ประเมินผล แผนการจัดการความรู แผน 2 (รอบ 12 เดือน)
แบบฟอรม 2

: แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ชื่อสวนราชการ

: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร

: สรางคนดี คนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของ
ประเทศ

องคความรูที่จําเปน

: ความรูในการปฏิบัติงานของหนวยงานสนับสนุน

ลําดับ
1

กิจกรรมการ
จัดการความรู

ตัวชี้วัด

การบงชี้ความรู มีทะเบียนรายการ
ความรูที่ไดรับการ
บงชี้

เปาหมาย
6 เรื่อง

ผลการดําเนินงาน
มีการบงชี้ความรู จํานวน 9 เรือ่ ง ดังนี้
1. การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (การทํา
แค็ตตาล็อคหนังสือ) โดยจัดทําเปน Best Practice คูมือการทํา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ตามระบบ WALAI AutoLib
2. ถายทอดความรูจากการไปสัมมนา เรื่อง การดําเนินงานระบบ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital
Collection) ตามโครงการเครือขายหองสมุด มหาวิทยาลัยไทย
(ThaiLIS) โดยจัดทําเปนคูมือการลงรายการเอกสารฉบับเต็มใน
รูปอิเล็กทรอนิกส (TDC)
3. ถายทอดความรูจากการไปสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีสําหรับ
การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ/
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยั /สิ่งพิมพออนไลน (หองสมุด
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เดิม)
4. ถายทอดความรูจาการไปศึกษาดูงาน ณ งานบริหาร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู
5. จัดทําคูมือการปริ๊นบารโคด/การ Add Item,วิธีการทําลาเบล
6. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวทางการดําเนินการวาง
กฎเกณฑการลงรายการในระบบหองสมุดอัตโนมัติ Walai
Autolib ตามกระบวนการ PM 08 งานวิทยบริการ
7. ถายทอดความรูจากการไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการจัดการความรูพัฒนาคุณภาพ
8. ถายทอดความรู เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติวิธีการขึ้นชั้นหนังสือ
9. ถายทอดความรูจากการไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สืบคนฐานขอมูล Academic Search Premier และ Premier
และ Education Research Complete
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การสรางและ จํานวนบุคลากรที่เขา ไมนอยกวา รอยละ ภายในหนวยงาน
แสวงหาความรู รวมอบรม/สัมมนา 75
เพื่อเปนการสรางและแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหแกบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมใหกับ
บุคลากรจํานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส (E-library) (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เวอรชั่น 1.3) มีผู
เขาอบรมไดแก บุคลากรของสํานักวิทยฯ ทั้งที่ปฏิบัติงานและ
ดูแลระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ “WALAI AutoLib” รวมทั้งสิ้น
20 คน
2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส (E-library) (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
งานระบบจัดการขอมูล Digital Collection และระบบจัดการ
สารสนเทศ Repository จํานวน 15 คน
ภายนอกหนวยงาน
อบรม/ศึกษาดูงาน
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส (E-library) (โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ) ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา บุคลากรเขารวมศึกษาดูงาน
จํานวน 58 คน
2. สัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีสําหรับการตรวจสอบเพื่อปองกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ/ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยั /
สิ่งพิมพออนไลน ณ หองกิจกรรมเรวัติ พุทธินันท หอสมุดปรีดี
พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
3. ศึกษาดูงาน ณ งานบริหารทรัพยากรเพื่อการเรียนรู (หองสมุด
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เดิม)
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) ตาม
โครงการเครือขายหองสมุด มหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) โดย
จัดทําเปนคูมือการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส (TDC) ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ
นคร ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ
จัดการความรูพัฒนาคุณภาพ ณ หองประชุมเฟองทอง ชั้น 3

อาคารเอนกประสงค คณะวิศวกรรมศาสตร ศูนยพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนฐานขอมูล Academic
Search Premier และ Premier และ Education Research
Complete ณ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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การจัดความรู มีจํานวนแฟมขอมูลที่ อยางนอยประเด็น มีการจัดทําแฟมขอมูลรวบรวมความรู จํานวน 1 แฟม
ใหเปนระบบ รวบรวมความรูเปน ละ 1 แฟม
ระบบ
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การประมวล มีกิจกรรม/เสวนาเพื่อ อยางนอย 1
และกลั่นกรอง การแลกเปลีย่ นเรียนรู กิจกรรม
ความรู

- มีการจัดประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน 8 ครั้ง
- ทําการรวบรวมองคความรูเปนระบบจํานวน 1 เลม
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การเขาถึง
ความรู

