
แผนการจัดการความรู้ ชอง ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

ปีการศึกษา 2557 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้  

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงได้มีการส่งเสริมการ 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันกบัการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยสนบัสนุน

ให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และเข้าร่วมการประชุม อบรม สมัมนา ในหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ

และเอกชนเพื่อนําหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดร (Best Practice) มาพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิม่มากขึ้น และนํา

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

 ในปีการศึกษา 2557 ศูนย์บรรณสารสนเทศกําหนดแผนพัฒนาการจัดการความรู้ของบุคลากรใหส้อดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของศูนย์บรรณสาร โดยนําความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้จากการเรียนรู้ (Explicit 

Knowledge) รวบรวมจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้ที่มีประโยชน์ และนํามาเผยแพร่สู่บุคลากรอย่างทั่วถึง 

2.  ขอบเขตการจัดการความรู้ 

 ขอบเขตการจัดการความรู้ KM มีดังนี้ 

1. การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศ และศาสตร์อ่ืน ๆ นํามาเผยแพร่ให้บุคลากร 

ทราบเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. การจัดอบรม สัมมนา และศกึษาดูงาน จากหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรและนําไปใช้ใน

การปฏิบัติงานให้เกิดทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น 

3.  เป้าหมาย 

 1.  เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2.  เพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ มีคลังความรู้ทีม่ีหลากหลายและเป็นแหล่งเรยีนรู้ร่วมกัน 

 3.  เพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 4.  เพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

4.  การดําเนนิการ 

 รายละเอียดปรากฏตามแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนปฏิบัติการ KM) 
5.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ปีการศึกษา 2557 (มิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558) 

6.  ผู้รับผิดชอบ 

 คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

7.  งบประมาณ 

 -  

8.  การประเมินผล 

 1.  มีการกําหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

9.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

 1.  มีการกําหนดตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม



แผนการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 

  

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีการศึกษา 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยโดยเน้นความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

องค์ความรู้ที่จําเป็น : พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษา

และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นให้ได้ครบทุกสาขาวิชาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอน 

ลําดับ ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การระบุองค์ความรู้ที่จําเป็น 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับศูนย์ 

 

จํานวน

คณะกรรมการ

จัดการความรู้ 

สิงหาคม 2557 

 

คณะกรรมการ

จัดการองค์

ความรู้ 9 คน  

คณะกรรมการ

จัดการองค์ความรู้ 

คําสั่ง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 

 

 

1. รวบรวม ศึกษา ประชุมหารือคณะกรรมการ

จัดการความรู้และค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับองค์

ความรู้ที่นํามาใช้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ  

จํานวนครั้งใน

การประชุม 

กุมภาพันธ์ 2558 1 ครั้ง คณะกรรมการ

จัดการองค์ความรู้ 

รายงานการ

ประชุม 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การจัดกิจกรรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนในลักษณะ

ต่าง ๆ  

3.1 การจัดทําคลังความรู้ที่ได้จากการอบรม

สัมมนา ภายใต้หัวข้อ 

(เล่าเรื่องกิจกรรม...แบ่งปนัความรู)้
  

 

 

 

 

จํานวนเอกสาร

การอบรม

สัมมนาที่

เผยแพร่ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 

ของจํานวนครั้ง

ที่อบรมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

มิถุนายน 2557-

กรกฎาคม 2558 

บุคลากรศูนย์

และผู้ใช้บริการ 

คณะกรรมการ

จัดการองค์ความรู้ 

โครงการ 

กิจกรรม 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีการศึกษา 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยโดยเน้นความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

องค์ความรู้ที่จําเป็น : พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษา

และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นให้ได้ครบทุกสาขาวิชาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอน 

 

ลําดับ ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

(ต่อ) 

3.2 องค์ความรู้จากผลงานเครือข่ายห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อพส.  

ผลงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร 

ผลงานกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากร 

ผลงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ 

ผลงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการจัดการและ

เผยแพรการจัดการองคความรู KM 

จํานวนผลงาน

บนเว็บไซด์ 

 

 

 

 

จํานวนผู้เช้าชม 

เว๊บไซด์ 

มิถุนายน 2557-

กรกฎาคม 2558 

บุคลากรศูนย์

และผู้ใช้บริการ 

คณะกรรมการ

จัดการองคค์วามรู้ 

โครงการ 

กิจกรรม 

4. การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

 

1. ดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

มิถุนายน 2557-

กรกฎาคม 2558 

 

บุคลากรศูนย์

และผู้ใช้บริการ 

คณะกรรมการ

จัดการองค์ความรู้ 

 

5. การเข้าถึงความรู้  

 

 

 

การทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับการ

รวบรวมองค์ความรู้ การแสวหาความรู้และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ ได้แก่ 

5.1 เอกสารายงานการประชุมต่าง ๆ  

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ 

5.2 เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์   

http:// lib.hcu.ac.th และfacebook ของศูนย์

บรรณสารฯ ที่  

http://www.facebook/groups/kmilbhcu 

 

Web site มิถุนายน 2557-

กรกฎาคม 2558 

บุคลากรศูนย์ คณะกรรมการ

จัดการองค์ความรู้ 

 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีการศึกษา 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยโดยเน้นความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

องค์ความรู้ที่จําเป็น : พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษา

และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นให้ได้ครบทุกสาขาวิชาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอน 

ลําดับ ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  1. องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมที่กําหนดขึ้น 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

มิถุนายน 2557-

กรกฎาคม 2558 

บุคลากรศูนย์

และผู้ใช้บริการ 

คณะกรรมการ KM  

7. การเรียนรู้ 1. การนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

มาปรับปรุงและพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 

รายงานสรุปผล

การจัดการองค์

ความรู้ 

มิถุนายน 2557- 

กรกฎาคม 2558 

บุคลากรศูนย์ คณะกรรมการ KM  

 

ผู้ทบทวน 

คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

 

ผู้อนุมัติ....................................................................... 

                 (อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์) 

                 ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

 

หมายเหตุ KM Process มี 7 ขัน้ตอน 

1. บ่งชี้ความรู ้

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

5. การเข้าถึงความรู้  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 

7. การเรียนรู้ (Learning)  

 

 


