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คํานํา  

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการนําความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์กร 

โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ เป็นต้น การจัดการความรู้จึงเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  

คณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ขึ้นเพื่อให้

บุคลากรภายในศูนย์ได้รับความรู้และนํามาใช้ภายในองค์กร ทําให้องค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนาไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

           คณะกรรมการจัดการความรู ้   

        ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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โครงการ การจัดทําคลังความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา (เลา่เรื่องกิจกรรม...แบ่งปนัความรู)้ 

 (Knowledge Management : KM ) 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
1. ความสอดคลอ้ง 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเข้มแข็ง หลากหลายและ

สอดคล้องกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและระดับสากล 

1.2 การพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัยโดยเน้นความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านจีน
ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.3 การพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

1.4 การสั่งสม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

1.5 การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

1.6 การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแหง่ความพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ศนูย์บรรณสารสนเทศ 

1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้าน

จีนศึกษาและวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เปิดสอน 

1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มุน่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเป็น

แหล่งสร้างเสรมิลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ

นักศึกษา 

1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้บุคลากรตระหนัก
หน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ 

2.  ชื่อโครงการ   โครงการการจัดทําคลังความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา (เล่าเรื่องกิจกรรม...แบ่งปันความรู้) 

3.  ลักษณะโครงการ 

 เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการ

และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหผู้้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมนําความรู้ที่ได้รับ

จาการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม มาเผยแพร่ แบ่งปันให้กับบุคลากรทราบโดยผ่านการเล่าเรื่องจากกิจกรรมที่

ได้ไปสัมมนาและนํามาเผยแพร่ผ่าน เว็บไซด์องค์ความรู้ KM ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 
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4. วัตถุประสงค ์

   4.1 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 

   4.2 บุคลากรศูนย์บรรณสารได้รับความรู้จากการถ่ายทอดในรูปแบบของความรู้ผ่านกิจกรรม  

        (เล่าเรื่องกิจกรรม...แบ่งปันความรู้) 

5.  ความเปน็มา หลักการ และเหตผุล 

    ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดให้มีการจัดการความรู้ของ 

บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนาํความรู้ไปปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดการจัดการความรู้ที่ดี จะต้องมีวิธีการจัดเก็บความรู้ และสามารถเผยแพร่ความรู้นั้นอย่าง

ดีด้วย ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซต์ และการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อให้เป็นศูนย์รวม

ข้อมูลความรู ้และเป็นเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ซึง่กันและได้ จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

7. แผนการดาํเนนิงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 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. ประชุมคณะกรรมการ               

2. พิจารณาหารือกําหนด

กิจกรรมที่ต้องทํา 

              

3. เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนฯตามที่สนใจ 

              

4. ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

              

    

8. เป้าหมายการผลิต 

   8.1  บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มสี่วนร่วมแบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรม (เล่าเรือ่งกิจกรรม...แบ่งปัน

ความรู้) 

     9.  ตัวชี้ความสําเร็จ  

9.1 จํานวนบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 50 

10. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

          _ 
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 11.  สถานที ่

   11.1 นําผลงานขึ้น web ศูนย์บรรณสารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ KM 

 

12. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

    12.1  มีการแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ โดยผา่นเว็บไซต์ KM 

              12.2  บุคลากรศนูย์บรรณสารได้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจรรม (เล่าเรื่องกิจกรรม...แบ่งปันความรู้)
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โครงการองคค์วามรู้จากผลงานเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อพส.   

(Knowledge Management : KM ) 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
1.  ความสอดคล้อง 

      ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเข้มแข็ง หลากหลายและสอดคลอ้ง

กับการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและระดบัสากล 

1.2 การพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัยโดยเน้นความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านจีนศึกษา
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.3 การพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

1.4 การสั่งสม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

1.5 การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

1.6 การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแหง่ความพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ศนูย์บรรณสารสนเท 

1.7  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัย     

ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษาและ       

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เปิดสอน 

1.8  ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเป็น แหล่ง

สร้างเสริมลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือ 

 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้บุคลากรตระหนัก      

 หน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ให้บรกิาร 
2.  ชื่อโครงการ   โครงการองค์ความรู้จากผลงานเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อพส.   

3.  ลักษณะโครงการ  

    บุคลากรมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(อพส.) และมบุีคลากรศูนยบ์รรณสารเข้าร่วมทุกกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุม่งาน

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กลุม่งานบริการสารสนเทศ และกลุ่มงานเทคโนโลยี ทัง้ 4 กลุม่มีผลการดําเนินงาน

ในโครงการต่าง ๆ โดยผลงานและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .   

