
รายงานการประชุม 
คณะท างานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM.) 

ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 
คร้ังที ่1/2555 

วนัที ่ 12 มนีาคม 2555 
ณ ห้องประชุมศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 
....................................................................... 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางตสัมาริน  อธิจิตตา            ผูอ้  านวยการศูนยฯ์                                                             ประธาน 
2. นายสานิตย ์ แหวนทองค า       เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ช านาญการ                             กรรมการ 
3. นายเสกข ์ อธิจิตตา                  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ช านาญการ                              กรรมการ 
4. นายสุพจน์  สระทองพนู          นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ช านาญการ                     กรรมการ 
5. นางสุวรักษ ์ สระทองพนู         บรรณารักษ ์                                                                       กรรมการ 
6. นางณฐัพร  ทว้มเพิ่มทรัพย ์     ผูป้ฏิบติังานบริหาร                                      กรรมการและเลขานุการ 

                  
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
ระเบียบวาระที ่1  :  รายงานการส่งแผนการจดัการความรู้ 5 ปี (2554 - 2558) และแผนประจ าปี 2555 
                        นางตสัมาริน  อธิจิตตา  ผูอ้  านวยการไดแ้จง้ในท่ีประชุมวา่  ขณะน้ีไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การ
จดัการความรู้ 5 ปี (2554 - 2558)  และแผนการจดัการความรู้ของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง  ประจ าปี 2555   
เรียบร้อยแลว้  แต่ศูนยป์ระกนัแจง้วา่ปี 2555 การจดัการความรู้จะอยูใ่นงานประจ า  โดยกองแผนงานเป็นผูดู้แล
ดงันั้นไม่ตอ้งรายงานไปท่ีศูนยป์ระกนัฯ  แต่ยงัจะมีการก าหนดประเด็นความรู้เพื่อพฒันางาน  จ  านวน 1  เร่ือง  
ส่วนเป็นเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจารณา 
 
              มติ   ท่ีประชุมรับทราบและใหคิ้ดประเด็นความรู้ท่ีจะพฒันางานในปี 2555  วา่งานใดจะเป็นผูท้  า  
เพราะปี 2554  งานบริการส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา รับผดิชอบ ไดจ้ดัอบรมและท าคู่มือเร่ือง “การสืบคน้
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการการศึกษา” แลว้ 
 
ระเบียบวาระที ่2  :  เร่ืองการพิจารณาก าหนดประเด็นการจดัการความรู้ (KM.)  ประจ าปี 2555 
                    นายวรีพร  ปานโชติ  เสนอขอจดัท าการจดัการความรู้ เร่ือง  การออกแบบสอบถาม Online เพือ่การ 
บริการการศึกษา 



 เน่ืองจากศวน.มสธ.ล าปางรับผดิชอบ 8 จงัหวดัภาคเหนือ  การส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการต่างๆของ
ศวน.มสธ.ล าปาง เช่น  รายการวทิย ุ การส่งขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์  ฯลฯ  ไม่สามารถแจก
แบบสอบถามใหน้กัศึกษา  เน่ืองจากนกัศึกษา มสธ. ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน  ดงันั้นการออกแบบสอบถาม Online 
แลว้ข้ึน Website ของศวน.มสธ. ล าปาง  เพื่อใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นผา่น Online 
จะสะดวก  รวดเร็วและไม่มีค่าใชจ่้าย สามารถน าผลการประเมินจากแบบสอบถามมาพฒันาการใหบ้ริการ
การศึกษาของศวน.มสธ.ล าปางได ้  โดยจะมีการฝึกอบรมใหบุ้คลากรศวน.มสธ.ล าปางทุกคน 
    
                        มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มอบหมายให้นายวรีพร  ปานโชติ  เตรียมการจดัฝึกอบรมให้
บุคลากรทุกคน 
 
 
เลิกการประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 
                                                                                                            
                                                                                               (นางตสัมาริน  อธิจิตตา) 
                                                                                    ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 
                                                                                                         ประธาน 
 
 
 
(นางณฐัพร  ทว้มเพิ่มทรัพย)์ 
      ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะท างานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM.) 

ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 
คร้ังที ่2/2555 

วนัที ่ 4  พฤษภาคม 2555 
ณ ห้องประชุมศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 
....................................................................... 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางตสัมาริน  อธิจิตตา            ผูอ้  านวยการศูนยฯ์                                                             ประธาน 
2.  นายสานิตย ์ แหวนทองค า       เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ช านาญการ                             กรรมการ 
3. นายเสกข ์ อธิจิตตา                  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ช านาญการ                              กรรมการ 
4. นายสุพจน์  สระทองพนู          นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ช านาญการ                     กรรมการ 
5. นายภทัรวรรธน์  กาลือ             นกัวชิาการศึกษา                                                                กรรมการ 
6. นางสุวรักษ ์ สระทองพนู         บรรณารักษ ์                                                                       กรรมการ 
7. นางณฐัพร  ทว้มเพิ่มทรัพย ์     ผูป้ฏิบติังานบริหาร                                      กรรมการและเลขานุการ 

