
สรุปผลการจัดการความรู้  เรื่อง  โครงการจัดทําคลังความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา (เล่าเรื่องกจิกรรม...แบ่งปันความรู้) 
 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยโดยเน้นความเข้มแข็งในทกุสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

องค์ความรู้ที่จาํเปน็ :  การพัฒนาระบบงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและงานบริการสารสนเทศศูนย์บรรณสารสนเทศ 

ลําดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการ 

ดําเนนิงาน 

ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

1.  (เล่าเรื่องกิจกรรม...

แบ่งปันความรู้) 
 

มิ.ย. 57 – ก.ค. 

58 

จํานวน

เอกสารการ

อบรมสัมมนา

ที่เผยแพร่ไม่

น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 

ของจํานวน

ครั้งที่อบรม

สัมมนา 

 

ร้อยละ 50 ของ

จํานวนครั้งที่

อบรมสัมมนา 

บุคลากรศูนย์

บรรณสารฯ 

 ก.ก. KM 1. จํานวนแบบบันทึกกิจกรรม  

เล่าเรื่องกิจกรรม ... แบ่งปันความรู้ 

รวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง  

เกินกว่า ร้อยละ 50 

ของจํานวนครั้งที่

อบรมสัมมนา 

         
 

 สรุป  กิจกรรม  โครงการจดัทําคลังความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา (เล่าเรื่องกิจกรรม...แบ่งปนัความรู้) 
 เป้าหมาย   ร้อยละ 50 ของจํานวนครัง้ทีอ่บรมสัมมนา 

ผลการดําเนนิงาน    จํานวนแบบบนัทึกกิจกรรม เลา่เรื่องกิจกรรม....แบ่งปันความรู ้

 ผลการประเมนิตนเอง      เกินกว่า ร้อยละ 50 ของจํานวนครั้งที่อบรมสัมมนา 

 

 

 



 

 

แบบบันทึก เรอืงเลา่กิจกรรม...แบ่งปันความรู้ KM 

ของบุคลากรศนูย์บรรณสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2557 

 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย ์แผนก จัดหาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

การฝึกอบรม/สัมมนา/การประชุม ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หน่วยงานที่จดั  มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขา่ย

ห้องสมุด  สถาบันอุดมศึกษาเอชน  (อพส.)  

วันเดือนป/ีสถานที่  12- 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ 

ความรู้ที่ได้รบั 

 ในปัจจุบันโลกก้าวสู่ยุคดิจิตอล มีการนําเทคโนโลยีมาให้กับการทํางานมากขึ้น ห้องสมดุก็ต้องเปลี่ยน

บทบาทในการทํางานไปด้วย ส่วนคนในยุคนีจ้ะอยู่ในช่วง Generation z ดังนั้น ห้องสมุดต้องเปลี่ยนมุมมอง

ใหม่ คิดใหม ่และทํางานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง เราต้องทําปฏิบัติตัวอย่างไร ในโลกดิจิตอล และ คน หรือ

ผู้ใช้บริการในยคุ Generation z ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ 2 สิ่งทีใ่ห้สามารถทํางานไปด้วยกัน

ได้ โดยคนต้องเปลี่ยนบริบทใหม่ จากห้องสมุด หรือ Library center เป็น Electronic library หรือห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง แหลง่ความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศ

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ความรู้ที่ได้นําไปประยุกต์ในงานของท่าน 

1. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้นั้นคือสิ่งที่เราสามารถสร้างขึน้เองได้ใน

หอ้งสมุดคือ บรรยากาศที่น่าสนใจภายในหอ้งสมุด เช่น เพิ่มมุมนั่งอ่านหนังสือที่สบายที่สุด เพื่อใหผู้้ใช้ไม่เบื่อ

ในการอ่านหนังสือ หรือทํามมุอ่านหนังสือให้เหมือนที่บ้าน แบบสบาย ๆ  

2. เป็นแหล่งสง่เสริมการอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้ บรรณารักษ์เปลี่ยนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ภายในห้องสมุดให้มากขึ้น เชน่ จัดกิจกรรมในมุมส่งเสริมการอ่านและมีรางวัลแจกให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้

ผู้อ่านมีส่วนร่วมโดยมีรางวัลเล็กๆ น้อย และเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

3. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมและบริการความรู้ เป็นทั้งแหล่งรวบรวมและนําความรู้ที่รวบรวมนํามา

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนที่สาํคัญคือ

ความถูกต้องแม่นยําของสารสนเทศทุกระบบ 

                                                      



 

แบบบันทึก เรอืงเลา่กิจกรรม...แบ่งปันความรู้ KM 

ของบุคลากรศนูย์บรรณสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2557 

 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย ์แผนก จัดหาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

การฝึกอบรม/สัมมนา/การประชุม “มา Read and Learn เพือ่สร้าง Happy Workplace กันดีกว่า” 

หน่วยงานที่จดั  สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

วันเดือนป/ีสถานที่  3 กรกฎาคม  พ.ศ 2558  สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ความรู้ที่ได้รบั 

 “มา Read and Learn เพื่อสร้าง Happy Workplace กันดีกว่า” เป็นหัวเรื่องในการบรรยายครั้งนี้

และน่าสนใจในการสร้างความสุขในที่ทํางาน การสร้างความสุขในที่ทํางานถือเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการ

บริหารองค์กรให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากคนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิตก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งจะช่วย

ให้องค์กรเจรญิก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะทาํอย่างไรให้คนในองค์กรมี

