
  

สรุปโครงการปีการศึกษา 2561 
                                ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

1. คณะ/หน่วยงำน ที่รับผิดชอบ: ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

2. ชื่อโครงการ: “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน” 

    1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM): การประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรส านักฯที่
เกี่ยวข้องกับการประกนัคุณภาพ 

2) กิจกรรม บรรยาย เร่ือง งานสารบรรณ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรส านักฯที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ 

3) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การจัดท า eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บน
เว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรส านักฯ ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกบัการเผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

4) กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก /จัดโดยส านักประกนัคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรส านัก/ศูนย์ที่
รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

5) กิจกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก/ศูนย ์/จัดโดย
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรส านกั/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคณุภาพของหน่วยงาน 

 

3. โครงกำรสนองยุทธศำสตร์: 
      โครงกำร ตอบสนองยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่ 3: สร้ำงคนและระบบงำน  เป้ำประสงค์ 3.1 กำรบริหำรจัด 

กำรที่ปรับเปลี่ยนมีควำมคล่องตัว มีคุณภำพและประสิทธิภำพ (O4) ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับสกอ.ที่ 3.2 การพัฒนา
หน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
        ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา:  -- 
 

4. หลักการและเหตุผล:  
           ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศ อินเทอร์เน็ตและกำรสื่อสำรข้อมูลได้เข้ำมำมีส่วนส ำคัญเป็นอย่ำงมำก ส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรในองค์กร และส ำนักงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
น ำมำใช้ในด้ำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ ข่ำวสำร และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ของหน่วยงำน เพื่อให้บุคคล
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรได้รับรู้   
            ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นหน่วยงำนหนึ่งในมหำวิทยำลัยสยำม ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอก ทั้งในมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึง
ต้องพัฒนำควำมรู้และทักษะของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือให้
ก้ำวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงำนได้จริงในกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศและกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศขององค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
อีกทั้ง เพื่อพัฒนาส านักฯไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมหำวิทยำลัยสยำม มีบุคลำกรผู้มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถและเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรง ( tacit 
knowledge) ที่สำมำรถถ่ำยทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้กับ
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรพัฒนำได้  และส ำนักฯ สำมำรถรวบรวมควำมรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบ รวมทั้งกำรน ำควำมรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีที่ผ่ำนมำมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนจริง  
              

https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/


  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม: 
1. เพื่อพัฒนำส ำนักฯ ไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้
2. เพื่อให้บุคลำกรกลุม่เป้ำหมำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในการจัดท า eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ ได ้
3.  เพื่อกำรพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักฯ ให้เป็นแหล่งข้อมลูวิชำกำร Digital Content ตำมนโยบำยของท่ำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
สยำม     

6. ควำมสอดคล้องของโครงกำรกับแผนงำน: 

     สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ: พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ  
     สอดคล้องกับประเด็นความรู้เรื่อง: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

     สอดคล้องกับแผนงานการจัดการความรู้(KM): 
วัตถุประสงค์แผนงานKM: เพื่อการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ขอบเขตแผนงานKM: เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เป้าหมายแผนงานKM: มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายถอดประสบการณ์ เพื่อให้มีการเพิ่มคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน 
การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบและการเข้าถึงความรู้: เว็บไซต์ส านักทรัพยากรสารสนเทศ  

      กลุ่มเป้าหมาย: คณะท างานน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล eBooks ตามโครงการ “Siam e-books” 
      ตัวชี้วัดแผนงานKM: ส ำนักฯ มีกำรรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกิจกรรม ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ปีกำรศึกษำละ 3 เรื่อง 
 
7. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของโครงกำร: 

ตัวบ่งชี้ วิธีประเมิน/
เกณฑ/์
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

1.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรมตามที่ก าหนด สำมำรถน ำ
ประเด็นควำมรู้ทีไ่ดร้ับไปประยุกต ์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง 

1.บุคลำกรที่เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถน ำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏ-ิ 
บัติงำนจริง ร้อยละ 80 

  /  บรรลุ ได้ร้อยละ 80 บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทน ำ
ควำมรู้มำปรับใช้ในกำรปฏิบตัิงำนจริง 4 เรื่อง จำก
ทั้งหมด 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเตมิด้ำนล่ำง) 
 

2.มีองค์ควำมรู้ที่รวบรวมได้จำกกจิกรรม 
กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2.มีคู่มือ/ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 3  
เรื่อง/ปีกำรศึกษำ 

√  บรรลุ ได้ 4 กิจกรรม/4 เรื่อง มีองค์ควำมรู้ที่รวบรวมได ้
จำกกิจกรรมกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เว็บไซต์ 
ส ำนักฯที่ https://e-library.siam.edu/km-ebooks-2019-
03-14/ 
 

 

