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ภาระงานของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ทีต่ ้องดาเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
---------------------------๑. โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น
ภาระงาน/กิจกรรม
๑. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
๑.๑ สารวจ รวบรวม คัดเลือกข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นของแต่ละ
สถาบัน
๑.๒ แปลง ตกแต่ง ตรวจสอบสารสนเทศท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก่อน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐

ทุกสถาบัน

ก่อน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐

ทุกสถาบัน

ก่อน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ทุกสถาบัน

ก่อน ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

มสธ.

ก่อน ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

มสธ.

๒. การดาเนินงานด้านเทคนิคสารสนเทศดิจิทัล
๒.๑ ดาเนินการด้านเทคนิคห้องสมุดของสารสนเทศท้องถิ่นที่
รวบรวมได้
๒.๒ จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานการทารายการสารสนเทศดิจิทลั ด้วย
มาตรฐาน Dublin Core Metadata

๓. การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์
๓.๑ กาหนดโครงสร้าง ติดตั้งโปรแกรมคลังสารสนเทศดิจิทลั ข้อมูล
ท้องถิ่น บน Cloud server ที่กาหนด
๓.๒ ออกแบบเว็บไซต์คลังสารสนเทศดิจิทลั ข้อมูลท้องถิ่น
๓.๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง การใช้งานโปรแกรมคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น และการทารายการเมทาดาทาสารสนเทศ
ดิจิทัล จานวน ๑ ครั้ง ๓๐ คน
๓.๔ บันทึกข้อมูลพร้อมรายการเมทาดาทาสารสนเทศท้องถิ่น
สถาบันละ ๕๐ รายการ/ปี

ก่อน ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐
เดือนเมษายน ๒๕๖๐

มสธ.
มสธ. หรือ มศก.

ก่อน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

ทุกสถาบัน

ก่อน ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

มสธ.

๔. การเผยแพร่และให้บริการ
๔.๑ ทาเอกสารประชาสัมพันธ์ ทากิจกรรมเผยแพร่คลังสารสนเทศ
ดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น
๔.๒ จัดสัมมนาทางวิชา การ จานวน ๑ ครั้ง ๑๐๐ คน เพื่อเผยแพร่
คลังสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้

๕. การสรุป รายงานผลและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
๕.๑ สรุปและประเมิน ผลการดาเนินงานประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอานวยการฯ

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รอพิจารณา
ก่อน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐

รอพิจารณา
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๒. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ภาระงาน/กิจกรรม
๑. การประสานงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑.๑ ประสานวิทยากรด้านเนื้อหา สาระสาคัญและความต้องการ
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
๑.๒ ประสานเรื่องสถานที่ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัตภิ าคสนาม

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก่อน ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

มศก.

ก่อน ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

มศก.

ก่อน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

มสธ.

เดือนเมษายน ๒๕๖๐

ก่อน ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

มศก. หรือ มสธ.
คณะทางานย่อย
(ภาคกลาง ตะวันตก
ตะวันออก)
ทุกสถาบัน

ก่อน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐

รอพิจารณา

๒. การจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๒.๑ จัดทาเอกสาร คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๓. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
๓.๑ ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคบรรยาย และภาคสนาม

๔. การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
๔.๑ พัฒนาแนวปฏิบัติทดี่ ีด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
จากสื่อบุคคล
๔.๒ ตรวจสอบการดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไข

๕. การสรุป รายงานผลและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
๕.๑ สรุปและประเมิน ผลการดาเนินงานประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอานวยการฯ

ก่อน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐
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๓. โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศ PULINET Archives
ภาระงาน/กิจกรรม
๑. การจัดหมวดหมู่เอกสาร
๑.๑ ประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อกาหนดหมวดหมูเ่ อกสาร
จาแนกเอกสารสาคัญที่จะดาเนินการจัดเก็บเป็นกลุม่ และ
หมวดหมู่ต่างๆ
๑.๒ กาหนดรหัสเอกสารประจาแต่ละกลุ่มแต่ละหมวด เพื่อใช้เป็น
เลขทะเบียนประจาเอกสารที่จัดเก็บในคลังสารสนเทศ
๑.๓ กาหนดเขตข้อมูลสาคัญ มาตรฐานและรูปแบบไฟล์เอกสาร
กรอบเวลาในการจัดส่ง นาเข้าเอกสารในคลังเอกสารตามเกณฑ์
และแบบฟอร์มที่คณะทางานกาหนด

