
 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ตลุาคม 2557 ถงึ กันยายน 2558) 

ส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรควำมรู้ ซึง่

เป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ จงึได้มีกำรสง่เสริมกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำง

ตอ่เน่ือง  เพ่ือให้บคุลำกรมีควำมรู้ท่ีทนัสมยั ด้วยกำรส่งเสริมให้บคุลำกรเข้ำร่วมกำรประชมุ กำรอบรม กำร

สมัมนำท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพฒันำงำน ซึง่จดัโดยหน่วยงำนภำยในและหนว่ยงำนภำยนอกของภำครัฐและ

เอกชน  อีกทัง้ยงัสนบัสนนุให้บคุลำกรมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในองค์กร ด้วยกำรน ำควำมรู้ และ

ประสบกำรณ์ท่ีได้รับ มำถ่ำยทอดผ่ำนกิจกรรม  อำศรมวิทยทรัพยำกร ตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมำ เพ่ือให้บคุลำกร 

สำมำรถน ำควำมรู้มำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำตนเอง และพฒันำองค์กรได้ 

ตอ่มำในปี 2556  ส ำนกังำนวิทยทรัพยำกรได้จดัตัง้คณะคณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ขึน้ เพ่ือท ำ

หน้ำท่ีจดักิจกรรมพฒันำระบบบริหำรเพ่ือกำรจดักำรองค์ควำมรู้ภำยในส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร โดยมีแนวคดิ

ในกำรเช่ือมโยงควำมรู้ท่ีมีอยู่ในตวับคุลำกร (Tacit Knowledge) และควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ (Explicit 

Knowledge) มำถ่ำยทอดควำมรู้ และแบง่ปันประสบกำรณ์ เทคนิค และกลยทุธ์ตำ่งๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่กำร

พฒันำงำน รวมทัง้มีกำรจดัเก็บองค์ควำมรู้อยำ่งเป็นระบบ สำมำรถสืบค้นเพ่ือน ำมำประยกุต์ใช้ในกำร

ปฏิบตังิำนได้อยำ่งทัว่ถึง ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพฒันำองค์กรตอ่ไป 

 คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ จงึได้ด ำเนินกำรเพ่ือสง่เสริมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ และสนบัสนนุให้

บคุลำกรได้มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพฒันำกำร

ปฏิบตังิำน และกำรพฒันำองค์กร โดยมีขอบเขตและเป้ำหมำยกำรจดักำรควำมรู้ ดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตการจัดการความรู้ 

1. กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และศำสตร์อ่ืนๆ ให้เป็น

หมวดหมู ่สำมำรถสืบค้นข้อมลูได้จำกเว็บไซต์กำรจดักำรควำมรู้ของส ำนกังำนฯ   



2. กำรจดักำรประชมุ อบรม สมัมนำ และศกึษำดงูำน เพ่ือเพิ่มพนูควำมรู้ให้บคุลำกรและน ำไปใช้ในกำร

ปฏิบตังิำนให้เกิดทกัษะและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนยิ่งขึน้ 

3. กำรจดัให้มีกำรน ำควำมรู้ในกำรปฏิบตังิำนจำกบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมรู้ในองค์กร มำ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้บคุลำกรน ำควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและทกัษะเฉพำะด้ำน มำพฒันำกำรท ำงำนให้มี

ประสิทธิภำพ 

เป้าหมายการจัดความรู้ 

1. เพ่ือให้บคุลำกรส ำนกังำนฯ มีวฒันธรรมในกำรเรียนรู้ร่วมกนั 

2. เพ่ือให้ส ำนกังำนฯ มีคลงัควำมรู้ท่ีหลำกหลำยและเป็นแหลง่เรียนรู้ร่วมกนั 

3. เพ่ือสร้ำงเครือขำ่ยชมุชนแหง่กำรเรียนรู้ทัง้ภำยในและภำยนอกหนว่ยงำน 

4. เพ่ือให้ส ำนกังำนฯ เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

การด าเนินงานจัดการความรู้  

1. การก าหนดแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ 

ประจ ำปี 2558 และด ำเนินงำนจดักิจกรรมตำ่งๆ ตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ รวมทัง้ได้มีกำรจดักิจกรรม 

