
การจัดการความรู้  ( KM )  เรื่อง วิธกีารส ารวจทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ (Inventory) ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
แผนกงานห้องสมุด ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรห้องสมุด 

 

ประเด็นความรู้ แนวทางการด าเนินการ/ปัญหา เป้าหมาย แนวทางปฏิบัติที่ดี หมายเหตุ 

วิธีการส ารวจ
ทรัพยากร
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
(Inventory) 

(ต่อ) 
 

1. วัสดุอุปกรณ์ 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
1.2 สาย Lan  
1.3 ที่ยิงบาร์โค้ด 
1.4 ปลั๊กไฟ 
1.5 รถเข็น 
2. ขั้นตอนการส ารวจ 
2.1 จับคู่ในการส ารวจ และหมวดที่รับผิดชอบในการส ารวจดังนี้ 
ชั้น 4  
- คุณจิราพร คุณกิติยา และนักศึกษาฝึกงาน ส ารวจหมวด 000 – 199.999999 
- คุณอุไรลดา คุณวิลาวัณย์ และนักศึกษาฝึกงาน ส ารวจหมวด 200 – 399.999999 
- คุณอุดมลักษณ์ คุณวินิจ และนักศึกษาฝึกงาน ส ารวจหมวด 400 – 599.999999 
- คุณวราภรณ์ ส ารวจหมวด 600 – 799.999999 
- คุณเศรษฐะ คุณจตุรงค์ และคุณรัชดาพร ส ารวจหมวด 800 – 999.999999 
 
 
 

ด าเนินการ
ตามแนว
ทางแก้ไขไม่
น้อยกว่า 7 
แนวทาง 

1. ท าการสแกนบาร์โค้ดหนังสือทีละ
เล่มและดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปด้วย 
เมื่อเจอหนังสือเล่มที่มีปัญหาให้ดึง
หนังสือเล่มที่มีปัญหาแยกออกมาไว้ที่
รถเข็นก่อน ยังไม่ต้องท าการแก้ไข
ข้อมูลทางบรรณานุกรมในระหว่างการ
ส ารวจ ควรจะท าการแก้ไขหลังจาการ
ส ารวจเสร็จสิ้นแล้ว เพราะ
ความสามารถของโปรแกรมไม่สามารถ
อัพเดทข้อมูลของฐานข้อมูลให้แบบ 
real time หากมีการแก้ไขข้อมูลทาง
บรรณานุกรมไปพร้อมระหว่างการ
ส ารวจให้รายงานทรัพยากรที่คาดว่าจะ
หายจากการส ารวจผิดเพ้ียนไป 
2. ใช้สาย LAN แทนการใช้ Wireless 
 

เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ 

เดือนมีนาคม 
ถึง 

เดือนพฤษภาคม 
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ชั้น 3 
- คุณวราภรณ์  ส ารวจหมวด 000 – 099.999999 
- คุณรัชดาพร และนักศึกษาฝึกงาน ส ารวจหมวด 100 – 199.999999 
- คุณเศรษฐะ และคุณจตุรงค ์ส ารวจหมวด 200 – 299.999999 
- คุณจิราพร และคุณกิติยา ส ารวจหมวด 300 – 399.999999 
- คุณวิลาวัณย์ และนักศึกษาฝึกงาน ส ารวจหมวด 400 – 499.999999 
- คุณอุดมลักษณ์ และคุณวินิจ ส ารวจหมวด 500 – 599.999999 
- คุณอุไรลดา และนักศึกษาฝึกงาน ส ารวจหมวด 600 – 699.999999 
หมายเหตุ ช่วงที่ 700 – 999.999999 ให้ช่วยกันส ารวจ 
ชั้น 2 
- คุณจิราพร และคุณกิติยา ส ารวจหมวด ดพ. วพ. ปพ. วจ. 
- คุณอุไรลดา และนักศึกษาฝึกงาน ส ารวจหมวด สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
- คุณอุดมลักษณ์ และคุณวินิจ ส ารวจหมวด นวนิยายภาษาไทย นวนิยาย
ภาษาต่างประเทศ เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุ๊ค เยาวชน 

- คุณวราภรณ์ ส ารวจหมวด หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 
- คุณเศรษฐะ และคุณจตุรงค์ ส ารวจหมวด หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ 
 

 3. หนังสือที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็น 
AV ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าชั้นท า
การเปลี่ยนสถานะของหนังสือของแต่
ละชั้นให้ถูกต้อง 
4.การมีก าหนดการคืนก่อนการส ารวจ
และปิดบริการเพ่ือให้การส ารวจถูต้อง
มากที่สุด 
5. คู่ไหนที่ส ารวจเสร็จก่อนให้มาช่วยคู่
ที่ส ารวจยังไม่เสร็จ 
6. หนังสือที่ไม่ได้ลงข้อมูลในฐานข้อมูล
ให้นับจ านวนด้วยมือไปก่อน 
7. แกะบัตรก าหนดส่งทางด้านหลังของ
หนังสือทุกเล่ม แล้วประทับตรา URL  
ส าหรับตรวจสอบวันก าหนดส่งหนังสือ 
แทน 

 

http://www.book2hand.net/product_group.php?id=9&title=%BE%E7%CD%A1%E0%A1%E7%B5%BA%D8%EA%A4
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2.2 ยกเลิกติดก าหนดส่ง 
- แกะบัตรก าหนดส่งทางด้านหลังของหนังสือทุกเล่ม 
- ประทับตรา URL ส าหรับตรวจสอบวันก าหนดส่งหนังสือ ด้านหลังของหนังสือทุกเล่ม 
- ให้คุณไพล และ คุณศุภกร ท าการประทับตรา  URL ส าหรับตรวจสอบ 
วันก าหนดส่งหนังสือทุกเล่ม 
2.3 คุณวราภรณ์ สรุปผลการส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  - 

 


