สรุปผลการดาเนินงานแผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประเด็นความรู้ : คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด
ตัวชี้วัด (KPI) : คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด
กิจกรรม / การดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ สถานะ

-สำนักวิทยบริกำรฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ KM เลขที่ 150/2560 ลงวันที่ 21
มกรำคม 2560 เพื่อทำหน้ำที่ในในกำรดำเนินกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ วำงแผนดำเนินงำน จัดกิจกรรม
กำรจัดกำรควำมรู้ พร้อมกับค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี
จำกควำมรู้ของสำนักวิทยบริกำรฯ ดำเนินกำร
ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
- คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ของสำนักวิทย
บริกำรฯ ได้ มีกำรประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3
กุ ม ภำพั น ธ์ 2559 ได้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม เพื่ อ
ดำเนินกำรถำมคิดเห็น และกำหนดประเด็นในกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่มีอยู่ภำยใน

จำนวนคำสั่ง
แต่งตั้ง

1 ฉบับ

จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
งำนประกัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร คุณภำพ สำนัก
จัดกำรควำมรู้ เลขที่
วิทยบริกำร
150/2560 ลงวันที่ 21
มกรำคม 2560

จำนวนครั้ง
ที่ประชุม

1 ครั้ง

จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่
รำยงำนกำรประชุมบุคลำกร
ประจำปีงบประมำณ 2559
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.พ. 2560

1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
สถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำร
สำรสนเทศ

1.2 ประชุมเพื่อระดมควำมคิดเห็นเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่



งำนบุคลำกรและ 
งำนประชุม
คณะกรรมกำร
KM

กิจกรรม / การดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ สถานะ

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
- กำรค้นหำและรวบรวมควำมรู้ในองค์ควำมรู้ - คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรูไ้ ด้ดำเนินกำรรวบรวม และ
ที่ได้รับกำรคัดเลือก
กำรค้นหำควำมรู้ในองค์ควำมรู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือก โดยมี

จำนวนแหล่ง
ควำมรู้

อย่ำงน้อย 2 จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่
คณะกรรมกำร
แหล่งเรียนรู้ เว็บไซต์ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดกำรควำมรู้
เพื่อสถำบันอุดมศึกษำไท
-http://www.alist.psu.ac.th/
โดยได้นำข้อมูลในส่วนของงำน
ให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ที่เว็บไซต์
https://opac.psu.ac.th/Manual/
V4_Circulation.pdf และได้จำก
บุคลำกรทีไ่ ด้ปฏิบัติงำนในเรื่องกำร
จัดกำรสมำชิกโดยตรง



จำนวนแหล่ง
เผยแพร่ควำมรู้

อย่ำงน้อย
1 แหล่ง

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้



องค์ควำมรู้ที่ได้

อย่ำงน้อย จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่
คณะกรรมกำร
1 เรื่อง - คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิก จัดกำรควำมรู้
ห้องสมุด



กำรแสวงควำมรู้จำกภำยนอก ซึ่งได้แก่เว็บไซต์
http://www.alist.psu.ac.th/ ในส่วนของคู่มืองำน
ให้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่เว็บไซต์
https://opac.psu.ac.th/Manual/V4_Circulation.pdf
และได้จำกบุคลำกรทีไ่ ด้ปฏิบัติงำนในงำนบริกำรและ
กิจกรรมซึ่ง ได้มีกำรปฏิบตั ิงำนในเรื่องของจัดกำรสมำชิก

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
- รวบรวมและจัดทำคูม่ ือกำรบริหำรจัดกำร
สมำชิกห้องสมุด พร้อมกับนำ
ควำมรู้ที่ได้นำมำเผยแพร่บนเว็บไซต์

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลใน
คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด และได้นำคู่มือกำร
บริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด มำเผยแพร่บนเว็บไซต์

จำนวน 1 แหล่ง ได้แก่
เว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
http://lib.vru.ac.th/?q=node/8
42

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement)
- ร่วมกันพิจำรณำทบทวนควำมถูกต้อง - คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ได้มีกำรทบทวน
ของเนื้อหำประเด็นควำมรู้ที่ได้จัดทำ ควำมถูกต้องเนื้อหำของคู่มือกำรบริหำรจัดกำร
ไว้อย่ำงเป็นระบบ
สมำชิกห้องสมุด เพื่อนำมำปรับปรุงให้ข้อมูลที่มีอยู่
เป็นปัจจุบัน
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ผลการดาเนินงาน
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5.การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access)
- เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ได้แก่ กำรจัดทำ Website

- คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้มีกำรเผยแพร่
จำนวนช่องทำง อย่ำงน้อย
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ คู่มือกำร
กำรเข้ำถึงควำมรู้
1
บริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด ของสำนักวิทย
ช่องทำง
บริกำรฯ บนเว็บไซต์ KM สำนักวิทยบริกำรฯ
http://lib.vru.ac.th/?q=node/842 เพื่อเป็นกำร
เผยแพร่ควำมรู้
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing)
- จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
- บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับกำรคู่มือกำร จำนวนกิจกรรม อย่ำงน้อย
เรียนรู้กับบุคลำกรของสำนักวิทยบริกำร บริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด เพื่อให้บุคลำกรได้นำ
1
ควำมรู้ ม ำพั ฒ นำในกำรให้ บริ กำร คณะกรรมกำร
กิจกรรม
จั ด กำรควำมรู้ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรจั ด กำรควำมรู้ ใ ห้ กั บ
บุคลำกรของสำนัก ประจำปี 2559 เรื่อง คู่มือกำร
บริ ห ำรจั ด กำรสมำชิ ก ห้ อ งสมุ ด ร่ ว มกั น เมื่ อ วั น
พฤหั ส บดี ที่ 31 กรกฎำคม 2560 ณ ห้ อ ง 302
ชั้น 3 อำคำรสำนักวิทยบริกำร ได้มีนำควำมรู้จำก
กำรอบรมน ำมำปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ กำรบริ ห ำรจั ด กำร
สมำชิ ก ห้ อ งสมุ ด มำถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ แ ละ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ร่วมกัน

จำนวน 1 ช่องทำง
คณะกรรมกำร
-เว็บไซต์ KM ของสำนักวิทย
จัดกำรควำมรู้
บริกำร
http://lib.vru.ac.th/?q=nod
e/842



จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่
- กำรบริหำรจัดกำรสมำชิก
ห้องสมุด



- คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
- บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำร

กิจกรรม / การดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ สถานะ

- คู่มือ

อย่ำงน้อย - คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิก คณะกรรมกำร
1
ห้องสมุด
จัดกำรควำมรู้
เล่ม

7.การเรียนรู้ (Learning)
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้สำมำรถ - คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ได้นำควำมรู้ที่
นำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำในรูปแบบและ ได้จำกกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรปรับปรุงคู่มือในกำร
วิธีกำรต่ำงๆไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
คู่มือกำรบริหำรจัดกำรสมำชิกห้องสมุด ของสำนัก
วิทยบริกำรฯ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรให้บริกำร
สำหรับคณำจำรย์ นักศึกษำ