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๐

คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๐

คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๐

คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น

ก่อน ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

ประธานคณะทางาน
ประสานคณะทางาน IT
ประธานคณะทางาน
ประสานคณะทางาน IT

๒. การออกแบบพัฒนาคลังสารสนเทศ
๒.๑ การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศ PULINET ตามเขตข้อมูล
สาคัญๆ เพื่อการจัดเก็บและการค้นสารสนเทศ
๒.๒ การออกแบบหน้าเว็บคลังสารสนเทศPULINET หน้าจอการค้น
และการแสดง ผลการค้น และการแสดงเอกสารฉบับเต็ม

ก่อน ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

๓. การบันทึกข้อมูลและทารายการ
๓.๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทารายการสารสนเทศดิจิทลั ในระบบ
คลังสารสนเทศ PULINET ให้กับผู้แทนคณะทางานคณะต่างๆ
จานวน 35 คน
๓.๒ บันทึกข้อมูลสารสนเทศและทารายการสารสนเทศดิจิทัลเข้าระบบ
คลังสารสนเทศ PULINET

๔. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ก่อน ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

ก่อน ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐
ก่อน ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐

๔.๑ ทาเอกสารประชา สัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมเผยแพร่การใช้
งานคลังสารสนเทศ PULINET

วัน/สถานที่ตามมติ
คณะกรรมการอานวยการ
(ประธาน & เลขาทุกคณะ)
ประธาน & เลขาทุกคณะ
ทางาน ๖ คณะ
คณะทางานย่อยภาคเหนือ
มช., ม.แม่โจ้, มฟล.,
ม.พะเยา, มน.

๕. การสรุป รายงานผลและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
๕.๑ สรุปและประเมิน ผลการดาเนินงานประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอานวยการฯ

ก่อน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐

รอพิจารณา
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๔. โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
ภาระงาน/กิจกรรม
๑. การรวบรวมแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
๑.๑ ประชุมคณะ ทางานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อกาหนดรูปแบบ เกณฑ์การ
คัดเลือก แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสาคัญ การจัดหมวดหมู่
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นและวิธีการดาเนินงาน
๑.๒ สารวจ รวบรวม คัดเลือกแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของแต่ละ
สถาบันโดยจาแนกตามประเภท รูปแบบหน่วยงาน ชุมชนและ
ลักษณะของสารสนเทศท้องถิ่น
๑.๓ บันทึกลายละเอียด ข้อมูลสาคัญของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่
รวบรวมได้ตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
กาหนด

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๐

คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ก าหนดเกณฑ์ คั ด เลื อ ก
รูปแบบ และแบบฟอร์ม
ทุกสถาบันสารวจประชุมที่
มสธ., หรือ มศก.

ก่อน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
นามาประชุม
เดือนเมษายน ๒๕๖๐
ก่อน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ทุกสถาบัน

๒. การวิเคราะห์แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
๒.๑ วิเคราะห์และจัดหมวดหมูแ่ หล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่รวบรวมได้

เดือนเมษายน ๒๕๖๐

มสธ., หรือ มศก.

เดือนเมษายน ๒๕๖๐

มสธ., หรือ มศก.

ก่อน ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

คณะทางายย่อยอีสาน
ม.อุบล, มมส., มทส., มข.,
ม. นครพนม
คณะทางายย่อยอีสาน
ม.อุบล, มมส., มทส., มข,
ม.นครพนม
คณะทางายย่อยอีสาน
ม.อุบล, มมส., มทส., มข.,
ม. นครพนม

๓. การจัดทาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
๓.๑ จัดทาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลสาคัญ
และช่องทางการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
๓.๒ จัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

๔. การเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
๔.๑ เชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นหรือฐานความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
สารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้บริการผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต

ก่อน ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๕. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.๑ ทาเอกสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมเผยแพร่แหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่น

ก่อน ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐

๖. การสรุป รายงานผลและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
๖.๑ สรุปและประเมิน ผลการดาเนินงานประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการอานวยการฯ

ก่อน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐

รอพิจารณา

หมายเหตุ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ มสธ. หรือ มศก. จานวน ประชุม ๓ วัน (ทา ๒ โครงการพร้อมๆ กัน)
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ สถาบันที่จะจัดเผยแพร่คลังสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