Morning Talk with KM ขึน้ เพ่ือให้บคุลำกรได้มีโอกำสได้พบปะ พดูคยุ แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ใน

บรรยำกำศสบำยๆ ยำมเช้ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ 2558 

 

 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/10/km2558.jpg


ภาพ แผนการด าเนินงาน 

 

 
ดรูำยละเอียดเพิ่มเตมิท่ี http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=2051 

2. การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ KM  http://dbcar.car.chula.ac.th/km/ 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมลูในเว็บไซต์ KM ให้ทนัสมยัเพ่ือเป็นแหลง่

รวบรวมองค์ควำมรู้และเป็นชอ่งทำงกำรส่ือสำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ของบคุลำกร อยำ่งมี

ระบบ สำมำรถสืบค้นควำมรู้ และน ำไปประยกุต์ใช้ได้อยำ่งมีประสิทธิผล รวมทัง้ จดักิจกรรรมประชำสมัพนัธ์

กระตุ้นและรณรงค์ให้มีกำรใช้งำนเว็บ KM ได้อยำ่งทัง่ถึง โดยมีหวัข้อตำ่งๆ ดงันี ้

 รู้จกัเรำ, ท่ีมำ, แผนกำรด ำเนินงำน, คณะกรรมกำร 

 ขำ่วสำร/กิจกรรม (ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมตำ่งๆ ) 

 คลงัควำมรู้ (ระเบียบ ข้อบงัคบั คูมื่อ เทคนิคกำรท ำงำนและควำมรู้เก่ียวกบั 

KM) 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=2051
http://dbcar.car.chula.ac.th/km/


 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (อำศรมวิทยทรัพยำกร Morning Talk with KM) 

 แนะน ำเว็บไซต์ (เว็บไซต์ KM หนว่ยงำนตำ่งๆ) 

ภาพ เว็บไซต์ KM 

 

 
นอกจำกนีย้งัสำมำรถติดตำมกิจกรรมด้ำนกำรกำรจดักำรควำมรู้ย้อนหลงัผำ่นเว็บไซต์KMได้ท่ี 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/ 

 

 

 

 

 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/


3. จัดกิจกรรม (Learning & Sharing Knowledge) 

 

3.1 การจัดกิจกรรมอาศรมวิทยทรัพยากร (OAR Forum)  

 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ จดักิจกรรมอำศรมวิทยทรัพยำกร (OAR Forum) ให้เพ่ือสนบัสนนุให้

บคุลำกร น ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรไปศกึษำดงูำน หรืออบรม มำถ่ำยทอดควำมรู้และแบง่ปันประสบกำรณ์ ซึง่

กนัและกนัภำยในองค์กร อย่ำงตอ่เน่ือง  ดงัตอ่ไปนี ้

 

ครัง้ท่ี วนัท่ี หวัข้อ วิทยำกร 
1 27 พ.ย. 57 -จดับริกำรห้องสมดุอยำ่งไรเข้ำถงึใจ…

เข้ำถงึ Gens 
คณุศภุกร เมำลำนนท์  
 คณุศริิลกัษณ์ สตุนัไชยนนท์  
 คณุสมร ไพรศรี คณุสนุิสำ ชยูิ่ง  
คณุรัฐธีร์ ปภสัสรีุย์โชติ 
 

  - กำรพฒันำห้องสมดุ แนวโน้ม
ปัจจบุนัและควำมท้ำทำยในอนำคต 

คณุองัคณำ บญุเลิศ  
คณุปรำงทิพย์ อิศรำงกรู ณ 
อยธุยำ 

  -กำรบริกำรสำรสนเทศบนฐำน
เทคโนโลยีอบุตัใิหม่ 

คณุระเบียบ แสงจนัทร์  
คณุวิภำ จำรีย์วงศ์ไพบลูย์ 



2 27 ม.ค. 58 -คดิเพ่ือสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสมัพนัธ์ห้องสมดุ(CREAVITY 
in Library PR) 

