๕
แผนการจัดการความรู้ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์(Goals)
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๑
เป็นแหล่งสนับสนุนบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
๓.๕๑ การเสริมปกหนังสือใหม่
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานทาง บริการ
ของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างคุณภาพ
วิชาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บัณฑิตและผู้ใช้บริการให้มีศักยภาพต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างคุณภาพบัณฑิตและผู้ใช้บริการให้มีศักยภาพต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การเสริมปกหนังสือใหม่
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : สานักวิทยบริการฯ มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในตัวบุคคลเรื่องการซ่อมหนังสือซึ่งกาลังจะใกล้เกษียณอายุราชการ และไม่มีการ
เก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงรวบรวมข้อมูล เทคนิค ขั้นตอน การเสริมปกหนังสือใหม่ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และยังเป็น
การรักษาหนังสือ เพื่อให้มีความคงทนสวยงาม และประหยัดงบประมาณ
ตัวชี้วัด : การเสริมปกหนังสือใหม่
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ บุคลากร บรรณารักษ์ นักศึกษา และผู้สนใจทัว่ ไป
ผู้จัดทา :.......................................................
(นางสาวเรณุกา ปรีชานุกลู )
รักษาการหัวหน้างานสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้ทบทวน :.......................................................
(นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย)
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :…………………………………………….
(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสทุ ธกุล)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)

๖

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเด็น การเสริมปกหนังสือใหม่
ที่
กิจกรรม
๑. การบ่งชี้ความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๑.๑ ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ความรู้ปี
การศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ จัดทาแผน “การเสริมปกหนังสือใหม่”
เพื่อการวิเคราะห์พัฒนาการเสริมปกหนังสือ

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
พ.ย. ๕๙
จานวนครั้งที่ประชุม

เป้าหมาย
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๑ งาน

ผลการดาเนินงาน
๑.๑.๑ ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้ เมื่อ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๕๙

เอกสาร/หลักฐาน
๑.๑.๑ รายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๕๙
วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๕๙
คาสั่งสานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ ๓๘/
๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้
(เพิ่มเติม)
๑.๑.๒ จัดทา
๑.๑.๒ แผนการ
แผนการจัดการความรู้
จัดการความรู้
ประเด็น การเสริมปกหนังสือ ประเด็น การเสริม
ใหม่
ปกหนังสือใหม่

๗

ที่
กิจกรรม
๒. การสร้างและการ
แสวงหาความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
๒.๑ ประชุมคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ผลจาก พ.ย.- ธ.ค. จานวนครั้งที่ประชุม
อบรมการเสริมปกหนังสือใหม่
๕๙
๒.๒ วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการติดตาม
ผลการนาคู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่ ไปใช้
๒.๓ สรุปข้อมูลเพื่อการปรับปรุงคู่มือการ
เสริมปกหนังสือใหม่

เป้าหมาย
อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
๒.๑.๑ วางแผนการปรับปรุง ๒.๑.๑ นาผลจาการ
คู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่ อบรมเมือ่ วันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๙ มา
วิเคราะห์เนื้อหาใน
รูปเล่ม
๒.๑.๒ ดาเนินการติดตาม
๒.๑.๒ คู่มือการเสริม
ความก้าวหน้าของผู้เข้ารับ
ปกหนังสือใหม่
การอบรมนาคู่มือการเสริม
ปกใหม่ไปปฏิบตั ิจริงกับ
ห้องสมุดของโรงเรียน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้จาก
การอบรมให้นักเรียนทราบ
จากการสัมภาษณ์ ทาง
โทรศัพท์
๒.๑.๓ เอกสารและรูปเล่ม
๒.๑.๓ คู่มือการเสริม
คู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่ ปกหนังสือใหม่ฉบับ
ปรับปรุง

๘

ที่
กิจกรรม
๓. การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ

๔. การประมวลและ
การกลั่นกรอง
ความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๓.๑ วิเคราะห์กาหนดหัวข้อการพัฒนา
เอกสารการเสริมปกหนังสือใหม่
๓.๒ คู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่

๔.๑ วิพากย์คู่มือการเสริมปกหนังสือ
๔.๒ แก้ไขคู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่
๔.๓ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
คู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่
๔.๔ จัดทารูปเล่มคู่มือการเสริมปกหนังสือ
ใหม่

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ม.ค. – ก.พ. จานวนครั้งที่ดาเนินการ
๖๐
จานวนครั้งที่ดาเนินการ

มี.ค. ๖๐

จานวนครั้งที่ดาเนินการ
จานวนผูป้ ฏิบัติงาน

เป้าหมาย
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
อย่างน้อย ๑ ครั้ง

อย่างน้อย ๒ ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
๓.๑.๑ รวบรวมเนื้อหาจาก
ข้อเสนอแนะ ตามหัวเรื่องที่
กาหนด
๓.๑.๒ ปรับปรุงข้อมูลคู่มือ
การเสริมปกหนังสือใหม่
๓.๑.๓ จัดทาเล่มการเสริม
ปกหนังสือใหม่
๔.๑.๑ คู่มือการเสริมปก
หนังสือใหม่ที่ผ่านการแก้ไข
เรียบร้อย และให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ
๔.๑.๒ นาไปใช้กบั บุคลากร
ลงมือฝึกปฏิบัติการเสริมปก
หนังสือใหม่ และให้
คาแนะนาระหว่างที่
บุคลากรลงมือปฏิบัติ