ความสุขได้ต้องทําอย่างไร  
ความรูที่ไดนาํไปประยกุตใชในงานของทาน 

  การทํางานให้มีความสุขจากการฟังบรรยาย เรื่อง“มา Read and Learn เพื่อสร้าง Happy Workplace กัน

ดีกว่า” เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับที่ทํางานได้โดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น การพัฒนาด้านการเรียนรู้ เราสามารถ

เรียนรู้ได้ทุกเรื่อง จากเพื่อน ถึง เพื่อน จาก พ่ีถึงเพื่อน หรือน้องร่วมงานกันได้อย่างไรให้มีความสุขมปัีจจัย

หลายตัวแปรทีท่ําให้มีความสขุ อยู่ที่ตัวเราว่าจะยอมรับและเรียนรู้ไปกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ อย่างไร หรือ 

เราสามารถ หาวิธีสร้างองค์การแห่งความสุข ต้องทําอย่างไร เช่น  

1. ช่วยกันจัดองค์กร 

2. สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม                                       

3. สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ 

4. ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

 5.    ช่วยกันทําผลงาน 

                    



 

แบบบันทึก เรอืงเลา่กิจกรรม...แบ่งปันความรู้ KM 

ของบุคลากรศนูย์บรรณสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2557 

 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย ์แผนก จัดหาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

นางยพุิน  สชุมุ   แผนกจัดหาและวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

การฝึกอบรม/สัมมนา/การประชุม ศึกษาดูงานพลังงาน 

หน่วยงานที่จดั  กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันเดือนป/ีสถานที่  10 กรกฎาคม  พ.ศ 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี วิทยา  

                                  เขตบางขุนเทียน และ                     

                                  โรงพยาบาลพญาไท 2 

ความรู้ที่ได้รบั 

 ศึกษาดูงานด้านพลังงานการประหยัดพลังงานเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีบุคลากรของทุก

หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยแีละองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและ

อุตสาหกรรม เช่น โครงการปั่นจักรยาน ธนาคารขยะ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซล ในส่วนของโรงพยาบาล

พญาไท ได้รับรางวัลจากการไฟฟ้าเป็นโรงพยาบาลที่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการพยาบาล และบุคลากร

ทางการแพทย์มีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานมากขึ้น และได้รับรางวัลจากการไฟฟ้านครหลวงเป็น

ผลสําเร็จ 

ความรูที่ไดนาํไปประยกุตใชในงานของทาน 

 ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงาน ทุกด้าน ทางศูนย์บรรณสารฯ

ดําเนินการไปพร้อม ๆ กับนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ยังขาดความต่อเนื่องของโครงการบางส่วน  

ภาพกิจกรรม  

           



 

แบบบันทึก เรอืงเลา่กิจกรรม...แบ่งปันความรู้ KM 

ของบุคลากรศนูย์บรรณสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2557 

 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวดุษษา  โชติกวิบูลย์  แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ 

นางสาวปยินชุ  ประใจครบรุี แผนกบริการสารสนเทศ 

การฝึกอบรม/สัมมนา/การประชุม โครงการคุณธรรมมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จดั  กองแผนและพัฒนา มหาวทิยาลัยหัวเฉียวฯ 

วันเดือนป/ีสถานที่  วันท่ี 25 มิถุนายน 2558 ณ หองบรรยายพิเศษ 3 อาคารอํานวยการ 
ความรู้ที่ได้รบั 

โครงการมหาวิทยาลัย 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ความเป็นมา (เกริ่นนํา) 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่มีพระราชประสงค์ที่ใหค้ือ 

สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

คุณธรรม 3 สว่นของมหาวทิยาลัย คือ 

 คุณธรรม 6 ประการ คือ ขยนั อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย์ กตัญญ ู

 เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการคุณธรรมมหาวิทยาลัย ประกอบดว้ย 

  ซื่อสัตย์ 

   ประหยัด 

    รับใช้สังคม 

คุณธรรมหลัก/กลุ่ม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ซ่ือสัตย์ 

กลุ่มผู้บริหาร 

1.บริหารงานอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ 

และไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากตําแหน่งหน้าท่ี 

- ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบจาก

หน่วยตรวจสอบภายในโดยไม่มีผลการทุจริต 

ร้อยละ 100 

 2. การใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

- จํานวนโครงการหรือจํานวนครั้งของการขอใช้

งบประมาณที่ส่งคืนกลับไปทบทวนใหม่ 

ร้อยละ 25 

ต่อไป 

 3. มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน - ร้อยละของผู้บริหารที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมมากกว่า 

3.51 

ร้อยละ 80 



 

คุณธรรมหลัก/กลุ่ม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 1. ตรงต่อเวลา 

  1.1 การเข้าสอนและคุมสอบของอาจารย์ 

- ร้อยละของจํานวนอาจารย์ท่ีเข้าสอน/มาคุม

สอบไม่ตรงเวลา 

ร้อยละ 10 

   1.2 ไม่มาทํางานสายและออกก่อนเวลาของ

อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  

- ร้อยละของจํานวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีมา

ทํางานสายและออกก่อนเวลา 

ร้อยละ 10 

 2. การสรุปยอดค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 

เดือนหลังจากดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่สรุปยอด

ค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 

ร้อยละ 80 

 3.ประพฤติตนตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

- ร้อยละของจํานวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ี

ประพฤติผิดระเบียบตามกฎระเบียบขอบ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10 

