มีจํานวนระบับซ้ํา (Copy) มากเกินไป (กรณีที่ไมใ่ช่เอกสารประกอบ

การสอน) ให้เก็บไว้บนช้ันอย่างน้อย 2 ระบับ เก็บไว้ที่ใช้น้อย 2 ระบับ ทีเ่หลือจําหน่ายออก 
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หมายเหตุ : 

* ได้แก่ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ / ไกรฤกษ์ นานา / ไกรศรี นิมมานเหมินท์ / ขจร สุข
พานิช /จิตร ภูมิศักด์ิ / ชาญวิทย์  เกษตรศิร ิ/ ชิน อยู่ดี / แถมสขุ นุ่มนนท์ / ธงทอง จนัทรางศุ / 
นิธิ เอียวศรีวงศ์ / ประพจน์ อัศววิรุฬหการ / ประเสริฐ ณ นคร / ปรีดี พนมยงค์ / เผา่ทอง ทอง
เจือ / พูนพิศ อมาตยกุล /  ภูวดล ทรงประเสริฐ / ล้อม เพ็งแก้ว / ศรศีักร วัลลิโภดม / สืบแสง 
พรหมบุญ / อดุล วิเชียรเจริญ / นันทนา ชุติวงศ์ / พิสิฐ เจริญวงศ์ / สุรนิทร์ ภู่ขจร / พัชรี สาริก
บุตร / เอนก นาวิกมูล / รัศมี ชูทรงเดช / ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ / สุเนตร ชุตินธรานนท์ / หม่อมเจ้า

สุภัทรดิศ ดิศกลุ / หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศร ี

หากพบผู้เขียน ตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ให้ถือว่าหนังสือเล่มนั้นมีผู้เขียนเป็น
ผู้เช่ียวชาญหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงประวัติศาสตร์ ในทางตรงกันข้ามหากไม่ใช่ผู้ที่เป็นที่รู้จัก
หรือไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ ให้พิจารณาจําหน่ายออกได้ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาหนังสือ
หมวดทั่วไป และหากมีสแกนตัวเล่มไว้แล้ว ให้นําตัวเล่มที่ชํารุดออกได้ 
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