
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ้
ครั้งที่ 1/2562 

    วันอังคารที่  24  กันยายน  2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. 
  ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 สํานักงานเลขานุการ 

รายชื่อผู้ประชุม 
1. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้    กรรมการ 
3. หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ    กรรมการ 
4. นางสาวมธุพจน์ รัตนะ     กรรมการ 
5. นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม    กรรมการ 
6. นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒน์โชติ    กรรมการ 
7. นางกิตญาภัทร รอดเพียร      กรรมการ 
8. นางพชรมน  กรแก้ว     กรรมการ 
9. นางสาวสิรินันท์  ธรรมวิชัย    กรรมการ 

   10. นายทศพล  ศลิาศาสตร์    กรรมการ 
11. หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

เปิดประชุม  เวลา 09.00  น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีจํานวนครั้งมากเกินไป
หรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผกระทบต่องานประจํา อาจจะได้มีการพิจารณาทบทวนเรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษา 
2562 จะมีเท่าเดิมหรือมีกิจกรรมเฉพาะแผนกก็ได้ 

  ส่วนเรื่องการพัฒนาบทความข้ึน KM Blog ในปีการศึกษา 2562 จะต้องมีมาตรการเข้มงวดมากย่ิงขึ้นในการ
เขียนให้ทันกําหนดเวลา คือ 6 เดือน ต่อ 1 บทความ ถ้าบุคลากรท่านใดไม่ส่งตามกําหนดเวลา ต้องทําแผนพัฒนาตนเอง 

เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ แจ้งเพ่ือทราบ ดังน้ี 
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศปีการศึกษา 2561 คําสั่งที ่009/2561 เรื่อง 

แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ (ตามเอกสารแนบ)  
2. ประเด็นการตรวจประเมินคุณภาพ QA ของศูนย์บรรณสารสนเทศ การจัดการความรู้ KM เป็นส่วนหน่ึงของตัว

บ่งช้ีที่ 1 การบริหารหน่วยงาน เกณฑ์ข้อ ที่ 3 มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ภาระงานของศูนย์ / กอง / 
สํานัก อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอั์กษร และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง คณะกรรมผู้ตรวจ
ประเมิน ไม่มีขอ้เสนอแนะใด ๆ  
มติที่ประชุม รบัทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

           รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 –15.30 
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 



 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
         -ไม่มี- 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 แผนการจัดการความรู ้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมี
สาระสําคัญของแผนการจัดการความรู้เป็น 3 ขอบเชต ดังน้ี  

1. การกําหนดประเด็นความรู้/ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ หารือ จนได้ข้อสรุป 
เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน 
 ในปีการศึกษา 2562  ได้กําหนดประเด็นความรู้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ หารอื จนได้
ข้อสรุปเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน โดยบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “การเขียนโครงการ” 

2. การแลกเปลี่ยน/การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ทักษะในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษศาสตร ์
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกิดจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรได้เรียนรู้ โดยมีการนําเสนอ ใน KM Blog ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยกําหนดให้บุคลากรเขียนอย่างน้อย 2 
บทความ 

3. กิจกรรมการจดัการความรู้ Knowledge sharing ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการกําหนดให้ม ี
กิจกรรม Knowledge sharing ระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง หรือจากผู้บริหารเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากร โดยในปีการศึกษา 2562 กําหนดกิจกรรม Knowledge sharing จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี 

 
4.2. แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วให ้

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและสรุปได้ดังน้ี   

ครั้งที่ วันเดือนปี กิจกรรม แผนก/วิทยากร 
1. 16,30 ตุลาคม 2562 การเขียนโครงการ  บุคลากรศบส. /ผู้อํานวยการ 
2. 22 พฤศจิกายน 2562 การแนะนําหนังสือใหม่ผ่าน Social media แผนกบริการฯ/ณัฐชยาและทศพล 
3. 28 พฤศจิกายน 2562 Refresh your cataloging skills (ทบทวนการลงรายการ

บรรณานุกรม) 
แผนกจัดหาฯ,แผนกทรัพยากรฯ,
งานวารสาร/ผู้อํานวยการ 

4. มกราคม 2563 การสร้างแบบสอบถาม/การประเมินผลผ่านระบบออนไลน์  แผนกบริการฯ,แผนกสํานักงาน
เลขานุการ/ไพลินและทศพล 