 
คุณธรรมหลัก/กลุ่ม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ซ่ือสัตย์ 

กลุ่มนักศึกษา 

1. ไม่ลักขโมย - จํานวนนักศึกษาท่ีมีการทําผิดเรื่อง ลักขโมย ไม่เกิน 20 คน

ต่อปี 

 2. ไม่ทุจริตในการสอบ - จํานวนนักศึกษาท่ีมีการทุจริตในการสอบ ไม่เกิน 25 คน

ต่อปี 

 3. ประพฤติตนตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย - ร้อยละของการทําผิดระเบียบของนักศึกษา 

(ยกเว้น การลักขโมยและทุจริตในการสอบ) 

ไม่เกิน 

 ร้อยละ 15 

 
คุณธรรมหลัก/กลุ่ม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ประหยัด 

กลุ่มผู้บริหาร/อาจารย์/

เจ้าหน้าท่ี/นักศึกษา 

1. ประหยัดการใช้ทรัพยากรให้กับมหาวิทยาลัย 1. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

จากเดือนที่ผ่านมาของแต่ละภาคการศึกษาปกต ิ

อย่างน้อย 3 

ใน 4 เดือน 

  2. ค่าใช้จ่ายของการใช้กระดาษลดลงจากเดือนที่

ผ่านมาของแต่ละภาคการศึกษาปกติ 

อย่างน้อย 3 

ใน 4 เดือน 

  3. ค่าใช้จ่ายของการใช้หมึกพิมพ์ลดลงจากเดือนที่

ผ่านมาของแต่ละภาคการศึกษาปกติ 

อย่างน้อย 3 

ใน 4 เดือน 

 2. มีการสร้างความตระหนักในการดําเนินชีวิต

อย่างพอเพียง 

4. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความ

ตระหนักในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงต่อ

โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาของคณะ 

ร้อยละ 20 

  5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความ

ตระหนักในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้กับ

บุคลากรในหน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 

โครงการ/

กิจกรรม 

 
 



 

คุณธรรมหลัก/กลุ่ม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

รับใช้สังคม 

กลุ่มผู้บริหาร/อาจารย์/

เจ้าหน้าท่ี/นักศึกษา 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยของคณะวิชา

และหน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 

โครงการ/

กิจกรรม 

 2. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม - จํานวนโครงการ/กิจกรรมเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมของคณะวิชาและ

หน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 

โครงการ/

กิจกรรม 

 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการคุณธรรมมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ 

เรื่อง 

“การนําคุณธรรมหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ” 

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 อาคารอํานวยการ 

สรุปโครงการของคณะศิลปะศาสตร ์

 จัดกิจกรรมเรียนรู้ “Exchange Box เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านความประหยัด แบบง่ายไม่มีกระบวนการ

มากเท่าไร คือ การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ โดยปลูกจิตสํานึกของความซื่อสัตย์ท่ีว่า นําของมาแลกและจัดไว้ในส่วนกลางที่สามารถ

มองเห็นง่าย โดยจะแยกกล่องเป็น 2 กล่องคือโครงการ 

                 
 Give      Take 

 
โดยมีข้อตกลงคือ 

1. นําสิ่งของที่ไม่ใช่แล้วมาแลกเปลี่ยน โดยการ ให ้give และมีสิทธิหยิบอีก กล่องได้ take  

2. ลงชื่อ เช้าร่วมโครงการ 

3. ตอบแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น 

4. เป็นการแบ่งปันความใจ 

5. เป็นการนําของที่เราไม่ใช่ประโยชน์แล้ว แต่อาจมีค่าสําหรับคนอื่น 

6. มีระยะเวลาที่กําหนด 



 

 สรุปจากโครงการนี้คือ เป็นการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และตระหนักถึงการรู้ที่จะให้ หรือแบ่งปัน 

และรู้จักทีจ่ะรับ โดยไม่ต้องคํานึงถึงราคาค่างวด หรือมูลค่าของสิ่งของที่เราแบ่งปัน give หรือได้รับกลับคืน 

take มาน้อยกว่ามูลค่าที่ให้ไป 

สรุปโครงการคณะวิทยาศาสตร ์

 คุณธรรมหลักที่ยึดปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือ 

  ซื่อสัตย์  ประหยัด  รับใช้สังคม 

ซื่อสัตย์   

 1.  โครงการวิตามินธรรมะ กิจกรรม 

  สวดมนต์ 

 สนทนาธรรม  

  สถานที่  ห้อง LAB คณะวิทยาศาสตร์ 

2.  โครงการรณรงค์ตรงต่อเวลา กิจกรรม 

 มอบดอกไม้ใหคุ้ณ สําหรับสาขาวิชา ที่ไม่มีบุคลากรมาทํางานสายเลย 

 ฝึกระเบียบวินัย โดยการเสนอชื่อบุคคลต้นแบบด้านต่าง ๆ  

ประหยัด 

 1.  กิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กิจกรรม 

  รณรงค์การใช้ถุงพลาสติกใช้กล่องชานอ้อน ให้บุคลากรงดใช้ถุงพลาสติก ในการใส่

 อาหาร และใหใ้ช้ภาชนะใส่อาหารแทน 

2.  พอเพียงกับเพียงพอ 

  เป็นการปลูกจิตสํานึกในการออม โดยมีกระปุกออมสินไว้ที่โต๊ะทํางานและที่บ้าน 

 พูดคุยแลกเปลีย่นทานข้าวร่วมกัน โดยมีกิจกรรมอิ่มอุ่น 

3.  ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษวิถีพอเพียง เช่น ปลูกกระเพรา พริก ผักสวนครัว เป็นต้น 