 2.   บุคลกรมทีักษะการทํางานและนํามาเพิ่มพูนความรู้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ความเปน็มา หลักการ และเหตผุล 

        ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดให้มีการจัดการความรู้ของ 

บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนาํความรู้ไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการห้องสมุดการจัดการความรู้ที่ดี จะต้องมีวิธีการจัดเก็บความรู้ และสามารถเผยแพร่ความรู้นั้นอย่าง
ดีด้วย ดังนั้น การนําความรู้ที่ได้จากเครือข่ายห้องสมุด นํามาเผยแพร่ข้อมลูความรู ้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูล

ความรู้ และเป็นเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและได้ จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

7. แผนการดาํเนนิงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 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. ประชุมคณะ

กรรมการฯ 

              

2. พิจารณาหารือ

กําหนดวันอบรม 

              

3. เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนฯ 

              

4. ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

              

8. เป้าหมายการผลิต 

           8.1  กลุ่มงานย่อยของเครือข่าย อพส. (4 กลุ่มงาน) 

  9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 9.1 บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้มีส่วนร่วมในเครือข่าย อพส. ทุกกลุม่งาน 

 10. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

          _ 
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 11.  สถานที ่

11.1   สถาบันดุอมศึกษาเอกชนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการประชุม 

12. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

12.1 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

12.2  มีวิสัยทศัน์ในการทํางานและความรูม้าถ่ายทอดใหกั้บบุคลากรภายในแผนก 
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โครงการพัฒนาเว็บไซดเ์พื่อการจัดการและเผยแพร่การจัดการองคค์วามรู้ KM 

(Knowledge Management : KM ) 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
1.   ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเข้มแข็ง หลากหลายและ

สอดคล้องกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและระดับสากล 

1.2 การพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัยโดยเน้นความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านจีน
ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.3 การพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

1.4 การสั่งสม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

1.5 การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

1.6 การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแหง่ความพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ศนูย์บรรณสารสนเทศ 

1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้าน

จีนศึกษาและวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เปิดสอน 

1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มุน่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเป็น

แหล่งสร้างเสรมิลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ

นักศึกษา 

1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้บุคลากรตระหนัก
หน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ 

2.  ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการจัดการและเผยแพรก่ารจัดการองค์ความรู้ KM 

     3.  ลักษณะโครงการ 

    เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ และพัฒนาระบบการจัดเก็บและการเผยแพร่ข้อมูลด้านจัดการความรู้ของ 

บุคลากรศูนยบ์รรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ ซึง่การพัฒนานี้ เป็นการสร้างเว็บไซต์

เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความรู้ และการนําความรู้นั้น มาเผยแพร่ในรูปแบบของ face book  
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4. วัตถุประสงค 
   4.1 เพื่อสร้างเว็บไซต์ ด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ  

   4.2 เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บ และการเผยแพร่ความรู้ของบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  

   4.3 เพื่อให้บุคลากรได้มีเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ สําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ 

 5.  ความเปน็มา หลักการ และเหตผุล 

    ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดให้มีการจัดการความรู้ของ 

บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนาํความรู้ไปปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ

สนองความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดการจัดการความรู้ที่ดี จะต้องมีวิธีการจัดเก็บความรู้ และสามารถ

เผยแพร่ความรู้นั้นอย่างดีด้วย ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซต์ และการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ และเผยแพร่

ข้อมูลความรู ้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ และเป็นเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและได้ จึง

เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

     7. แผนการดําเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 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. พัฒนาโฮมเพจการ

จัดการความรู้ 

1.1 ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลความรู ้

1.2 ระบบการเผยแพร่

ความรู้ 

              

2. ประชาสัมพันธ์การใช้

ระบบ KM 

              

3. ใช้ระบบการ

ประชาสัมพันธ์องค์

ความรู้ KM 

              

4. ประเมินผลระบบ               
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  8. เป้าหมายการผลิต 

 8.1  อย่างน้อย 1 ช่องทางที่ใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูล การจัดความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ 

9.  ตัวชี้ความสําเร็จ 

    9.1 ช่องทางที่ใช้เข้าถึงแหลง่ข้อมูล การจัดความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ 

10. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

          _ 

11.  สถานที ่
 11.1   Web sits ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

12. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

          12.1  มีการแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของ face book ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

          12.2  กระจายองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงทั้งบุคลากรและผู้ใช้บริการทั่วไป 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