เอกสาร/หลักฐาน
๓.๑.๑ คู่มือการเสริม
ปกหนังสือใหม่
๓.๑.๒ คู่มือการเสริม
ปกหนังสือใหม่

๔.๑.๑ คู่มือการเสริม
ปกหนังสือใหม่

๔.๑.๒ ภาพถ่าย
บุคลากรฝึกปฏิบัติการ
เสริมปกหนังสือใหม่

๙

ที่

กิจกรรม

๕. การเข้าถึงความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

๕.๑ จัดพิมพ์ คู่มือการเสริมปกหนังสือใหม่
เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ
ผู้สนใจ
๕.๒ กาหนดช่องทางการเผยแพร่คู่มือการ
เสริมปกหนังสือใหม่

ระยะเวลา

เม.ย. ๖๐

ตัวชี้วัด

จานวนผู้เข้าถึงข้อมูล

เป้าหมาย

อย่างน้อย ๒
ช่องทาง

ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้การเข้าเล่มหนังสือ
ใหม่ได้รูปคงทนและ
สวยงาม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการซ่อมเสริมปก
หนังสือ ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์ วันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๖๐

เอกสาร/หลักฐาน

๕.๑.๑ คาสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ ๑๖๘/
๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
วิทยากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
๕.๑.๒ เว็บไซต์
http://arit.npru.ac.t
h/km/

๑๐
ที่

กิจกรรม

๖. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

๖.๑ เผยแพร่วิธีการเสริมปกหนังสือใหม่ผ่าน ม.ค.-มิ.ย.
เว็บไซต์
๖.๒ จัดเก็บข้อมูลการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้
เป็นระบบ
๖.๓ การกลั่นกรองและวิธีการเสริมปก
หนังสือใหม่
๖.๔ จัดการอบรมให้กับผู้ใช้บริการ กลุ่ม
บุคลากร นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
และผู้สนใจ

๖๐

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไม่ต่ากว่า ๑ ครั้ง

จานวนผู้เข้ารับบริการ

๓๐ คน

ผลการดาเนินงาน
๖.๑.๑ ดาเนินการประชุม
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ วันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
๖.๑.๒ รวบรวบเนื้อหา
ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีการ ไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสาร/หลักฐาน

๖.๑.๑ รายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๖๐
๖.๑.๒ เพาเวอร์พอย
รวบรวมองค์ความรู้ที่
ได้
๖.๑.๓ มีแนวปฏิบัติที่ดี
๖.๑.๓ เอกสารแนว
เรื่องการเสริมปกหนังสือ
ปฏิบัติที่ดี เรื่องการ
ใหม่
เสริมปกหนังสือใหม่
๖.๑.๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ ๖.๑.๔ คาสั่งแต่งตั้ง ที่
“เทคนิคการซ่อมเสริมปก ๑๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง
หนังสือ ให้กับนักศึกษา
แต่งตั้งวิทยาการอบรม
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
เชิงปฏิบัติการ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

๑๑

ที่
กิจกรรม
๗. การเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
๗.๑ มีการนาไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
๗.๒ ถ่ายทอดความรู้ในด้านการเสริมปก
หนังสือใหม่ ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ
ผู้สนใจ
๗.๓ สารวจและประเมินผลการเสริมปก
หนังสือใหม่
๗.๔. ประชุม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงานการเสริมปกหนังสือใหม่
๗.๕ ประเมินผลและรายงานผลการจัดการ
ความรู้ เรื่องการเสริมปกหนังสือใหม่

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
มิ.ย.-ก.ค. จานวนผู้เข้าถึงข้อมูล
๖๐

เป้าหมาย
อย่างน้อย ๒
ช่องทาง

ผลการดาเนินงาน
๗.๑.๑ มีการนารูปแบบ
การเสริมปกหนังสือให้
ผู้ปฏิบัตงิ านไปปรับปรุง
๗.๑.๒ อบรมให้กับ
คณะทางานและ
ผู้ปฏิบัตงิ าน
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๗.๑.๓ ติดตามผลจากการ
อบรมการเสริมปกหนังสือ
ใหม่ให้บุคลากรภายใน
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลังจากการอบรมให้
นักศึกษาสามารถประกอบ
เป็นอาชีพ การเสริมเสริม
ปกหนังสือใหม่เพื่อหา
รายได้ระหว่างเรียน

เอกสาร/หลักฐาน
๗.๑.๑ ฝึกปฏิบัติจริง
และข้อเสนอแนะ
๗.๑.๒ คาสั่งสานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง
แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้
(เพิ่มเติม)
๗.๑.๓ ภาพประกอบ
นักศึกษาหารายได้
ระหว่างเรียน

๑๒
ที่

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
๗.๑.๔ มีการติดตามผลงาน
หลังจากมีการเผยข้อมูล
ให้กับบุคลากรภายในสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจ
และฝึกประสบ การณ์
วิชาชีพให้นักศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถได้นาไปถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียน
และโรงเรียนอื่น ๆ ทีส่ นใจ
เป็นต้น
๗.๑.๕ ติดตามผลงานกับ
ห้องสมุดของโรงเรียน โดย
บุคลากรทางการศึกษาตาม
โรงเรียนต่าง ๆ เช่น
โรงเรียนเทศบาล ๒ นาไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่
กิจกรรมงานห้องสมุด เมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เอกสาร/หลักฐาน
๗.๑.๔ ภาพประกอบ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

๗.๑.๕ ภาพประกอบ
บุคลากรทางการศึกษา