มีจํานวนชองทางที่ อยางนอย 2
เขาถึงความรู
ชองทาง

- มีการเผยแพรทาง Web board ของสํานักวิทยบริการฯที่
http://board.rmutp.ac.th/viewthread.php?tid=79&extra=p
age%3D1 และเว็บไซตหองสมุดของมหาวิทยาลัยที่
http://lib.arit.rmutp.ac.th/wpcontent/uploads/2010/10/manual_walai.pdf
- มีการจัดทําเปนเอกสาร และ e-document
- มีหนังสือเวียนแจงใหทุกบุคลากรงานหองสมุดทุกแหงรับทราบ
และนําไปปฏิบัติ
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การแบงปน
แลกเปลี่ยน
เรียนรู
- จัดเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

จํานวนครั้งของการ 1 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู

- มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติทั้ง 4
แหง จํานวน 8 ครั้ง

-แลกเปลีย่ น
เรียนรูผานทาง
Web Board/email

ความถี่ของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานทาง Web
board/e-mail

1 ครั้งตอ 2 เดือน

-แลกเปลีย่ นเรียนรูผานทาง Web Board ที่
http://board.rmutp.ac.th/viewthread.php?tid=79&extra=p
age%3D1

1 (COP) ตอ 1
หนวยงาน

- มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติขึ้น 4 ชุมชน คือ
1. CL COP : ชุมชนนักปฏิบัติเทเวศร
2. CHL COP : ชุมชนนักปฏิบัติโชติเวช
3. BCL COP : ชุมชนนักปฏิบัติพณิชยการพระนคร
4. NBL COP : ชุมชนนักปฏิบัติพระนครเหนือ

-ชุมชนนัก
จํานวน (COP)
ปฏิบัติ (COP)
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การเรียนรู

จํานวนบุคคลากรใน รอยละ 100 ของ - มีการนําความรูที่ไดจากการจัดทําคูมือ “Best Pratice คูมือ
หนวยงานที่ไดนําผล บุคลากรที่นําผลไป การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ ตามระบบ Walai AutoLib”
ไปใช
ใช
ไปใหหองสมุดทุกแหงรับทราบและดําเนินการตามคูมือ
- มีการนําความรูที่ไดจากการอบรม จัดทําคูมือการลงรายการ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (TDC) ไปใหหองสมุดทุก
แหงรับทราบและดําเนินการตามคูมือ
- 100% ของบุคลากรที่ไดรับความรูนําไปใชปฎิบัติงานจริง และ
นําไปปรับปรุงพัฒนางาน

การประเมินผล องคความรูที่จําเปน
องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553
การจําแนกองคความรูท่จี ําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคความรูท่จี ําเปน
ตัวชี้วัด
เปาประสงค (Objec
เปาหมาย ของ
ประเด็นยุทธศาสตร
ตอการปฏิบัติราชการ
(KPI)ตามคํา
tive)
ตัวชี้วัด
รับรอง
ตามประเด็นยุทธศาสตร
รอยละ 75 - มีการนําความรูท่ไี ดจากการจัดทําคูมือ “Best
สรางคนดี คนเกง มีทักษะ พัฒนาบุคลากรใหมี จํานวน
บุคลากรใน
ในงาน เพื่อพัฒนาใหเปน ความรู
Pratice คูมือการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
คณะที่ไดรับ
ความสามารถ
ทุนมนุษย (Human
ตามระบบ Walai AutoLib” ไปใหหองสมุดทุกแหง
ทางดานไอซีทีเขาใจ การพัฒนา
Capital) ของประเทศ
รับทราบและดําเนินการตามคูมือ
การใชประโยชนจาก
- มีการนําความรูที่ไดจากการอบรม จัดทําคูมือการ
ไอซีทีอยางคุมคา
ลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส
และมีคุณธรรม
(TDC) ไปใหหองสมุดทุกแหงรับทราบและดําเนินการ
จริยธรรม
ตามคูมือ
- 100% ของบุคลากรที่ไดรับความรูนําไปใช
ปฎิบัติงานจริง และนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
องคความรูท่จี ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่เี ลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร :
สรางคนดี คนเกง มีทักษะในงาน เพื่อพัฒนาใหเปนทุนมนุษย
ความรูแผนที่ 1
(Human Capital) ของประเทศ
องคความรูที่จําเปน :
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (การทําแค็ตตาล็อคหนังสือ)
เหตุผลที่เลือกองคความรู :
เพื่อตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใช รอยละ 75 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
วัดการทํา KM :
ผูทบทวน : น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว ผูบริหารสูงสุดดานการ
ผูอนุมัติ : ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ผูบริหารสูงสุดของสวน
จัดการความรู (CKO)
ราชการ (CEO)

