
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู 

ครั้งท่ี 1/2564 

วันจันทรท่ี 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ณ หองประชุม 212 ช้ัน 2 อาคารบรรณสาร  

รายช่ือผูประชุม 

1. ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ    ประธานกรรมการ 

2. หัวหนาแผนกทรัพยากรการเรียนรู    กรรมการ 

3. หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ    กรรมการ 

4. นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒนโชติ    กรรมการ 

5. นายทศพล ศิลาศาสตร     กรรมการ 

6. นางสาวกลมชนก อยูวัฒนา    กรรมการ 

7. นางพชรมน กรแกว     กรรมการ 

8. หัวหนาแผนกจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผูลาประชุม 

 หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ    กรรมการ 

เปดประชุม  เวลา 13.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

เลขานุการ แจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่อง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการการจัดการความรู  

ศูนยบรรณสารสนเทศ ท่ี 009/2564 (ตามเอกสารแนบ) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

    -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

         -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

เลขานุการเสนอแผนการจัดการความรูปการศึกษา 2564 และท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณา สรุปไดดังนี้ 

4.1 แผนการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ ปการศึกษา 2564  

               4.1.1 การกําหนดประเด็นความรู/ปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ  

ไดจัดซ้ือทรัพยากรประเภท e-book มาใหบริการแกผูใช เรื่อง การใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากแพลตฟอรม 

Bookcaze 

 



                4.1.2 กิจกรรมการจัดการความรู Knowledge sharing ศูนยบรรณสารสนเทศ กําหนดใหมีกิจกรรม  

Knowledge sharing ระหวางบุคลากรดวยกันเอง หรือจากผูบริหารเพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ

ใหแกบุคลากร โดยในปการศึกษา 2564 กําหนดกิจกรรม Knowledge sharing จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้        

 

4.2. แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ ปการศึกษา 2564 เลขานุการไดนําเสนอใหท่ีประชุม

รวมพิจารณา และสรุปไดดังนี้ 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป กิจกรรม วิทยากร กลุมเปาหมาย 

1. 27 ต.ค 2564 การดิจิไทซเอกสารเพ่ือใหบริการ 

 

คุณกมลชนก อยูวัฒนา

คุณทศพล ศิลาศาสตร 

และ ทีมแผนกทรัพยากร

การเรียนรู   

แผนกสํานักงานเลขาฯ 

ไดแก พชรมน, รัชนี,    

ชนัญชิดา 

แผนกบริการฯ ไดแก 

สิรินันท, ชลธิชา, สมศรี,  

ปยนุช, อุไรรัตน 

แผนกทรัพยากรฯ ไดแก

สนามพล 

   2. 3 พ.ย. 2564  การใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส

จากแพลตฟอรม Bookcaze 

หัวหนาแผนกบริการ

สารสนเทศ 

บุคลากรศูนยบรรณ

สารสนเทศ 

3. 17,19 พ.ย 2564 

 

ทักษะการเปนวิทยากรทางออนไลน คุณหฤษฎ โตพันธุ 

นักพัฒนาระบบบริหาร

จัดการการเรียนรู 

ศูนยดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

แผนกบริการสารสนเทศ 

4. มกราคม 2565 การเขียนรายการทางบรรณานุกรม คุณปยนุช ประใจครบุรี แผนกบริการสารสนเทศ 

5. กุมภาพันธ 2565 การซอมหนังสือ  

 

วิทยากรภายนอก แผนกจัดหาฯ ไดแก ศุภโชค, 

แผนกทรัพยฯ สนามพล, 

แผนกบริการฯ สมศรี,   

ชลธิชา, ปยนุช, กิตญาภัทร, 

อุไรรัตน และ พิศิษฐ 

จัดเตรียมอุปกรณ 



แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติปการศึกษา 2564 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู  (KM Action Plan)   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 :   มีการบริหารจัดการศูนยบรรณสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการท่ี 2.5 :             สนับสนุนและสงเสริมใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการจัดการความรู (KM) เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู (LO)   

