
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู 

                                                    ครั้งท่ี 2/2562 

วันจันทร ท่ี 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. 

                                 ณ หองประชุม 205 ช้ัน 2 สํานักงานเลขานุการ 

รายช่ือผูประชุม 

1. ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ    ประธานกรรมการ 

2. หัวหนาแผนกทรัพยากรการเรียนรู    กรรมการ 

3. หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ    กรรมการ 

4. นางสาวมธุพจน รัตนะ     กรรมการ 

5. นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม    กรรมการ 

6. นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒนโชติ    กรรมการ 

7. นางกิตญาภัทร รอดเพียร      กรรมการ 

8. นางสาวสิรินันท  ธรรมวิชยั    กรรมการ 

   9. นายทศพล   ศิลาศาสตร    กรรมการ 

10. หัวหนาแผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

ลาประชุม 

นางพชรมน  กรแกว     กรรมการ 

 

เปดประชุม  เวลา 09.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

ประธานท่ีประชุมใหขอสังเกตวา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของศูนยบรรณสารสนเทศ ในป

การศึกษา 2562 ยังดําเนินการยังไมครบตามแผนท่ีกําหนดไว ดังนั้น ของใหดําเนินการใหแลวเสร็จเพ่ือให

เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว    

เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ แจงเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1. รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู รอบ 6 เดือน นําสงกองแผนและพัฒนาแลว 

ตั้งแต 24 มกราคม 2563 โดยทางสํานักงานเลขานุการ ศูนยบรรณสารสนเทศเปนผูสงไปยังกองแผนและ

พัฒนา สามารถดูไดท่ี   

http://lib.hcu.ac.th/files/2019/km-1-62-knowledge_management_report-form_hcu-2562-

update.pdf 

2. กิจกรรมการจัดการความรูของ ศูนยบรรณสารฯ และเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการความรู 

สามารถดูไดท่ี http://lib.hcu.ac.th/index.php/8-about-us/665-km-lib-2562 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/8-about-us/665-km-lib-2562


 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

           รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันอังคารท่ี  24  กันยายน  2562  

 เวลา 09.00 - 11.00 น. 

 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

         -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

                    1. สรุปผลการนําความรูไปปฏิบัติใช เนื่องจากกองแผนและพัฒนา มีการติดตามผลการ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การเขียนโครงการ ท่ีประชุมนํามาหารือในประเด็น การนํา

ความรูไปปฏิบัติไปใช พอสรุปดังนี้ 

สรุปองคความรู เรื่องการเขียนโครงการ นําเผยแพรไวท่ี เว็บไซต ศูนยบรรณสารสนเทศสามารถดูไดท่ี  

http://www.lib.hcu.ac.th/KM/km-how-to-write-project/ 

 แนวปฏิบัติท่ีนําไปใช  

    1. บุคลากรศูนยบรรณสารฯ ไดนําความรูการเขียนโครงการไปใชเขียนโครงการคนละหนึ่งโครงการ 

  2. หลายโครงการสามารถนําไปใชไดจริงในปการศึกษา 2563 

          3. การเขียนโครงการท่ีดีผูเขียนจะตองรอบรูและเขาใจในแตละโครงการอยางทองแท 

และสามารถทําใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอานแลวเขาใจและมีความเห็นคลอยตามในโครงการท่ีนําเสนอ 

           4. การเขียนโครงการท่ีดีควรมีทักษะดานการเขียน  

           5. การเขียนโครงการตองวัดไดท้ัง output และ outcome 

                    2.  สรุปผลการดําเนินการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ ตลอดการศึกษา 2562 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีสาระสําคัญของแผนการจัดการ

ความรูเปน 3 ขอบเชต ดังนี้  

  1. การกําหนดประเด็นความรู/ปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู หารือ จนได

ขอสรุปเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน 

  ในปการศึกษา 2562  ไดกําหนดประเด็นความรูปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรู หารือ จนไดขอสรุปเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางาน โดยบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่อง  

“การเขียนโครงการ” 

http://www.lib.hcu.ac.th/KM/km-how-to-write-project/


1. การแลกเปลี่ยน/การแบงปนความรู ประสบการณทักษะในการปฏิบัติงานดาน 

บรรณารักษสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และองคความรูท่ีเกิดจากการเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรไดเรียนรู โดยมีการนําเสนอ ใน KM Blog ของศูนยบรรณสารสนเทศ โดย

กําหนดใหบุคลากรเขียนอยางนอย 2 บทความ 

2. กิจกรรมการจัดการความรู Knowledge sharing ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการ 

กําหนดใหมีกิจกรรม Knowledge sharing ระหวางบุคลากรดวยกันเอง หรือจากผูบริหารเพ่ือเพ่ิมความรู 

ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณใหแกบุคลากร โดยในปการศึกษา 2562 กําหนดกิจกรรม Knowledge 

sharing จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ  ใหจัดกิจกรรมดังกลาวใหครบถวน โดยเลขานุการฯ เปนผูดําเนินการประสานงานตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  

   -ไมมี- 

 

นางสาวดุษษา  โชติกวิบูลย    

 ผูบันทึกรายการประชุม    

ครั้งท่ี วันเดือนป กิจกรรม แผนก/วิทยากร 

1. 16,30 ตุลาคม 2562 การเขียนโครงการ  บุคลากรศบส. /ผูอํานวยการ 

2. 22 พฤศจิกายน 2562 การแนะนําหนังสือใหมผาน Social media แผนกบริการฯ/ณัฐชยาและทศพล 

3. 28 พฤศจิกายน 2562 Refresh your cataloging skills (ทบทวนการลงรายการ

บรรณานุกรม) 

แผนกจัดหาฯ,แผนกทรัพยากรฯ,

งานวารสาร/ผูอํานวยการ 

4. 8-9 ตุลาคม  2562 การใชงาน Google Documents เพ่ืองานบริการตอบ

คําถาม 

แผนกทรัพยฯ,แผนกบริการ/ไพลิน 

5. 15 มกราคม 2563 การสรางแบบสอบถาม/การประเมินผลผานระบบออนไลน  แผนกบริการฯ,แผนกสํานักงาน

เลขานุการ/ไพลินและทศพล 

6. 17 มิถุนายน 2563 ความรูเรื่องหองสมุดวัฒนธรรมศาสนาเตา (เลื่อนจากแผน

กําหนดการเดิม) 

แผนกบริการฯ/ อาจารยธันฐกรณ 

สังขพิพัฒธนกุล 
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