รายละเอียดผลการประเมิน: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ตามโครงการได้น าความรู้ท่ี

ได้รับจากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และน าความรูม้าปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4 เรื่อง จากทั้งหมด 5 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 80 ไดแ้ก่ 

    1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM): การประกันคุณภาพการศึกษา ผลส าเรจ็ตามตวับง่ชีข้อง
กจิกรรม: บุคลากรกลุม่เปา้หมายของส านกัหอสมดุฯทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้น

การปฏบิตังิานจรงิในการจดัท า “รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปกีารศกึษา 2561” เผยแพรบ่นเวบ็ไซตส์ านกัฯ

ที ่https://e-library.siam.edu/ –ทีเ่มน ู“เกีย่วกบัส านกัฯ” เลอืกที ่การประกนัคณุภาพการศกึษา https://e-

library.siam.edu/library-sar-2561/ 

https://e-library.siam.edu/km-ebooks-2019-03-14/
https://e-library.siam.edu/km-ebooks-2019-03-14/
https://e-library.siam.edu/%20--%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://e-library.siam.edu/library-sar-2561/
https://e-library.siam.edu/library-sar-2561/


  

2) กจิกรรม การแบง่ปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู(้KM): การจดัท า eBooks ดว้ยโปรแกรม dFlib Books เผยแพรบ่น

เวบ็ไซต ์ผลส าเรจ็ตามตวับง่ชีข้องกจิกรรม: บคุลากรกลุม่เปา้หมายทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไดน้ าความรูท้ี่

ไดร้บัไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิในการจดัท า eBooks ดว้ยโปรแกรม dFlib Books เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง

ส านกัหอสมดุและทรพัยากรสารสนเทศที ่https://e-library.siam.edu/e-journal/  ตัวอย่างผลงาน: https://e-
library.siam.edu/e-journal/article/journal-of-nursing-siam-university-2018-vol19-no37/ 

3) กจิกรรม เขา้รว่มการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM): ผลการด าเนนิงานและแนวทางการพฒันาการด าเนนิงานตาม

ตวับง่ชีก้ารประเมนิคณุภาพภายในระดบัส านกั /จดัโดยส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา ผลส าเรจ็ตามตวับง่ชีข้อง

กจิกรรม: บุคลากรกลุม่เปา้หมายของส านกัหอสมดุฯทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้น

การปฏบิตังิานจรงิในการจดัท า “รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปกีารศกึษา 2561” เผยแพรบ่นเวบ็ไซตส์ านกัฯ

ที ่https://e-library.siam.edu/ –ทีเ่มน ู“เกีย่วกบัส านกัฯ” เลอืกที ่การประกนัคณุภาพการศกึษา https://e-

library.siam.edu/library-sar-2561/ 

4) กจิกรรม เขา้รว่มประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู(้KM): พฒันาตวับง่ชีก้ารประเมนิคณุภาพภายในระดบัส านกั/ศนูย ์/จดั

โดยส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา ผลส าเรจ็ตามตวับง่ชีข้องกจิกรรม: บคุลากรกลุม่เปา้หมายของส านกัหอสมดุฯที่

เขา้รว่มกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิในการจดัท า ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์

มาตรฐานในการประเมนิคณุภาพภายในเพิม่เตมิตามอตัลกัษณข์องส านกัหอสมดุและทรพัยากรสารสนเทศ ประจ าปี

การศกึษา 2561 เผยแพรบ่นเวบ็ไซตส์ านกัฯ ที ่https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/ 

 
8. งบประมาณโครงการ: ไม่มี 

ที ่ รายการ หน่วย จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
1. - - - - - 

 
9. สถานที่จัดโครงการ/วันเวลาด าเนินโครงการ:: ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และ ห้อง 
Financial Lab ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) หรือตามสถานที่ก าหนดของแต่ละกิจกรรม / มี.ค.
2562 

 
10. ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่สามารถถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ 
ความรู้ ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย:  
1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ถ่ายทอดควมรู:้ ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา 
เอ้ือวงศ์ ผู้อ านวยการส านักส านกัประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ถ่ายทอดความรู้ไห้กับกลุม่เป้าหมาย คือ บุคลากร
ส านักฯที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ จ านวน 14 คน 
2) กิจกรรม บรรยาย เร่ือง งานสารบรรณ ผู้ถ่ายทอดควมรู้: อาจารย์ชยพล หมีทอง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสยามถ่ายทอดความรู้ ไห้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรส านักฯที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ จ านวน 10 คน 
3) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การจัดท า eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ ผู้
ถ่ายทอดควมรู:้ อาจารย์ Michael Slater และคุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ไห้กับกลุม่เป้าหมาย คือ บุคลากรส านักฯ ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูลสารสนเทศทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จ านวน 8 คน 
4) กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก /จัดโดยส านักประกนัคุณภาพการศึกษา ผู้ถ่ายทอดควมรู้: ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอ้ือ
วงศ ์ผู้อ านวยการส านักส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ไห้กับกลุม่เป้าหมาย คือ บุคลากรส านัก/ศูนย์ที่
รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ซ่ึงส านักหอสมุดฯจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 2 คน 
5) กิจกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก/ศูนย ์/จัดโดยส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ถ่ายทอดควมรู้: ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอ้ือวงศ์ ผู้อ านวยการส านักส านักประกนัคุณภาพ