 ลดค่าใช้จ่าย 

 ได้ผักปลอดสารพิษ  



 

4.  รวมพลคนพอเพียง ปลูกผักเครื่องเคียง เช่น ถั่วงอก ผักชี ต่างกับข้อ 3 ปลกูผกัสวนครัว      

  ทานข้าวร่วมกัน 

5.  Saving and health food มีหลักสูตรจลุชีววิทยา โดยทําอาหารมาจําหน่ายให้กับบุคลากร 

กิจกรรมรับใชส้ังคม 

1. โครงการ science อาสา 

 ร่วมกิจกรรม big cleaning day 

2. โครงการคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน 

3. ค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก.  

4. โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีรุ้ง คลองด่าน จ. สมุทรปราการ 

                        คณะศิลปศาสตร์ 

 
อาจารยคณะศิลปศาสตรรวมเปนตัวแทนในการเสวนา 

 
อาจารยคณะศิลปศาสตรรวมเปนตัวแทนในการเสวนา 



 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
อาจารยคณะวิทยาศาสตรรวมเสวนา 

 
อาจารยคณะวิทยาศาสตรรวมเสวนา 

 
ผูอํานวยการกองแผนและพัฒนาเปนผูดําเนินการเสวนา 



 

 

 
สรุปโครงการคุณธรรมมหาวิทยาลัย 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ  

ปีการศึกษา 2557 

คุณธรรมหลักโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม 

 ซื่อสัตย์ 

  ประหยัด 

   รับใช้สังคม 

ความซื่อสัตย์ กลุ่ม เจ้าหน้าที่ โจทย์ที่ได้รับคือ 

 พฤติกรรมที่พงึประสงค ์

 1.ไม่มาทํางานสายและออกกอ่นเวลาของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

  ร้อยละของจํานวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทีม่าทํางานสายและออกก่อนเวลา  

  เป้าหมาย ร้อยละ 10 

           ศูนย์บรรณสารเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสาร 33 คน 

ประหยัด กลุ่ม เจ้าหนา้ที ่โจทย์ที่ได้รับคือ 

 พฤติกรรมที่พงึประสงค ์

 1.  ประหยัดการใช้ทรัพยากรให้กับมหาวิทยาลัย 

      การใช้กระดาษ 

      การใช้หมกึพิมพ์ 

      การใช้ปฏิทินเก่าจัดมุมนทิรรศการ มุมอาเซียน เป็นต้น  (ถ่ายภาพมานําเสนอด้วย) 

                                                             
2. มีการสร้างความตระหนักในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง  

     กิจกรรที่สร้างความตระหนักในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  

รับใชส้ังคม กลุ่ม เจ้าหน้าที ่โจทย์ที่ได้รับคือ 

1.   การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

     โครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

      โครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 



 

 
    โครงการคุณธรรม ศูนยบ์รรณสารฯ 

1. ชื่อโครงการ ปันหนังสือให้น้องอ่านในชุมชน  

2 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  คณะกรรมการโครงการคุณธรรม และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ 

3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคนถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกด้าน เพราะคนถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่จะนําไปสู่

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคนโดยให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนนอกจากจะเป็นหัวใจของการ

พัฒนาแล้วยังเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากเด็กและเยาวชน

วันนี้ได้รับการพัฒนาอย่างดีและถูกทางเขาก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญท่ีม่ีคุณภาพพร้อมที่จะพัฒนาสงัคมให้

เจริญต่อไปได้ 

 ดังนั้น การให้การศึกษาถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุดทางหนึ่ง เพราะ

ความรู้และปัญญาเท่านั้นที่จะทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมได้ ศูนย์บรรณสารสนเทศเล็งเห็นถงึ

ความสําคัญนีจ้ึงได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาใหกั้บเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง แต่

อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนในชนบทห่างไกลนั้น การใหก้ารศึกษากับเด็กและเยาวชนยังดําเนินไปในลักษณะ 

“ตามมีตามเกิด” ด้วยเหตุนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงจัดกิจกรรม โครงการปันหนังสือให้น้องอ่านในชุมชน 

โดยนําหนังสือที่ได้รับบริจาคจากบุคคลภายนอกให้กับห้องสมุดทางห้องสมุดและได้จึงแบ่งปันหนังสือดังกล่าว

บางส่วนให้กับโครงการนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยหวัเฉียว กับ การเข้าสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม

หลัก ประกอบด้วย  ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม เพื่อใหเ้กิดความตระหนักในคุณค่าของการรับใช้สังคมต่อไป 

เพื่อเป็นการแบ่งปันทางสังคมอีกทางหนึ่ง จึงเกิดโครงการ ปันหนังสือให้นอ้งอ่าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ศูนย์บรรณสารจึงเล็งเห็นถึงโครงการนี้ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มหีนังสือและสรา้งวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้น

อย่างมีวินัย และเป็นระบบ  

4  วัตถุประสงค์  

 4.1  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กนักเรียนให้มีความรู้  ทักษะ และรักการอ่าน 

 4.2  รณรงค์การสร้างวินัย ให้เด็กนักเรียน ในชั้นประถม ตลอดจนกระตุ้นและปลูกฝังวัฒนธรรมการ

