
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
คร้ังท่ี 1/2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ส านักงานเลขานกุาร 

รายชื่อผู้ประชุม 
1. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศ    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำแผนกทรัพยำกรกำรเรียนรู้    กรรมกำร 
3. หัวหน้ำแผนกบริกำรสำรสนเทศ   กรรมกำร 
4. นำงสำวน  ำฝน อินทรสิทธ์ิ    กรรมกำร 
5. นำงจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม   กรรมกำร 
6. นำงลัดดำ ฉันทนำวิวัฒน์โชต ิ   กรรมกำร 
7. นำงกิตญำภัทร รอดเพียร      กรรมกำร 
8. นำงสำวสิรินันท์  ธรรมวิชัย    กรรมกำร 

   9. นำยทศพล ศิลำศำสตร ์    กรรมกำร 
10. นำงพชรมน กรแก้ว    กรรมกำร 
11.หัวหน้ำแผนกจัดหำและวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

เปิดประชุม  เวลา 13.30  น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบถึงกำรจัดกำรควำมรู้ เป็นตัวบ่งชี ในระบบกำรประกันคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย จึงต้องด ำเนินกำร
ต่อไปเพื่อเป็นกำรเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ แลกเปลีย่นควำมรู้ และเพื่อเป็นกำรพัฒนำองค์กร และมหำวิทยำลัยต่อไป และเน้นย  ำถึงนโยบำย
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องศูนย์บรรณสำรสนเทศ ทีแ่ตกต่ำงจำกหน่วยงำนอื่น ตรงที่มีกำรก ำหนดให้บุคลำกรเขียนองค์ควำมรู้ 
เผยแพร่ขึ น Blog และขอให้คณะกรรมกำรฯ มสี่วนร่วมมำกขึ นในกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั ง 

เลขำนุกำร แจ้งเรื่อง ค ำสั่งแต่งตั งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรกำรจดักำรควำมรู้ ศูนย์บรรณสำรสนเทศ ที่ 005/2563  (ตำมเอกสำร
แนบ) 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั งท่ี 2/2562 วันจันทร์ ท่ี 8 มิถุนำยน 2563 เวลำ 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องประชุม 
205 ชั น 2 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
         -ไม่ม-ี 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ปีกำรศึกษำ 2563 สรุปได้ดังต่อไปนี  

4.1  แผนกำรจัดกำรควำมรู ้ศูนย์บรรณสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 แบ่งเป็นขอบเขต ดังนี  
  4.1.1 กำรก ำหนดประเด็นควำมรู้/ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้  

  ประธำน เสนอว่ำ ในระบบห้องสมดุ WMS มีกำรใส่ข้อมูลต่ำงๆ จำกแผนกจัดหำและวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ในส่วนท่ี

ผู้ใช้บริกำรสืบค้น ถ้ำผู้ใช้มีควำมเขำ้จะสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จำกระบบอย่ำงเต็มที่ แต่กำรที่ผู้ใช้จะเข้ำใจ ควรให้บุคลำกรของศูนย์บรรณ-



สำรสนเทศ ทุกคนมีควำมรู้ที่เท่ำกนั มีควำมเข้ำใจและสำมำรถสื่อสำร อธิบำยให้กับผู้ใช้บริกำรได้ จึงได้สรุปเป็นหัวข้อ เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้

เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้ โดยบุคลำกรงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ควรจะเป็นวิทยำกรและน ำเนื อหำในกำรน ำเสนอ แต่ประธำน แจ้งวำ่จะ

ช่วยด ำเนินกำรในส่วนนี ให้  

       4.1.2.  กำรแลกเปลี่ยน/กำรแบ่งปันควำมรู้ ประสบกำรณ์ทักษะในกำรปฏิบัติงำน 

       ประธำน แจ้งว่ำ ควำมรูจ้ำกตนเอง หรือควำมรู้ที่ได้จำกเข้ำร่วมฟังสมัมนำ บรรยำย ขอใหถ้่ำยทอดและน ำเผยแพร่ผำ่นเว็บ KM 

Blog ของศูนย์บรรณสำรสนเทศ ที่ http://www.lib.hcu.ac.th/KM/  และขอเป็นโยบำยเดิมที่ให้บคุลำกรมีกำรเขยีนบทควำมที่เป็นองค์

ควำมรู้อย่ำงน้อยคนละ 2 บทควำม ดังนั น ในแต่ละปี ศูนย์บรรณสำรสนเทศ จะมีองค์ควำมรู้ที่รวบรวมได้อย่ำงน้อยจ ำนวน 66 บทควำม 

   4.1.3 กิจกรรมกำรจดักำรควำมรู้ Knowledge sharing ศูนย์บรรณสำรสนเทศ มีกำรก ำหนดใหม้ีกิจกรรม Knowledge sharing 

ระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง หรือจำกผู้บรหิำรเพื่อเพ่ิมควำมรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ให้แก่บุคลำกร โดยในปีกำรศึกษำ 2563 