https://e-library.siam.edu/e-journal/
https://e-library.siam.edu/e-journal/article/journal-of-nursing-siam-university-2018-vol19-no37/
https://e-library.siam.edu/e-journal/article/journal-of-nursing-siam-university-2018-vol19-no37/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/%20--%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://e-library.siam.edu/library-sar-2561/
https://e-library.siam.edu/library-sar-2561/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/


  

การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ไห้กับกลุม่เป้าหมาย คือ บุคลากรส านัก/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ซ่ึง
ส านักหอสมุดฯจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 2 คน 
 
11. Output (ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) ที่จะได้รับจากโครงการ: ส านักฯ มีองค์ความรู้ที่รวบรวมได้จาก
กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

โดยได้ท าการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการจดักิจกรรมตามโครงการและได้จดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร (explicit knowledge) ที่เว็บไซต์ของส านักฯ ที ่https://e-library.siam.edu/ ทีเ่มนู 

“เก่ียวกับส านักฯ” เลือกท่ี การจัดการความรู้(KM) ได้แก่ 

1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge)  ทางเว็บไซต์ของส านักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2018-08-14/ 

2) กิจกรรม บรรยาย เร่ือง งานสารบรรณ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ทางเว็บไซต์ของส านักฯ 
ที ่https://e-library.siam.edu/งานสารบรรณ-ชยพล-หมีทอง 

3) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): “การจัดท า eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์” 
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ทางเว็บไซต์ของส านักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-ebooks-
2019-03-14/ 

4) กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก /จัดโดยส านักประกนัคุณภาพการศึกษา เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge)  ทางเว็บไซต์ของส านักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/ 

5) กิจกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก/ศูนย ์/จัดโดยส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา กลุม่เป้าหมาย คือ บุคลากรส านัก/ศูนย์ท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ทางเว็บไซต์ของส านักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-
12/ 

12. Outcome (ที่สอดคล้องกับ Output) ที่จะได้รับจากโครงการ: หน่วยงาน มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยสยามและส านักฯ มีข้อมูล e-Journals และ e-Documents ซึ่งเป็น
เอกสารส่วนหนึ่งอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักฯ ที่ https://e-
library.siam.edu/e-journal 
 

 กิจกรรม “การจัดท า eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์’’ 
จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนำคม 2562 เวลำ 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Financial Lab ชั้น 6 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
(อำคำร 19)  ซึ่ งส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เป็น กิจกรรม การ
จัดท า eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือ คณะท างานน าเข้า
ข้อมูลในฐานข้อมูล eBooks ตามโครงการ “Siam e-books” ประกอบด้วย 1.นำยมโนณัฐ รัตนจันทร์ 2.นำงพรรณี จิว
พุทธิธรรม  3.นำงสำววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 4.นำงสำววรรณวิสำ เกิดมงคลโชค 5.นำงสำวกัลยำ ศุภพันธุ์มณี 6.นำงสำว
กัลยำณี วีระยุทธวิไล 7.นำยสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  8.นำงณัชชำ เดชำเต็งประทีป และ 9.นำงสำวธนัญญำ พันธุทิม ซึ่งเป็น
บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำรฐำนข้อมูลของส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ Michael 
Slater และคุณมโนณัฐ รัตนจันทร ์เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 

https://e-library.siam.edu/%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2018-08-14/
https://e-library.siam.edu/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://e-library.siam.edu/km-ebooks-2019-03-14/
https://e-library.siam.edu/km-ebooks-2019-03-14/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/
https://e-library.siam.edu/e-journal
https://e-library.siam.edu/e-journal


  

 

 
 

 กิจกรรม “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การประกันคุณภาพการศึกษา” 

จัดขึ้นเมื่อวันอังคำรที่ 14 สิงหำคม 2561 เวลำ 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อำคำร 12 จัดโดยส ำนักหอสมุด
และทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งนี้มีบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยคือบุคลำกรของส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ เข้ำ
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  จ ำนวน 14 คน ได้แก่ 1.อำจำรย์สุธน สุภำวงศ์ 2.อำจำรย์คมเดช บุญ
ประเสริฐ  3.นำงสำวอรชร ยิ่งใหญ่ 4.นำงสำววรรณวิสำ เกิดมงคลโชค 5.นำงสำวกัลยำ ศุภพันธุ์มณี 6.นำงสำวพรพิศ 
องค์ศรัทธำ 7.นำงสำวธนัญญำ พันธุทิม 8.นำงอรุณี ชื้นประไพ 9.นำงสุดำ  ทองชิว 10.นำงณัชชำ เดชำเต็งประทีป 11.
นำงสำววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 12.นำยทศพร ศิริโชคทรัพย์ 13.นำยสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 14.นำงพรรณี จิวพุทธิ
ธรรม วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง
สุภัทรา เอ้ือวงศ์ จำกส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสยำม 



