
สรุปผลการดําเนินงานจัดการความรู ปการศึกษา 2562 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

(สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความมุงม่ันในการทําหนาท่ีเปนศูนย

รวมทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยในดานการเรียน การสอน การคนควา วิจัย ดานจีนศึกษา

และวิทยาศาสตรสุขภาพ ท่ีมีศักยภาพทางดานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการ

ตอการเรียนรูซ่ึงการท่ีจะทําใหพันธกิจของศูนยบรรณสารสนเทศ สัมฤทธิ์ผลไดคือการใชองคความรูสั่งสมของ

บุคลากรเพ่ือการพัฒนาองคกรตอไป 

 ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นความสําคัญของการจัดการความรู

ซ่ึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร จึงไดจัดทําแผนการจัดการความรูข้ึน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ 

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีวัฒนธรรมของการแบงปน และแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร ท้ังท่ีเปนความรูท่ีเกิด

จากการปฏิบัติงาน ความรูท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ ทักษะ จากการทํางานและรวมท้ังความรูท่ีเกิด

จากการเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมเพ่ือใหเกิดการสะสมความรูจากบุคลากรไวในระบบ เพ่ือใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร แผนการจัดการความรูนี้ จึงเปน

แนวทางในการจัดการความรูของศูนยบรรณสารสนเทศ เพ่ือการปรับปรุงการทํางานและบรรลุตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยตอไป 

ขอบเขตการจัดการความรู 

ขอบเขตการจัดการความรูของศูนยบรรณสารสนเทศ มีดังนี้ 

1. การกําหนดประเด็นความรู/ปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู หารือ จนไดขอสรุป 

เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน 

 ในปการศึกษา 2562 ไดกําหนดประเด็นความรูปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูหารือ 

จนไดขอสรุปเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานโดยบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่อง  

“การเขียนโครงการ” 

2.  การแลกเปลี่ยน/การแบงปนความรู ประสบการณทักษะในการปฏิบัติงานดานบรรณารักษศาสตร

สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และองคความรูท่ีเกิดจากการเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือ

เผยแพรใหบุคลากรไดเรียนรู โดยมีการนําเสนอ ใน KM Blog ของศูนยบรรณสารสนเทศ โดยกําหนดให

บุคลากรเขียนอยางนอย 2 บทความ 

 



3 กิจกรรมการจัดการความรู Knowledge sharing  

ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการกําหนดใหมีกิจกรรม Knowledge sharing ระหวางบุคลากรดวยกันเอง 

หรือจากผูบริหารเพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการใหแกบุคลากร โดยในปการศึกษา 2562

กําหนดกิจกรรม Knowledge sharing จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

สรุปความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  

1. การกําหนดประเด็นความรู/ปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู หารือ จนไดขอสรุป

เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม/แนวทางใน

การปฏิบัติงาน 

การเขียนโครงการ  วันท่ี 16,30 ตุลาคม 2563   

เวลา 13.00-15.00 น. 

http://www.lib.hcu.ac.th/

KM/km-how-to-write-

project/ 

1. รูวิธีการเขียนโครงการ  

2. มีแนวทางในการเขียนอยางถูกตองและ

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. นําความรูท่ีไดมาปฏิบัติงานไดจริง โดย

เขียนโครงการตาง ๆ ในกิจกรรมของศูนย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน/การแบงปนความรู ประสบการณ ทักษะในการปฏิบัติงาน ดาน

บรรณารักษศาสตรสารสนเทศ และเทคโนโนยีสารสนเทศ และองคความรูท่ีเกิดจากการอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรไดเรียนรู ประสบการณ และบทเรียนจากการทํางาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม/แนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

KM blog ตลอดปการศึกษา รวมจํานวนองคความรู มากกวา 50   

บทความ 

http://www.lib.hcu.ac.th/KM/ 

 

มีการนําความรู/ประสบการณท่ี

แลกเปลี่ยนกัน ไปใชปฏิบัติงานไดจริง 

 

3.  การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  (Knowledge sharing) ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการ

กําหนดใหมีกิจกรรม Knowledge sharing ระหวางบุคลากรดวยกันเอง หรือ จากผูบริหารเพ่ือเพ่ิมความรู 

ทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณใหแกบุคลากรโดยในปการศึกษา 2562 มีผลการจัดกิจกรรม  

Knowledge sharing จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

http://www.lib.hcu.ac.th/KM/


กิจกรรม เรื่อง วันท่ี หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม/

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

ครั้งท่ี 1 การเขียนโครงการ  วันท่ี 16, 30 ตลุาคม 2562 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู KM  

1. รูวิธีการและหลักการเขียน

โครงการ  

2. มีแนวทางในการเขียนอยาง

ถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. นําความรูท่ีไดมาปฏิบัติงานได

จริง โดยเขียนโครงการตาง ๆ ใน

กิจกรรมของศูนยบรรณสารได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี 2 การแนะนําหนังสือ

ผาน Social Media 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ

จัดการความรู KM 

และแผนกบริการ

สารสนเทศ 

1. รูจักวิธีการ/ข้ันตอนการแนะนํา

หนังสือผาน Social Media 

2. รูจักเทคนิคการนําเสนอหนังสือ

ผาน Social Media 

ครั้งท่ี 3 Refresh your 

cataloging skills 

(ทบทวนการลง

รายการ

บรรณานุกรม) 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ

จัดการความรู KM 

และแผนกจัดหา

และวิเคราะห

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และทบทวน

การลงรายการบรรณานุกรม

ทรัพยากรสารสนเทศ ในระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ WMS ในหลาย

ประเด็นท่ีพบปญหา 

 

ครั้งท่ี 4  การใชงาน Google 

Documents เพ่ือ

งานบริการตอบ

คําถาม  

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ

จัดการความรู KM 

และแผนกบริการ

สารสนเทศ 

1. รูจักวิธีการใสขอมูลการบริการ

ตอบคําถามใน GoogleDocs 

2. กําหนดการใสขอมูลการตอบ

คําถามไปในแนวทางเดียวกัน 

3. รูถึงวิธีการดูสรุปขอมูลและการ

รวบรวมขอมูลตางๆใน 

GoogleDocs 

 

 

ครั้งท่ี 5  การสราง

แบบสอบถาม/การ

ประเมินผลผาน

ระบบออนไลน 

วันท่ี 15 มกราคม 2563 คณะกรรมการ

จัดการความรู KM 

และแผนกบริการ

สารสนเทศและ

แผนกทรัพยากร

การเรียนรู 

1.รูจักวิธีการ/ข้ันตอนการสราง

แบบสอบถามผานระบบออนไลน 

2. รูจักวิธีการประเมินผลผานระบบ

ออนไลน 



กิจกรรม เรื่อง วันท่ี หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม/

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

ครั้งท่ี 6 ความรูเรื่องหองสมุด

วัฒนธรรมศาสนาเตา 

17 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ

จัดการความรู KM 

และแผนกบริการ

สารสนเทศ 

1. ไดรับความรูเก่ียวกับศาสนาเตา 

2. ไดทราบถึงประวัติความเปนมา

ของหองสมุดวัฒนธรรมศาสนาเตา 

 

 

ภาพกจิกรรม (บางส่วน)   

ครั้งท่ี 1  วันท่ี 16, 30  ตุลาคม  2562  เรื่อง การเขียนโครงการ  

http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/656-knowledge-sharing62     รอบท่ี 1 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/657-knowledge-sharing62-2   รอบท่ี 2 

 

ครั้งท่ี 2  วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การแนะนําหนังสือผาน Social Media 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/664-social-media 

 

ครั้งท่ี 3  วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง Refresh your cataloging skills (ทบทวนการลงรายการ

บรรณานุกรม) 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/667-refresh-your-cataloging-skills 

 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง การสรางแบบสอบถาม/การประเมินผลผานระบบออนไลน 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/679-km4-15012563 

 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2563 เรื่อง การใชงาน Google Documents เพ่ืองานบริการตอบคําถาม 

ภาพกิจกรรม 

   
 

ครั้งท่ี 6  วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ความรูเรื่องหองสมุดวัฒนธรรมศาสนาเตา  

http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/715-taoist-culture-library 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/656-knowledge-sharing62%20%20%20%20%20รอบ
http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/657-knowledge-sharing62-2%20%20%20รอบ
http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/664-social-media
http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/667-refresh-your-cataloging-skills
http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/679-km4-15012563


 
 

 

 

 

 

 



 