ก ำหนดกิจกรรม Knowledge sharing จ ำนวน 5 ครั ง ดังนี  

 
ที่ประชุมเสนอให้ หัวข้อ เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้ เปน็หัวข้อกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรูท้ี่เสนอกองแผนและพัฒนำ 

ส่วนหัวข้ออื่นๆ เป็นกิจกรรมย่อยที่ศูนย์บรรณสำรสนเทศ จัดเพิม่เตมิ เนื่องจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ควรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  4.2. แผนปฏิบัติงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ศูนย์บรรณสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 ทีป่ระชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วให้ด ำเนินกำรจดัท ำ
แผนปฏิบัติกำรและสรุปได้ดังนี    

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม วิทยากร ผู้รับผิดชอบ 

1. 25 ธันวำคม 63 ใช้ Line ไม่เก่ง วันนี เจ๋งแน ่ หฤษฎ์ โตพันธุ ์ พชรมน, น  ำฝน, สิรินันท ์

2. 21 มกรำคม 64 
22 มกรำคม 64 

เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้ ผู้อ ำนวยกำร บรรณำรักษ์วิเครำะห์
ทรัพยำกรฯ 

3. มีนำคม 64 กำรให้บริกำรจองห้องค้นคว้ำกลุ่ม ชั น 4 ประวี ปำลัครกุล ดุษษำ, ไพลิน, ณัฐชยำ 

4. มีนำคม 64 กำรใช้ MS office 365 ต่อยอดกำรท ำงำน หฤษฎ์ โตพันธุ ์ ไพลิน, ทศพล 
5. พฤษภำคม 64 กำรใช้โปรแกรม excel เพื่อใช้จัดท ำ JAS 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ไพลิน จับใจ ณัฐชยำ, กิตญำภัทร 



แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้  (KM Action Plan)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :   มีกำรบริหำรจดักำรศูนย์บรรณสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ พอเพียง ตำมหลักธรรมำภิบำล 
มาตรการที่ 2.5 :             สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ (KM) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้(LO)   
แผนงาน                       กำรจัดกำรควำมรู้ในศูนย์บรรณสำรสนเทศ                                  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น         เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้ 
ขอบเขต KM                  เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้ 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. กำรบ่งชี ควำมรู ้ มีกำรประชุมก ำหนดประเด็นหัวข้อองค์ควำมรู้ 

ภำยใต้หัวข้อ เรื่อง “เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้
เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้” 

ประเด็นองค์ควำมรู้  เรื่อง 
“เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้
เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้” 

พฤศจิกำยน 2563 บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู ้

 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู ้

ประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ 
เรื่อง “เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจ
ผู้ใช้” 

ได้แนวทำงในในกำรจัด
กิจกรรมอบรม “เข้ำใจ
ข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดน
ใจผู้ใช้” 

พฤศจิกำยน 2563 บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู ้

 

3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็น
ระบบ 

ก ำหนดให้เป็นขั นตอนแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
“เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้” 

ศึกษำเครื่องมือควำมหมำย
ของระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ 
WMS 

ธันวำคม 2563 บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำร
บรรณำรักษ์วิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

4. กำรประมวลและกลั่นกรอง
ควำมรู ้

รวบรวมและเรียบเรียงขั นตอนกำรน ำเสนอ 
“เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้” 

ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลระบบ 
WMS สรุปเพื่อกำรน ำเสนอ
และใช้เป็นคู่มือในกำรตอบ
ค ำถำมอย่ำงถูกต้อง 

7 มกรำคม 2564 บรรณำรักษ์วิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำร
บรรณำรักษ์วิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5. กำรเข้ำถึงควำมรู ้ เผยแพร่ เรื่อง “เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรไดเ้ข้ำใจ 

โดนใจผู้ใช้” 
 

เผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่อง
“เข้ำใจข้อมูล สื่อสำรได้
เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้” 

มกรำคม 2564 บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำร  

6. กำรแบ่งปันควำมรู ้ อบรมบุคลำกรศูนย์บรรณสำรสนเทศ “เข้ำใจ
ข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้” 

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศได้รับกำรอบรม 

21,22 มกรำคม 2564 บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรกำร

จัดกำรควำมรู ้

 

7. กำรเรียนรู ้ บุคลำกรน ำมำปฏิบตัิงำนได้จริง เรือ่ง “เข้ำใจ
ข้อมูล สื่อสำรได้เข้ำใจ โดนใจผู้ใช้” 

บุคลำกรของศูนย์บรรณสำร
ฯ สำมำรถสืบค้นข้อมลูได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพผู้ใช้ได้
ข้อมูลถูกต้อง 

ตลอดป ี บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู ้

 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืน ๆ  
     -ไม่ม-ี 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

นำงสำวดุษษำ  โชติกวิบูลย์    
ผู้บันทึกรำยกำรประชุม    

 
 


