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รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559 

ระหว่าง สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 

1. หลักการและเหตุผล 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความมุ่งมั่นในการทําหน้าที่เป็นศูนย์

รวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน การคน้คว้า วิจัย ด้านจีนศึกษา

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มศีักยภาพทางด้านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่อดคล้องกับความต้องการ

ต่อการเรียนรู้ ซึ่งการที่จะทําให้พันธกิจของศูนย์บรรณสารฯ สัมฤทธ์ิผลได้ คือ การใช้องค์ความรู้ที่สั่งสมของ

บุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์การต่อไป 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นความสาํคัญของการจัดการความรู้ 

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรของ 

ศูนย์บรรณสารฯ มีวัฒนธรรมของการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ทั้งที่เป็นความรู้ทีเ่กิดจาก

การปฏิบัติงาน ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ทกัษะ จากการทํางานและรวมทั้งความรู้ที่เกิดจาก

การเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม เพื่อให้เกิดการสะสมความรู้จากบุคลากรไว้ในระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร แผนการจัดการความรู้นี้ จึงเป็นแนวทางในการ

ความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อการปรับปรุงการทํางาน และบรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ขอบเขตการจัดการความรู้ 

   ขอบเขตการจัดการความรู้ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มดัีงนี้ 

  1. การกําหนดประเด็นความรู้/ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หารือ จนได้ข้อสรุป

เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน  

       ในปีการศึกษา 2559 ได้กําหนดประเด็นความรู้/ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

หารือ จนได้ข้อสรุป เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน โดยการให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง

กระบวนการติดต้ังระบบ VPN เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ จากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบุคลากร

มีความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายการติดต้ังระบบ VPN ให้กับผู้ใช้บริการได้ 

  2. การแลกเปลี่ยน/การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษศาสตร ์

สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกิดจากการอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน เพื่อ



เผยแพร่ให้บุคลากรได้เรียนรู้ ประสบการณ ์และบทเรียนจากการทํางาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ กําหนดให้

บุคลากรทุกคนถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวเอง ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สมัมนา ศึกษา/ดูงาน ขึ้น KM 

Blog ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีการกําหนดคนละ 2 บทความ  

  3. กิจกรรมการจัดการความรู้ Knowledge Sharing   

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการกําหนดให้มีกิจกรรม Knowledge Sharing ระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง 

หรือจากผู้บริหารเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร โดยในปีการศึกษา 2559 
กําหนดกิจกรรม Knowledge Sharing จํานวน 5 ครั้ง 

3. เป้าหมาย 

  1. เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

ความรู้  

  2. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทาํงาน เป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด

นวัตกรรมและบริการใหม่  

  3. เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 4. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของศูนย์บรรณสารสนเทศต่อสาธารณะ 

4. การดําเนนิการ 

  รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

5. ระยะเวลาในการดําเนนิการ 

  ปีการศึกษา 2559 

6. ผู้รับผิดชอบ 

  คณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  

7. งบประมาณ 

  - 

8. การประเมนิผล 

  มีการกําหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

9. ดัชนีวัดความสําเร็จ 

  มีการกําหนดตัวช้ีวัดของแต่ละกิจกรรม 



สรุปประเด็นปญัหา/ความรูท้ี่ได้รับจากาการจัดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการทาํงาน 

สรุปประเด็นปญัหา 

ขอบเขตการจัดการความรู้ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มดัีงนี้ 

  1. การกําหนดประเดน็ความรู้/ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หารอื จนได้

ข้อสรุปเพื่อนําไปพัฒนาปรบัปรุงการทาํงาน  

       ในปีการศึกษา 2559 ได้กําหนดประเด็นความรู้/ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

หารือ จนได้ข้อสรุป เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน โดยการให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง

กระบวนการติดต้ังระบบ VPN เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ จากภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความรู/้ข้อมูลไม่เพียงพอ ในการตอบคําถามหรือให้ข้อมูลในการติดต้ัง 

VPN แก่ผู้ใช้บริการได้ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้ประสานงานกับแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ในการจัดหาบุคลากร

เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการติดต้ัง VPN ให้แก่บุคลากร โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ศึกษาแนวทาง

และกระบวนการติดต้ังระบบ VPN ให้สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ และ เสริม

ด้วยโปรแกรมการใช้งานของ Dropbox ซึ่งเป็นโปรแกรมที่กลุ่มเลขานุการใช้ในการเก็บไฟล์เพื่อใช้ร่วมกัน จึง

ได้นํามารวมเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกัน 

ความรู้ที่ได้รบัจากกิจกรรม 

มีการจัดกิจกรรมอบรม วิธีการติดต้ัง VPN และการใช้โปรแกรม Dropbox โดยกําหนดให้บุคลากร

ศูนย์บรรณสารทุกคนได้ผ่านการอบรม โปรแกรมดังกล่าว โดยมีวิทยากร คือ นางสาวไพลิน จับใจ หัวหน้า

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ และนายทศพล ศิลาศาสตร์ นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยการให้บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการอบรม ดังนี้  