คณุปรำงทิพย์ อิศรำงกรู ณ 
อยธุยำ  
คณุศภุกร เมำลำนนท์  
คณุอมรรัตน์ ศรีสรุภำนนท์  
คณุสมร ไพรศรี  
คณุกลัยำ ยงัสขุยิ่ง  
คณุระเบียบ แสงจนัทร์ 

  -ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธ์ส ำหรับ
ห้องสมดุ 

คณุศศภิำ ไชยเจริญ คณุปรำง
ทิพย์ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 
 คณุกลัยำ ยงัสขุยิ่ง 

  -กระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยสมำร์ทโฟน
และเกมส์ยคุใหม่ 

คณุระเบียบ แสงจนัทร์  
คณุวำสนำ เหลำ่ชินชำติ 
คณุกลัยำ ยงัสขุยิ่ง  
คณุไขม่กุข์ พบถำวร 

  -เร่ืองเลำ่ ชำว 5 ส คณุกนกกร กมลเพ็ชร    
คณุ ภคัพรรณ พำนิช  
คณุนิพำ แซ่อึง่  
คณุสรำลี สงค์จ ำเริญ 

3 24 มิ.ย. 58 -เคล็ด (ไม)่ ลบั กบักำรบริหำรเงิน
ออม 

รศ.ดร.อมร เพชรสม 

  -ซมึซบัธรรมชำติ จำกเกษตรกรรม 
กบักิจกรรม 5 ส” 

ทีมศกึษำดงูำน 5 ส 

4 13 ส.ค. 58 -Cambridge Librarians’ Day 
2015 and Cambridge Asia 
Library Advisory Board (CALAB) 
Meeting 

คณุ สำยฝน  เตำ่แก้ว 



  -The 16th Congress of Southeast 
Asian Librarians Meeting  and 
General Conference 

คณุพรทิพย์ เอือ้อภยักลุ  
คณุอมรรัตน์ ศรีสรุภำนนท์  
คณุสำยฝน เตำ่แก้ว   
คณุฉตัรวรุณ สดุใจประภำรัตน์  
คณุระเบียบ แสงจนัทร์   
คณุศศภิำ ไชยเจริญ 

  - AUNILO Capability Building 
Training 2015 

คณุ สมร ไพรศรี  
คณุวรำวรรณ วีร์วรวงศ์ 

 

 

ภาพ ประมวลภาพกิจกรรม อาศรมวิทยทรัพยากร 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 การจัดกิจกรรม Expert Talk 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ด ำเนินกำรจดักิจกรรม Expert Talk 2 ครัง้ 

Expert Talk ครัง้ท่ี 1/2558 

 
Expert Talk with OAR Director 

ผ.ศ. ดร. พมิพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับรางวัล : 

บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปี 2557 จาก

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  วันอังคารท่ี  24 มีนาคม 2558 เวลา 9:00-11:00 น. 

ส ำหรับผู้ ท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม Expert Talk สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=2797 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expert Talk ครัง้ที่ 2/2558 

 
คุณเพลินจันทร์ เอกวานิช  เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) 

สังกัด ภารกิจสนับสนุนการวิจัย ศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และวิจัย 

บันทกึเทป 26 มีนาคม 2558 

ตดิตำมดรูำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=3242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=3242


3.3 การจัดกิจกรรม Morning Talk 

 คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ด ำเนินกำรจดักิจกรรม Morning Talk with KM @OAR  ทกุเช้ำ

วนัพธุ เพ่ือให้บคุลำกรได้พบปะ พดูคยุ แลกเปล่ียนเรียนรู้ อพัเดทข้อมลู และหำรือเร่ืองตำ่งๆ 

ร่วมกนัในบรรยำกำศสบำยๆ Coffee time ยำมเช้ำ ซึง่เร่ิมจดัครัง้แรก ในวนัพธุท่ี 22 ตลุำคม 2558 

และจดัอย่ำงตอ่เน่ืองกนั รวม 14 ครัง้ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ครัง้ที ่ วนัท่ี หวัข้อ วิทยำกร 
1 22 ต.ค. 2557 แต่งภาพเท่ๆ ด้วยสมาร์ทโฟน คณุธนำกร ปัญญำฤดีพร 

