
แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558 

แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ (KM Action Plan): ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจยัโดยเน้นความเข้มแข็งในด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเปน็: พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ิมขึ้นให้ครบทุกสาขาวิชาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอน 
ขอบเขต KM ที่ 1 : การท าระบบส ารองเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลเมื่อระบบห้องสมุดเกิดขัดข้อง 
ขั้นตอนการจดัการความรู ้ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

การสร้างและแสวงหา
ความรู ้

1.หาข้อมูลวิธีการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ
เมื่อไม่มีระบบห้องสมุดให้ใช ้
2. ประชุมระดมสมอง
บุคลากรแต่ละแผนกถึง
วิธีการท างานเมื่อระบบ
ขัดข้อง 

มีข้อมูลการ
ท างานเมื่อ
ระบบขัดข้อง
ของแต่ละ
แผนก 

พ.ย. 58  บุคลากรของ
ศูนย์บรรณสาร
ฯ 

หัวหน้าทุกแผนก  

การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

รวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละแผนก
เมื่อระบบขัดข้อง 

มีสรุปข้อมลู
การปฏิบัติงาน
ของแต่ละ
แผนก 

พ.ย. 58 บุคลากรของ
ศูนย์บรรณสาร
ฯ 

หัวหน้าทุกแผนก  

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ถึง
แนวทางการปฏิบัติทดแทน 

ได้ผลสรุปแนว
ทางการ 

ธ.ค. 58 บุคลากรของ
ศูนย์บรรณสาร
ฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 
 
 



ขั้นตอนการจดัการความรู ้ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 เมื่อระบบขัดข้องและ

สามารถปฏิบัติงานได้
ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน 

ปฏิบัติงาน
ทดแทนเมื่อ
ระบบขัดข้อง 

    

การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่าน
เว็บไซต/์เว็บบล็อกของศูนย์
บรรณสารฯ 

บุคลากรทุก
แผนกได้รับ
ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต/์เว็บ
บล็อกของศูนย์
บรรณสารฯ 

ม.ค. 59 บุคลากรของ
ศูนย์บรรณสาร
ฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

การแบ่งปันความรู้ ประชุมบุคลากรแต่ละแผนก มีการประชุม
บุคลากรแต่ละ
แผนก 

ม.ค. 59 บุคลากรของ
ศูนย์บรรณสาร
ฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

การเรียนรู ้ ประชุมและสรปุผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีรายงานสรุป ม.ค. 59 บุคลากรของ
ศูนย์บรรณสาร
ฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ (KM Action Plan): ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจยัโดยเน้นความเข้มแข็งในด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเปน็: พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นให้ครบทุกสาขาวิชาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอน 
ขอบเขต KM ที่ 2 : การจัดท าแนวปฏิบัตใินการพิจารณาหนังสือหายาก 
ขั้นตอนการจดัการความรู ้ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

การสร้างและแสวงหา
ความรู ้

1.หาข้อมูลลักษณะของ
หนังสือหายาก แนวทางการ
พิจารณาหนังสือหายากจาก
แหล่งสารสนเทศและ
ห้องสมุด/หน่วยงานที่ม ี
Collection หนังสือหายาก 
2. สอบถามบรรณารักษ์ห้อง
หนังสือหายาก/Collection 
หนังสือหายาก 

มีข้อมูล
คุณลักษณะและ
แนวทางการ
คัดเลือกหนังสือ
หายาก 

พ.ย. 58 บุคลากรงาน
จัดหาฯ 

หัวหน้าและบุคลากร
ในแผนกจัดหาฯ  

 

การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
หนังสือหายาก 

มีสรุปข้อมลู
เกี่ยวกับเกณฑ์
การคัดเลือก
หนังสือหายาก 

พ.ย. 58 บุคลากรงาน
จัดหาฯ 

หัวหน้าและบุคลากร
ในแผนกจัดหาฯ 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจดัการความรู ้ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้

วิเคราะห์ พิจารณา
เปรียบเทียบลักษณะหนังสือ
หายากกับรายการหนังสือ
หายากศูนย์บรรณฯ 

ได้รายการ
หนังสือหายาก
และแนวทางที่
เหมาะสมในการ
พิจารณาหนังสือ
หายาก 

ธ.ค. 58 
 

บุคลากรงาน
จัดหาฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่าน
เว็บไซต/์เว็บบล็อกของศูนย์
บรรณสารฯ 

บุคลากรแผนก
จัดหาฯ ได้รับ
ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต/์เว็บ
บล็อกของศูนย์
บรรณสารฯ 

ม.ค. 59 บุคลากรงาน
จัดหาฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

การแบ่งปันความรู้ ประชุมบุคลากรในแผนก
จัดหาฯ 

มกีารจัดประชุม
บุคลากรในแผนก 

ม.ค. 59 บุคลากรงาน
จัดหาฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

การเรียนรู ้ ประชุมและสรปุผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีรายงานสรุป ม.ค. 59 บุคลากรงาน
จัดหาฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ (KM Action Plan): ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจยัโดยเน้นความเข้มแข็งในด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเปน็: พัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นให้ครบทุกสาขาวิชาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอน 
ขอบเขต KM ที่ 3 : การพัฒนากระบวนการจัดการหนังสอืที่หาไม่พบจาการส ารวจหนังสือ 
ขั้นตอนการจดัการความรู ้ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

การสร้างและแสวงหา
ความรู ้

1.หาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการหาหนังสือไม่พบ 
2.ประชุมกับหัวหน้าแผนก
จัดหาฯ  แผนกบริการฯ 
และแผนกทรพัยากรฯ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการหา
หนังสือไม่พบ 

มขี้อมูลเกี่ยวกบั
สาเหตุของการ
หาหนังสือไม่
พบที่สามารถไป
ด าเนินการต่อ 

พ.ย. 58  บุคลากรงาน
บริการฯ 

หัวหน้าแผนก
บริการฯ 

 

การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการ
สร้างระเบียนข้อมูลทาง
บรรณานุกรมในระบบและ
สาเหตุของการหาหนังสือไม่
พบ 

มีสรุปบันทึก
ข้อมูล เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ 

พ.ย. 58 บุคลากรงาน
บริการฯ 

หัวหน้าแผนก
บริการฯ 

 

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่
การบันทึกข้อมูลทาง 

ได้แนวทางที่
เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 

ธ.ค. 58 บุคลากรงาน
บริการฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 



ขั้นตอนการจดัการความรู ้ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 บรรณานุกรมของหนังสือ

เข้าระบบ การยิงบาร์โคด 
การน าหนังสือออกให้บริการ 

หนังสือที่ยังหา
ไม่พบ 

    

การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่าน
เว็บไซต/์เว็บบล็อกของศูนย์
บรรณสารฯ 

บุคลากรแผนก
บริการฯ ได้รับ
ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต/์เว็บ
บล็อกของศูนย์
บรรณสารฯ 

ม.ค. 59 บุคลากรงาน
บริการฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

การแบ่งปันความรู้ ประชุมหัวหน้าทุกแผนก มีการจัดประชุม
หัวหน้าทุก
แผนก 

ม.ค. 59 บุคลากรงาน
บริการฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

การเรียนรู ้ ประชุมและสรปุผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีรายงานสรุป ม.ค. 59 บุคลากรงาน
บริการฯ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 

 

 

 

 