รักการอ่าน 

 4.3 ส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชนให้รักการอ่าน กล้าคิด กลา้แสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์  

 4.4  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวทิยาลัย  

5. สถานที่ดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 



 

6. เป้าหมายผูร้ับบริการ 

 6.1 คนในชุมชน และนักเรียนมีหนังสือในการค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย 

 6.2 บุคลากรหอ้งสมุดและตัวแทนจากสํานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  

7. วิธีดําเนนิการ 

 7.1  จัดหาหนังสือที่มีในแผนกจัดหาฯ และเป็นหนังสือที่ได้รับบริจาคจากภายนอกและบางเล่มเป็น

หนังสือที่ไม่เหมาะสมกับห้องสมุดระดับอุดมศึกษา เช่น หนังสือเด็กเล็ก เด็กระดับมัธยมต้น เป็นต้น 

 7.2  จัดพิมพ์รายช่ือเพื่อขออนุมัติ ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 7.3   สํานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มารับที่อาคารบรรณสารสนเทศ 

8. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการ มิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558  

 (ส่งมอบให้สํานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558) 

9.  แผนดําเนนิการ  

 แผนการและกิจกรรมดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1  คนในชุมชนและเด็กนักเรียน มีนิสัย และได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

 10.2  คนในชุมชนและเด็กนักเรียน มีนิสัยรกัการอ่าน กล้าคิด กล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์ 

 

2557 2558 กิจกรรม 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค 

1. ประชุมหารือคณะกรรมการ

โครงการคุณธรรม 

              

2. เขียนโครงการ ประสานงาน

โรงเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

บริเวณมหาวิทยาลัย 

(ประชุมการดําเนินงานครั้งที่ 2) 

              

3. จัดรวบรวมหนังสือบริจาค 

และจัดพิมพ์รายชื่อ 

               

4. นําหนังสือไปบริจาค               

5. ประเมินผลการดําเนินงาน                



 

ภาพกิจกิจกรรม 

 

    
  

                       
   

                                        
                           ผูอํานวยตอนรับเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลปูเจาสมงิพราย 



 

ภาพกิจกิจกรรม 

 

 
 

  
      

                                               
หนงัสือที่สงมอบใหกับเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 



 

แบบบันทึก เรอืงเลา่กิจกรรม...แบ่งปันความรู้ KM 

ของบุคลากรศนูย์บรรณสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2557 

 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวสุกฤตยา วุฒานสุร   หอจดหมายเหตุ สํานักงานเลขานุการ 

การฝึกอบรม/สัมมนา/การประชุม จดหมายเหตุสมัยใหม่ : มุมมองและการพัฒนาสําหรับประเทศ  

หน่วยงานที่จดั  สมาคมจดหมายเหตุสยาม ร่วมกับสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และมูลนิธิหอจดหมาย

เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  

วันเดือนป/ีสถานที่  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

ความรู้ที่ได้รบั 

 งานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันจดหมายเหตุสากล วันที ่ 9 มิถุนายน ของทุกปี  เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้ที่ทํางานด้านจดหมายเหตุมองทิศทางการพัฒนางานจดหมายเหตุของประเทศไทย ว่าพัฒนาไปอย่างไร 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  หรือเพื่อมวลมนุษยชาติ ดังคําที่ว่า Archive for all และได้มา

แลกเปลี่ยนความรู้จดหมายเหตุ เพื่อให้พันธมิตรจดหมายเหตุได้มีมุมมองใหม่ๆในงานจดหมายเหตุ 
 

การพัฒนาไปสู่หอจดหมายเหตุสมัยใหม ่

1. Archive Digitization -- มีเงื่อนไขในการแปลงสื่อเป็นดิจิทัลต้องคํานึงถึงหลายๆอย่าง ควรมี

ระบบ กระบวนการจัดการที่ดีก่อนว่าเหมาะสมที่จะแปลงหรือเปล่า คํานึงถึงเทคโนโลยีที่จะ

นํามาใช้ คุณภาพ และมาตรฐานของ Digital   เนื่องจากเทคโนโลยีล้าสมัยเร็วมาก ควรคํานึงถึง

การใช้งานต่อไปในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป 

2. Cooperation -- การร่วมมือกันระหว่างสถาบันต่างๆ (เช่น การร่วมมือของศูนย์บรรณ

สารสนเทศ มฉก.  กับหอสมดุแห่งชาติ ในการแปลงหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยให้เป็นดิ

จิทัล) 

3. Quality of Service -- โดยคํานึงถึงผู้ให้บริการเป็นจุดสําคัญ ปรับการให้บริการเป็นเชิงรุก 

และมีคุณภาพ 

4. Archive Marketing -- ทําอย่างไรให้คนรู้จักเรา โดยการจัดกิจกรรม การสื่อสารผ่าน

อินเตอร์เน็ต ของที่ระลึก ภาพโปสการ์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ 

5. Change Management -- (สําหรับผู้บริหาร) การยอมรับกระบวนการทํางาน โครงสร้าง

องค์กร ที่ควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าในกระแสแห่งยุคเทคโนโลยีได้  

6. Pre Custody -- ในยุคไอที เอกสารอาจจะมาในรูปดิจิทัล อาจปลี่ยนแปลง แก้ไขโดยที่เราไม่ทราบ 

เมื่อถึงเวลาประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ สิ้นกระแสการใช้งาน (ดิจิทัล) ไฟส์อาจโดนลบ

เมื่อไม่ใช้งานแล้ว  หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งในเรื่อง Software หรือ Hardware 

ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลเดิมมาใช้ได้ เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรวดเร็ว  ดังนั้นควรทํา Pre Custody  



 

เพื่อดูแลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลก่อน ต้ังแต่เอกสารกําเนิด นั้นคือ อาศัยการร่วมกันระหว่าง

นักจดหมายเหตุ โดยใช้ตารางกําหนดอายุเอกสาร เป็นกลไกช่วยงาน กรณีสิ้นกระแสการใช้งาน

อาจจะออกแบบโปรแกรมให้เอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัล ที่ต้องส่งมอบหอจดหมายเหตุ

โอนย้ายไปสู่หอจดหมายเหต ุโดยอัตโนมัติ (ความร่วมมือของงานสารบรรณ หอจดหมายเหตุ  

ผู้บริหาร นักกฎหมาย และโปรแกรมเมอร ์ โดยใช้เครื่องมือตารางกําหนดอายุเอกสารเป็นหลัก 

– ซึ่งควรทํางานกันเป็นทีมเดียวกัน) 

ความรู้ที่ได้นําไปประยุกต์ใชใ้นงานของท่าน 

จากการสัมมนา เรื่อง  จดหมายเหตุสมัยใหม่ : มุมมองและการพัฒนาสําหรับประเทศไทย   ใน

มุมมองของข้าพเจ้าในฐานะคนปฏิบัติงาน   เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสําคัญต่องานจดหมายเหตุในปัจจุบันใน

ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ทําให้ส่งผลผลกระทบตอ่กระบวนการทํางานจดหมายเหตุ    

ทําให้ตระหนักถึงการปรับกระบวนการทํางานของตนเอง ทั้งในเรื่อง  การจัดหาและรับมอบเอกสาร

จดหมายเหตุ การวิเคราะห์และจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ การจัดเก็บ

เอกสารจดหมายเหตุ และการบริการเอกสารจดหมายเหตุในยุคดิจิทัลนี ้ เพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมแห่ง

เทคโนโลยี  ทนัต่อเหตุการณ์  ร่วมถึงการวางแผนการทํางานโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายจดหมายเหตุ 

และงานที่เกี่ยวข้อง    

จึงได้ทําการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการบรหิารจัดการงานโสตทัศนจดหมายเหตุ เพื่อใหท้ันต่อการจัดเก็บ

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุดิจิทัลที่ผลิตออกมาในปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการเชิงรุกกับกลุ่มผู้บริการยุคใหม ่

โดยระบบสืบค้นโสตทัศนจดหมายเหตุทางไกล (ผ่าน Web Application Audio-Visual Archives System)  

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาระบบ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

       
 

     
 

แบบบันทึก เรอืงเลา่กิจกรรม...แบ่งปันความรู้ KM 



 

ของบุคลากรศนูย์บรรณสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2557 

 
ชื่อ-นามสกลุ นางสาวสุกฤตยา วุฒานสุร   หอจดหมายเหตุ สํานักงานเลขานุการ 

การฝึกอบรม/สัมมนา/การประชุม การบริการสารสนเทศบนฐานเทคโนโลยีอบุัติใหม ่

หน่วยงานที่จดั  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันเดือนป/ีสถานที่  วันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ความรู้ที่ได้รบั 

 ห้องสมุดโลกยุคใหม ่เมื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป สารสนเทศที่เปลี่ยนไป ห้องสมุดไม่อาจหยุดอยู่กับที่

ได้ ปัจจุบันไม่ใช่เพียงห้องที่เก็บรวบรวมหนังสือแล้วรอใหค้นมานั่งอ่านอย่างเดียว ต้องคํานึงถึงเป้าหมาย 

Physical, Virtual Space, Human Space (Librarian)     

การเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 ผูใ้ช้ห้องสมุดเปลีย่นพฤติกรรม การนําเสนอจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ แต่ 

Contents ยังคงเดิม หากเปลี่ยนให้ทันสมยัและปรับรูปแบบให้น่าสนใจ นี่คือสิ่งที่ผูใ้ช้ต้องการ แล้วห้องสมุด

สนองเขาได้ไหม ห้องสมุดสรา้ง Contents เองไม่ได้ แต่ห้องสมุดสรรหามาให้ได้ และเป็นที่ปรึกษาในการ

เข้าถึงแหล่งข้อมูล  

ผู้ใช้บริการในปจัจุบันมีความคาดหวังให้ห้องสมุดโดยเฉพาะในวัย Gen Y ต้องการความยืดหยุ่น    ไม่เป็น

ทางการแต่มีระเบียบ ง่ายแต่ต้องเรียบร้อย ลําลองแต่ดูมีมารยาทสังคม  ชอบบริการแบบดิจิทัล E-book, E-

magazine, หน้อจอ แบบ Touch screen  ต้องการ Internet แรงๆ ไว้ก่อน ชอบ Mobile website , 

library fb page, line group ชอบ feedback ผ่าน social media มากกว่า email  ห้องสมุดสามารถเข้าถึง

ได้ตลอดเวลา เช่น ตู้ยืมคืนอัตโนมัติ ห้องสมุด 24 ช.ม.(ผ่าน Internet)  ชอบมุมส่วนตัว มีแสงธรรมชาติ 
 

“เทคโนโลยีอบุัติใหม”่ (Emerging Technology) คือ  ศพัท์ที่ใช้เรียกเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน อาทิเช่น  “โทรศัพท์มือถือ”  อุปกรณ์ที่เป็นมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพูดคุย และยังใช้เพื่อความ