 
2 5 พ.ย. 2557 มำด ูมำรู้ CU iTunes U คณุสชิุน ประสงค์บณัฑิต  

3 19 พ.ย. 2557 ระเบียบ เร่ืองสัน้ๆ ในวนัท ำงำน คณุปรำงทิพย์ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 
คณุองัคณำ บญุเลศิคณุสภุำ บญุศรี 
คณุวรัช แก้วบญุเพิม่ 

4 2 ธ.ค. 2557 เข้ำถงึ Full Text ด้วย CUIR ผำ่น VPN คณุชนิดำ จริยำพรพงศ์  
คณุสนุิตำ เขม็ทอง  
คณุรัฐธีร์ ปภสัสรีุย์โชติ   
คณุอมรรัตน์ ศรีสรุภำนนท์  
คณุเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดำ 

5 17 ธ.ค. 2557 โสตฯ รำมำ ดร.บรรพต สร้อยศรี   
คณุศิริลกัษณ์ สตุนัไชยนนท์  
คณุชชัวำล ศรีสละ  
คณุปีติมำต สริิธนภคักลุ 

6 5 ม.ค. 2558 Morning Talk with Director ผศ.ดร.พิมพ์ร ำไพ เปรมสมิทธ์ 
 

7 28 ม.ค. 2558 จดัเรียงหนงัสอืขึน้ชัน้อยำ่งไร…หำได้งำ่ย 
และค้นได้เร็ว 

คณุชนำธิป หลำบมำลำ  
คณุสนุิต กลิน่พงศ์  
คณุบงัอร พงษ์ทอง 
 

8 11 ก.พ. 2558 เปิดบ้ำน TIC คณุวำสนำ อภิญญำวงศ์    
คณุธ ำรงค์ มะลอิอ่ง    



คณุรุ่งฤดี นิลวเิชียร    
คณุศศิภำ ไชยเจริญ 

9 25 ก.พ. 2558 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เนื่องใน
โอกำสเจริญพระชนมำย ุ60 พรรษำ 

คณุอมรรัตน์ ศรีสรุภำนนท์ 
คณุเบญจำ รุ่งเรืองศิลป์ 
นำยธนชั บญุจนัทร์ 
 

10 11 มี.ค. 2558 Open House with IIC คณุพรทิพย์ เอือ้อภยักลุ  
คณุสนุิสำ ชยูิ่ง 

11 8 เม.ย. 2558 “นำยนพรัตน์ กนัปำน  :  คนดีศรีจฬุำฯ 
ประจ ำปี 2558 

คณุนพรัตน์ กนัปำน 

12 29 เม.ย. 
2558 

-Open House with The Art Center คณุสบืแสง แสงวชิระภิบำล 
 

13 14 พ.ค. 2558 -Subject Librarians@OAR ก้ำวส ำคญั
ของปัจจบุนั และก้ำวที่ท้ำทำยในอนำคต 

คณุเพลนิจนัทร์ เอกวำนชิ  
คณุวรำวรรณ วีร์วรวงศ์  
คณุปิยธิดำ หอ่ประทมุ 
คณุกลัยำ ยงัสขุยิง่   
คณุภคัพรรณ พำนิช  

14 10 มิ.ย. 2558 -ไขปริศนำควำมส ำเร็จของกำรจดัประชมุ
วิชำกำรส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร ประจ ำปี 
2558 

ครุเบญจำ รุ่งเรืองศิลป์ 
คณุองัคณำ บญุเลศิ 
คณุสรีุย์ ทรัพย์สง่ำ 
คณุอมรรัตน์ ศรีสรุภำนนท์ 
คณุธนชั บญุจนัทร์ 
คณุสำยฝน เตำ่แก้ว 
 

 

 

ส ำหรับผู้ ท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม Morning Talk ในบำงหวัข้อ สำมำรถตดิตำมรำยละเอียดได้จำก

สรุปกิจกรรม Morning Talk with KM ได้ท่ีเว็บไซต์ http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=2127 

 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=2127


 



 

 



 
 



ภาพ ประมวลภาพกิจกรรม Morning Talk with KM 

 



 
 

 

 

 

 

สรุปผลโดย...คณะกรรมการการจัดการความรู้  

ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 

 