5. กุมภาพันธ์ 2563 การใช้งาน Google Documents เพ่ืองานบริการตอบ
คําถาม 

แผนกทรัพย์ฯ,แผนกบริการ/ไพลิน 

6. มีนาคม 2563 ความรู้เรื่องห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า แผนกบริการฯ/ อาจารย์ธันฐกรณ์ 
สังขพิพัฒธนกุล 



แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติปกีารศึกษา 2562 แผนปฏิบตัิงานการจัดการความรู้  (KM Action Plan)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :   มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการที่ 2.5 :             สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดําเนินการจัดการความรู้ (KM) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)   
แผนงาน                       การจัดการความรู้ในศูนย์บรรณสารสนเทศ                                  
องค์ความรู้ที่จําเปน็ :        การเขียนโครงการ  
ขอบเขต KM :                การเขียนโครงการ 
ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. การบ่งชี้ความรู้ มีการประชุมกําหนดประเด็นความรู้ 

ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การเขียนโครงการ”
ประเด็นองค์ความรู้ 1 
เรื่อง การเขียนโครงการ 

สิงหาคม 2562  บุคลากรศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

 

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

ประชุมระดมสมองและเปลี่ยนและ
เรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียน
โครงการ 

ได้แนวทางในการเขียน
โครงการ 

สิงหาคม 2562  บุคลากรศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

 

3. การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 

กําหนดให้เป็นขั้นตอนแนวทางในการ
เขียนโครงการ  

คู่มือขั้นตอนการเขียน
โครงการ 

กันยายน 2562 บุคลากรศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

รวบรวมและเรียบเรียงขั้นตอนการเขียน
โครงการ  
 
 
 

ขั้นตอนในการเขียน
โครงการ 

กันยายน 2562 บุคลากรศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

 



ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5. การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่ เรื่อง “การเขียนโครงการ” 

ผ่าน KM Blog ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 

องค์ความรู้เรื่องการ
เขียนโครงการได้รับการ
เผยแพร ่

1 ตุลาคม 2562 บุคลากรศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

 

6. การแบ่งปันความรู้ อบรมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ 
เรื่อง “การเขียนโครงการ” 

บุคลากรศูนย์บรรณ
สารสนเทศได้รบัการ  

16,30 ตุลาคม  
2562 

บุคลากรศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

 

7. การเรียนรู ้ บุคลากรนํามาปฏิบัติงานได้จริง เรื่อง 
“การเขียนโครงการ” ของแต่ละแผนกได้

บุคลากรของศูนย์บรรณ
สารสนเทศนําไป
ปฏิบัติงานได้จริง 

พฤศจิกายน 
2562 

บุคลากรศูนย์บรรณ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
                      เลขานุการนําเสนอ ตารางกําหนดการอบรม Knowledge sharing ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผน/กิจกรรมการจัดการความรู้ KM  ปีการศึกษา 2562         

ลําดับ กิจกรรม     2562           2563       ผู้รับผิดชอบ 
  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. ประชุม ครั้งที ่1    24                     คณะกรรมการ KM 
2. Knowledge sharing 1 การเขียนโครงการ     16,30                   ศบส. 
3. Knowledge sharing 2 การแนะนําหนังสือใหม่ผ่าน Social media       22                 แผนกบริการฯ 

4. 
Knowledge sharing 3 Refresh your cataloging skills (ทบทวนการ
ลงรายการบรรณานุกรม) 

      28                 แผนกจัดหาฯ 

5. 
Knowledge sharing 4 การสร้างแบบสอบถาม/ประเมินผลผ่านระบบ 
ออนไลน์ 

                        แผนกทรัพยากรฯ 

6. 
Knowledge sharing 5 การใช้งาน  Google Documents เพื่องาน
บริการตอบคําถาม 

                        
แผนกทรัพยากรฯ/
แผนกบริการ 

7. Knowledge sharing 5 ความรู้เรือ่งหอ้งสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า                     แผนกบริการฯ 
8. ประชุม ครั้งที่ 2                   21,28 3,4   คณะกรรมการ KM 

  
ปิดประชุมเวลา 11.00 น 
บันทึกรายการประชุมโดย 
นางสาวดุษษา  โชติกวิบูลย์    
เลชานุการและคณะกรรมการจัดการความรู้ 