บันเทิงในสารพัดรูปแบบ ทั้งดูหนัง-ฟังเพลง รวมทั้งเชื่อมต่อกับโลกภายนอกที่ครบวงจร   
 

 Convergence Technology การบรรจบกันของเทคโนโลยี ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้

ห้องสมุดต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  โดยผู้ใช้ต้องสามารถใช้บริการห้องสมุดได้จากทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้น

ห้องสมุดต้องหาเครื่องมือการแจ้งบริการแกผู่้ใช้อย่างทันท่วงที เพื่อแจ้งข้อมูลใหม่ๆ ใหผู้้ใช้ทันท ีเช่น การส่ง 

SMS, Social Network  
 

นอกจากนี้ยังต้องจัดหาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมาให้บริการ การจัดพ้ืนที่บริการให้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมการใช้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญทีจ่ะ

ส่งเสริมการเรยีนรู้และการวิจัยได้ 
 



 

แนวโน้มห้องสมุดในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ ดังนั้นห้องสมุดควรเตรียมความพร้อมทั้ง

ด้านกายภาพ (Physical) เช่น การพัฒนาห้องสมุดให้มีลกัษณะเป็น Virtual Learning Spaces ใหม้ีความเป็น 

Environment มากกว่าเป็น Facility ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมการเรียนการสอนและ

งบประมาณของมหาวิทยาลัย   การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรูท้ี่ทันสมัย

เป็นสิ่งสําคัญมาก 

บุคลากรของห้องสมุดต้องเตรียมตัวให้พร้อมและหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม นอกจากได้จากการเล่าเรียน

แล้ว ความรูใ้หม่ๆที่เป็นเทคโนโลยี 3 ปีข้างหน้าสําคัญอยา่งยิ่ง เพื่อต้ังแผนรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น    

เนื่องจากบทบาทของห้องสมุดจะเปลี่ยนไป ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ผูใ้ช้บริการก็จะลดน้อยลง ผู้ใหบ้ริการ

ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันมีอยู่ทุกที่และทุกเวลา และต้องทําให้ผูใ้ช้บริการพอใจ

มากที่สุด 

 

ความรู้ที่ได้นําไปประยุกต์ใชใ้นงานของท่าน 

  จากการสัมมนา  ทําให้ทราบถึงทิศทางการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในปัจจุบันทีส่่งผลกระทบ

ต่อการทํางานขององค์กรให้บริการด้านสารสนเทศ  ซึ่งงานจดหมายเหตุถือเป็นงานที่ให้บริการด้านสารสนเทศ

เช่นเดียวกัน กระแสการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ส่งผลต่อการทํางานของนักจดหมายเหตุ ทั้งการอธิบาย

เอกสารจดหมายเหตุ   และการให้บริการด้านจดหมายเหตุแวดล้อมไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย  และ

รวดเร็วอันเนื่องจากผู้รับบริการอยู่ในวัย Gen Y มากขึ้นการติดต่อสื่อสารขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร

เคลื่อนที่และความเร็วสูงส่งผลให้การให้บรกิารด้านจดหมายเหตุต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานให้สอดรับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เช่น แนวทางการให้บริการโดยนําสื่อใหม่(ดิจทิัล) มาเป็นเครื่องมือในการให้บริการ

ด้านจดหมายเหตุบนฐานเทคโนโลยีอุบัติใหม่ 

 

จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบงานโสตทัศนจดหมายเหต ุซึ่งในปัจจุบันโสตทัศน์จดหมายเหตุเริ่ม

เปลี่ยนเป็นดิจทิัลมากขึ้น ทําให้เกิดความจําเป็นในการจัดทาํระบบบริหารจัดการโสตทศันจดหมายเหตุดิจิทัล

เหล่านี้  โดยคํานึงถึงมาตรฐานการจัดทําระบบ และสทิธ์ิการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทกุเวลา (ในขอบเขตสิทธ์ิที่มี)    และยงัเป็นการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับจากการให้บริการ

โดยตรง  โดยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการใช้ซอฟตแ์วร์ระบบเปิดที่เปิดเผยต้นฉบับ (open source 

software) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์รวมทั้งส่งเสริมการเลอืกใช้ซอฟต์แวร์

ที่ไมล่ะเมิดกฎหมายลขิสทิธ์ิ (การพัฒนาระบบงานโสตทัศนจ์ดหมายเหต ุนักจดหมายเหตุ ต้องศึกษาข้อมลูรายละเอียด

เพิ่มเติมในหลายๆประเด็น) เนือ่งจากซอฟต์แวร์เปิดอาจจะมีความเสี่ยงต่อข้อมูลและ ความลบัขององค์กรได้   

หากมองถึงประโยชน์ที่ได้รับ เราก็ควรศึกษาหาแนวทางในการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

และสามารถใหบ้ริการในรูปแบบดิจิทัลได้เต็มรูปแบบช่วยขยายขอบเขตงานจดหมายเหตุไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ การ

ให้บริการผู้ใชบ้ริการทางไกลจากภายนอก (Remote Users) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ใช้บริการจดหมายเหตุเป็น

ประจํามากกว่าผู้มาใช้บริการที่หอจดหมายเหตุ ทั้งนี้การให้บริการทางไกลยังช่วยขยายโอกาสในการให้บริการ

การเข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ๆ การเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการ และประโยชน์ที่สําคัญของการพัฒนาระบบโสตทัศน์