ครั้งที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ 
1 2 มีนาคม 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้  ดําเนินการเสร็จแล้ว 
2 16 มีนาคม 2560 บุคลากรศูนยบ์รรณสารสนเทศ  ดําเนินการเสร็จแล้ว  

3 30 มีนาคม 2560 บุคลากรศูนยบ์รรณสารสนเทศ  ดําเนินการเสร็จแล้ว  

 

แนวทางปฏิบติัที่ดีในการทํางาน /ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์ความรู ้



1. บุคลากรศูนยบ์รรณสารสนเทศทุกคนสามารถทราบวิธีการติดต้ังโปรแกรม VPN และสามารถช่วย

ผู้ใช้สามารถสบืค้นฐานข้อมลูผ่านโปรแกรมได้   

2. ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดทําคูม่ือวิธีการติดต้ัง VPN ที่หน้า เว๊ปไซต์ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/vpn บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศและผู้ใช้บริการ

สามารถใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการและสามารถศึกษาขอ้มูลได้ด้วยตนเอง 

ภาพกิจกรรม 

http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/287-20170302-vpn-dropbox-1 

http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/295-16-2560-vpn-dropbox-2 

http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/305-20170330-vpn-dropbox-3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นปญัหา/ความรูท้ี่ได้รับจากการจัดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการทาํงาน 

สรุปประเด็นปญัหา 

2. การแลกเปลี่ยน/การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะในการปฏิบัติงานดา้น

บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกิดจากการอบรม สมัมนา 

และศึกษาดงูาน  

เพื่อเผยแพร่ใหบุ้คลากรได้เรียนรู้ ประสบการณ์ และบทเรยีนจากการทํางานศูนย์บรรณสารสนเทศ 

กําหนดให้บุคลากรทุกคนถ่ายทอดความรู้ที่มอียู่ในตัวเอง ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศกึษา/ดูงาน 

ขึ้น KM Blog ของศูนย์บรรณสารสนเทศ  

ความรู้ที่ได้รบัจากกิจกรรม 

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการแลกเปลี่ยน/แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะในการปฏิบัติงาน จาก

ความรู้ต่าง ๆ  ของบุคลากรศูนย์บรรณสารกบักิจกรรม KM Library คลังความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยหวัเฉียว http://www.lib.hcu.ac.th/KM/ ปีการศึกษารวมทั้งสิ้น 90 บทความ 

แนวทางปฏิบติัที่ดีในการทํางาน /ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์ความรู ้

1. บุคลากรมีการการพัฒนาทักษะในการทํางานและสามารถถ่ายทอดการทํางานออกมาเป็น 

ลายลักษณ์อักษร 

2. บุคลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ในการทํางานให้บุคลากรท่านอื่น ๆ ทราบและสามารถในไป

ใช้ในการทํางานได้ 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นปญัหา/ความรูท้ี่ได้รับจากาการจัดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการทาํงาน 

สรุปประเด็นปญัหา 

3. กิจกรรมการจัดการความรู้ Knowledge Sharing   

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการกําหนดให้มีกิจกรรม Knowledge Sharing ระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง 

หรือจากผู้บริหารเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร โดยในปีการศึกษา 2559 
กําหนดกิจกรรม Knowledge Sharing ดังนี้ 

ความรู้ที่ได้รบัจากกิจกรรม 

โดยในปีการศึกษา 2559 กําหนดกิจกรรม Knowledge Sharing จํานวน 5 ครั้ง 

 เรื่องที่ 1 การเขียนแนะนําหนังสือ บน Blog เพื่อให้บุคลากรมีเทคนิคในการเขียนแนะนําหนังสือ เมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  

 เรื่องที่ 2 การเขียน JD และ JAS เพื่อให้ความรู้และวิธีการเขียน JD และ JAS เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ตัวช้ีวัดร่วม (Common Indicators) ของการประกันคุณภาพสายสนับสนุน โดยทุกแผนกได้รับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อให้มแีนวทางในการจัดทํา JD และ JAS ที่เหมือนกันและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 เรื่องที่ 3 แนวทางในการทํา R2R เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมการทํา R2R มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและ 

มีทิศทางในการทํา R2R ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และ 29 มีนาคม 2560  

เรื่องที่ 4 การวิธีการติดต้ังและการใช้งาน VPN และ Dropbox เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการ 

ติดต้ัง VPN เพื่อให้สามารถใชฐ้านข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2, 16, 30 มีนาคม 2560  

เรื่องที่ 5 การพิมพ์แบบจดหมายและหนังสอืรูปแบบต่าง ๆ เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560  

แนวทางปฏิบติัที่ดีในการทํางาน /ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์ความรู ้

1. บุคลากรมีทักษะในการทํางานและได้นําความรู้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลัการเขียน  

Blog และการทําวิจัยจากงานประจําสู่งานวิจัย R2R 

2. กิจกรรมบางอย่าง สามารถนําความรู้ที่ได้ในกิจรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการทํางานได้ 

เช่น การติดต้ัง VPN และการใช้โปรแกรม Dropbox เพื่อการใช้ไฟล์ร่วมกัน  