  

 

 
 

4.3 กิจกรรม “บรรยาย เรื่อง งานสารบรรณ” 

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 8 สิงหำคม 2561 เวลำ 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อำคำร 12 จัดโดยส ำนักหอสมุดและ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งนี้มีบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยคือบุคลำกรของส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ เข้ำร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จ ำนวน 10 คน ได้แก่ 1.อำจำรย์สุธน สุภำวงศ์ 2.อำจำรย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.
นำงสำวอรชร ยิ่งใหญ่ 4.นำงสำววรรณวิสำ เกิดมงคลโชค 5.นำงสำวกัลยำ ศุภพันธุ์มณี 6.นำงสำวพรพิศ องค์ศรัทธำ 7.
นำงสำวธนัญญำ พันธุทิม 8.นำงอรุณี ชื้นประไพ 9.นำงสุดำ  ทองชิว 10.นำงณัชชำ เดชำเต็งประทีป วิทยากรผู้
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) โดย อาจารย์ชยพล หมีทอง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสยำม 



  

 

  

 



  

13. กระบวนการในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม:  

กำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

1.ส ำนักฯ ก ำหนดบคุลำกรกลุ่มเปำ้หมำยใน
หน่วยงำนท่ีจะเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนด  

            

2.จัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

            

3.รวบรวมองค์ควำมรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของส ำนักฯ 

            

4.สรุปและประเมินผลโครงกำร/กจิกรรม             

 
14. กระบวนการประเมินโครงการ:  
     (1) ประเมินจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงในกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลสำรสนเทศ (ร้อยละ80) 
     (2) ประเมินจำกองค์ควำมรู้ที่รวบรวมได้จำกกิจกรรมกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1กิจกรรม/ 1 เรื่อง) 
 
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     (1) บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำโดยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรปฏิบัติงำน 
จริงด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
     (2) ผู้ใช้บริกำรได้รับรู้ข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนทำงเว็บไซต์ที่มีกำรปรับปรุงข้อมูล  
(Update) ให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ มีมำตรฐำน สวยงำม และมีควำมน่ำสนใจ 
     (3) ส ำนักฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำห้องสมุดสู่กำรเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 
 
16. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อจัดท าโครงการในอนาคต: ควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกคนในส านักฯ เพราะสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามนโยบาย Digital Content ของ
อธิการบดีได้ 
 
17. แนวทางปฏิบัติที่ดี ของการด าเนินโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนางานที่ท า:  

(1) ส านักฯ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล e-Journals และ e-Documents  ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตนเอง ได้อย่างน่าสนใจ และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

    (2) ส านักฯ ได้พัฒนาหน่วยงานให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน าส านักฯไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้ 
    (3) บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและและสร้างคุณลักษณะของการท างานเป็นทีม 
    (4) บุคลากรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท าให้เข้าใจและเกิดทักษะมากกว่าการฟังบรรยายหรือการถ่ายทอดแต่ทาง
ทฤษฎี และสามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
     (5) มีกิจกรรมในการพัฒนาทักษะ/เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการเป็นนักสารสนเทศที่ทันสมัย น าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของส านักทรัพยากรสารสนเทศและของหน่วยงานอ่ืนๆในปีการศึกษาต่อไปได้ 
      (6) มีประเด็นความรู้และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาอย่างชัดเจน โดยการพัฒนาบุคลากรของส านักฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์  



  

      (7) มีองค์ความรู้ที่รวบรวมได้จากกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีองค์ความรู้ที่รวบรวมได้จากกิจกรรมการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ที่เว็บไซต์ส านักฯ 

 

1. นำยมโนณัฐ รัตนจันทร์ (Adminเว็บไซต์
https//library.siam.eduและhttps//siam.edu/th) 
2. นำงพรรณี จิวพุทธิธรรม (หัวหน้ำแผนกพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ ส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ) 
6 พฤศจิกำยน 2561 

อนุมัติโครงการโดย: อธิการบดี 
 
บันทึกข้อควำม ที่ สน 0304/133 เรื่อง ขออนุมัติ
บุคลำกรคณะท ำงำนน ำเข้ำข้อมูลใน“ฐานข้อมูล e-
books”  

ลงวันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