 

จดหมายเหตุดิจทิัล คือ โอกาสในการสํารวจบญัชีรายการเอกสารที่มใีนคลัง โดยเฉพาะโสตทศัน-์จดหมายเหตุบางชิ้นที่

ถูกละเลยก็ยังช่วยให้รายละเอียดเพ่ิมเติมอีกครั้ง   อีกทั้งทําให้ต้นฉบับมีอายุยืนยาว 
 

ภาพกิจกรรม 

  
 

                   
 

                                           
      

                                                           
 

 

แบบบันทึก เรอืงเลา่กิจกรรม...แบ่งปันความรู้ KM 



 

ของบุคลากรศนูย์บรรณสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2557 

 

ชื่อ-นามสกลุ นางสาว  ไพลิน    จับใจ    แผนก แผนกทรัพยากรการเรียนรู ้

การฝึกอบรม/สัมมนา/การประชุม “มา Read and Learn เพือ่สร้าง Happy Workplace กันดีกว่า” 

หน่วยงานที่จดั  สํานักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

วันเดือนป/ีสถานที่  3 กรกฎาคม  พ.ศ 2558   สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 

ความรู้ที่ได้รบั 

ในการบรรยายนั้น วิทยากร รศ. ดร. วิชัย อุตสาหจิต ได้สอดแทรกเทคนคิการสร้างความสุขในการ

ทํางานอยู่หลายอย่าง เช่น การสังเกตลักษณะพื้นฐานของเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานลื่นไหลและลดความขัดแย้ง

ในที่ทํางาน  

อาจารย์วิชัยบอกว่า บุคลิกภาพของคนเรา มีสามช้ัน หากเปรียบเป็นทรงกลมอย่างผลส้มนั้น เป็นดังนี้  

- วงนอกสุด  คือ เปลือก สิ่งที่สามารถใช้ตามองเห็น รับรู้ได้จากรูปลักษณ์ภายนอกรอบกาย  

- วงกลาง  คือ เนื้อ สิ่งที่สามารถใช้หูสดับรับฟังเรื่องราว ที่เขาพยายามสื่อสารออกมา  

- วงใน   คือ แก่น สิ่งทีต้่องใช้ใจสัมผสั ต้องอาศัยเวลา โอกาส และสถานการณ์ ในการเรียนรู ้
 

มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ แบบทดสอบทีน่ําคนในนิยายเรื่องพจมาน ซึ่งคนส่วนใหญท่ี่อยู่เมืองไทย

จะรู้จักดี มาใสล่งในตารางสี่ช่อง ที่มีความสมัพันธ์ไขว้กันในรายละเอียด ซึ่งจะแสดงถึงความคิดของคน

เหล่านั้นที่มีต่อผู้อ่ืน ดังนี้  

 You’re ok You’re not ok 

I’m ok ชายกลาง , พจมาน หม่อมแม ่

I’m not ok ชายน้อย , หญงิใหญ ่ หญิงเล็ก 

 

- I’m ok + You’re ok = ชายกลาง, พจมาน  คือ คนที่มองโลกในแง่ดี มองคนอื่นในแง่ดี  

- I’m ok + You’re not ok = หม่อมแม ่  คือ คนที่มองว่าตัวเองดี แต่คนอื่นไม่ดี  

- I’m not ok + You’re ok = ชายน้อย,หญิงใหญ ่ คือ คนที่มีปมปัญหาชีวิต จึงมองว่าคนอื่นดีกว่าตัวเอง  

- I’m not ok + You’re not ok = หญิงเล็ก  คือ คนที่ติดลบ มองตัวเองก็ขาด มองคนอื่นก็ไม่พอใจ ไมม่ใีครด ี

 
 



 

อาจารย์วิชัยได้กล่าวไว้ว่า ความสุขมีสามระดับ คือ  

- สุขในระดับ เปลือก  คือ เอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ต้ังในการแสวงหา  

- สุขในระดับ เนื้อ  คือ มีตนเองและผู้อ่ืนร่วมอยู่ด้วย ดังเช่นการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน  

- สุขในระดับ แก่น  คือ สุขที่ได้เข้าใจชีวิตจากความเป็นจริง อยู่กับปัจจุบัน และสามารถ

แก้ปัญหาได ้  

 

ความรู้ที่ได้นําไปประยุกต์ใชใ้นงานของท่าน 

 ในตอนท้ายอาจารย์วิชัยได้สรุปให้ฟังว่า ในการทํางานเราจําเป็นต้องใช้คนหลายประเภท เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายโดยสมบูรณ์ ดังนั้น การสื่อสารและการเข้าใจกันจึงสําคัญ เพราะจะทําให้คนทกุฝ่าย ทํางานได้

สอดคล้องประสานกัน ฟังแล้วได้ข้อคิดดีๆ ที่สามารถนําไปใช้ในการทํางานและปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริง 

เมื่อได้นั่งคิดทบทวนดูจึงพบว่า ในชีวิตของคนเราก็เหมือนละครโรงใหญ่ ที่ต้องพบเจอผู้คนมากมาย ต้ังแต่ดี

ที่สุด จนถึงแยท่ี่สุด เท่าที่เคยเจอมา ดังนั้นในบางครั้ง เราก็ต้องทําใจยอมรับกับบางคนที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง

อะไรได้ เรียกได้ว่า เด๋ียวละครจะไม่ครบรส เด๋ียวชีวิตจะขาดสีสัน 

  

ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