แผนงาน                       การจัดการความรูในศูนยบรรณสารสนเทศ                                  

องคความรูท่ีจําเปน         “การใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากแพลตฟอรม Bookcaze” 

ขอบเขต KM                  “การใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากแพลตฟอรม Bookcaze” 

ข้ันตอนการจัดการความรู กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การบงชี้ความรู มีการประชุมกําหนดประเด็นหัวขอองค

ความรู ภายใตหัวขอ เรื่อง “การ

ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก

แพลตฟอรม Bookcaze” 

ประเด็นองคความรู  เรื่อง “การ

ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส

จากแพลตฟอรม Bookcaze” 

ตุลาคม 2564 บุคลากรศูนยบรรณ

สารสนเทศ 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู 

 

2. การสรางและแสวงหา

ความรู 

 

 

 

 

ประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนและ

เรียนรู เรื่อง “การใหบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสจากแพลตฟอรม 

Bookcaze” 

ไดแนวทางในการจัดกิจกรรม

อบรม “การใหบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสจากแพลตฟอรม 

Bookcaze” 

ตุลาคม 2564 บุคลากรศูนยบรรณ

สารสนเทศ 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู 

 

3. การจัดการความรูให

เปนระบบ 

กําหนดใหเปนข้ันตอนแนวทางการ“การ

ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก

แพลตฟอรม Bookcaze” 

ศึกษารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอ

นิสผานแพลตฟอรมของ 

Bookcaze  ผานการอบรมจาก

ตัวแทนจําหนาย 

e-book 

ตุลาคม 2564 บุคลากรศูนยบรรณ

สารสนเทศ 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู 

 



ข้ันตอนการจัดการความรู กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

 

รวบรวมและเรียบเรียงข้ันตอนการ

นําเสนอ “การใหบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสจากแพลตฟอรม 

Bookcaze”  

ศึกษาวิเคราะหขอมูลการใช e-

book ผานแพลตฟอรมของ 

Bookcaze และวิธีการยืม-คืน

ผานระบบ IOS & Android  

 

พฤศจิกายน 

2564 

บุคลากรศูนยบรรณ

สารสนเทศ 

 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู 

 

5. การเขาถึงความรู เผยแพร เรื่อง “การใหบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสจากแพลตฟอรม 

Bookcaze” 

เผยแพรองคความรู และ

วิธีการใชบริการ เรื่อง“การ

ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส

จากแพลตฟอรม Bookcaze” 

ผานการประชาสัมพันธผาน 

web ,FB , @line  

พฤศจิกายน 

2564 

บุคลากรศูนยบรรณ

สารสนเทศ 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู 

 

6. การแบงปนความรู อบรมบุคลากรศูนยบรรณสารสนเทศ

“การใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส

จากแพลตฟอรม Bookcaze”  

บุคลากรศูนยบรรณสารสนเทศ

ไดรับการอบรม “การใหบริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก

แพลตฟอรม Bookcaze”  

3 พฤศจิกายน 

2564 

บุคลากรศูนย 

บรรณสารสนเทศ 

แผนกบริการ

สารสนเทศ 

 

7. การเรียนรู บุคลากรนํามาปฏิบัติงานไดจริง เรื่อง 

“การใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส

จากแพลตฟอรม Bookcaze” 

บุคลากรของศูนยบรรณ

สารสนเทศ สามารถใหบริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก

แพลตฟอรม Bookcaze ไดและ

แนะนําประชาสัมพันธขอมูลให

ผูใชบริการทราบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ธันวาคม 2564 

เปนตนไป 

บุคลากรศูนยบรรณ

สารสนเทศ 

คณะกรรมการการ

จัดการความรู 

 



 

 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  

   -ไมมี- 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 11.00 น. 

นางสาวดุษษา  โชติกวิบูลย    

ผูบันทึกรายการประชุม    

 

 


	รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
	รายชื่อผู้ประชุม