                  
เร่ิมประชุมเวลา  9.30 น. 
             ระเบียบวาระที ่1  :  ก าหนดการฝึกอบรมการจดัการความรู้ เร่ือง การออกแบบสอบถาม Online เพือ่การ 
บริการการศึกษา 
             นางตสัมาริน  อธิจิตตา  ผูอ้  านวยการไดแ้จง้ในท่ีประชุมวา่  ตามท่ีมีการก าหนดประเด็นการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันางานของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง  จ  านวน 1  เร่ือง  คือ การออกแบบสอบถาม Online เพือ่
การบริการการศึกษาใหก้บับุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ  บุคลากรศวน.มสธ. ล าปางท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ
นกัศึกษาและประชาชน    ดงันั้นใหก้ าหนดวนัท่ีใชใ้นการฝึกอบรม  เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนเตรียมพร้อมเขา้รับ
การฝึกอบรมและจดัเวลาไม่ใหต้รงกบักิจกรรมอ่ืน 
               นายวรีพรแจง้วา่  จะจดัฝึกอบรมใหบุ้คลากรศูนยฯ์ ในเดือน กรกฎาคม 2554  ท่ีหอ้งสมุด เป็นเวลา 1 
วนั  โดยมีคอมพิวเตอร์ 14 เคร่ืองใชใ้นการฝึกอบรม   
 
              มติ   ท่ีประชุมรับทราบและใหบุ้คลากรทุกคนเตรียมเขา้รับการฝึกอบรม 
 
 
 



ระเบียบวาระที ่2  :  การก าหนด Talent People และ กลุ่มผูส้นใจร่วมกนั KM. Co Cops ประจ าปี 2555 
                    ประธานในท่ีประชุม  เสนอนายวีรพร  ปานโชติ  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  เป็น Talent People 
ประจ าปี 2555  โดยเป็นวทิยากรจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการจดัการความรู้ เร่ือง การออกแบบสอบถาม Online 
เพือ่การบริการการศึกษา ของ ศวน.มสธ.ล าปาง   ดงันั้นจะใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทุกคนเป็นชุมชนนกัปฏิบติั KM. 
Co Cops ประจ าปี 2555 
 
                        มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มอบหมายใหน้ายวรีพร  ปานโชติ เตรียมการจดัฝึกอบรมใหก้บั
เตรียมใบสมคัรให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคน 
 
ระเบียบวาระที ่3   :  การท า Web KM. ของศวน.มสธ.ล าปาง 
                        1.2  เร่ือง  การท า Web KM.ของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง  นางตสัมาริน  อธิจิตตา  ไดแ้จง้
คณะกรรมการ KM. วา่  ขณะน้ีไดร้ายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา องคป์ระกอบท่ี  7.2 การพฒันา
สถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (KM.) ปี 2554  ส่งศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินแลว้  
ปรากฏวา่คะแนนไดร้ะดบั 4   โดยศูนยป์ระกนัยงัเปิดโอกาสใหแ้กไ้ขเอกสารใหถู้กตอ้งเพื่อใหไ้ดค้ะแนน 5 
โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูป้ระสานงานกบัศูนยป์ระกนัคุณภาพแกไ้ขเอกสารเอง 
 
                       มติ   ท่ีประชุม รับทราบ  
 
เลิกการประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
                                                                                                            
                                                                                               (นางตสัมาริน  อธิจิตตา) 
                                                                                    ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 
                                                                                                         ประธาน 
 
 
 
(นางณฐัพร  ทว้มเพิ่มทรัพย)์ 
      ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะท างานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM.) 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ครั้งที่ 3/2555 

วันที่  25  พฤศจิกายน 2555 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

....................................................................... 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางตัสมาริน  อธิจิตตา           ผู้อ านวยการศูนย์ฯ                                  ประธาน 
2. นายสานิตย์  แหวนทองค า       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ          กรรมการ 
3. นายเสกข์  อธิจิตตา               นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ           กรรมการ 
4. นายสุพจน์  สระทองพูน          นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสุวรักษ์  สระทองพูน         บรรณารักษ์                                          กรรมการ 
6. นายวีรพร  ปานโชติ               นักวิชาการคอมพิวเตอร์                            กรรมการ 
7. นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์       เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                         กรรมการและเลขานุการ 

                  
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  :  สรุปการจัดฝึกอบรมการจัดการความรู้ ปี 2555 
                        นายวีรพร  ปานโชติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายงานในที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายให้ดูแล
การจัดการความรู้ KM. ประจ าปี 2555  โดยได้จัดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม Online เพ่ืองานบริการ
การศึกษา  ให้กับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง  มีผู้เข้าอบรมจ านวน 10 คน และมีบุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมด้วย จ านวน 5 คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องสมุดศวน.มสธ. ล าปาง  มีการ
จัดท าคู่มือการสร้างแบบสอบถาม Online  แจกบุคลากรที่เข้าอบรม  และมีการประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งบุคลากรภายในและภายนอก ผลการประเมิน 
                      -  ผู้รับการฝึกอบรมภายใน(บุคลากร ศวน.มสธ. ล าปาง)  มีความพึงพอใจ ร้อยละ 97 ค่าเฉลี่ย  
                         4.85 
                      -  ผู้รับการฝึกอบรมภายนอก มีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.8 ค่าเฉลี่ย 4.14 
                       รวมทั้งมีการรายงานการจัดการความรู้ KM.  ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
รอบ 12 เดือน คะแนนอยู่ในระดับ 4  เนื่องจากมีการสร้างแบบสอบถาม Online 1 เรื่อง คือ แบบสอบถามความ
พึงพอใจการประชาสัมพันธ์ของศวน.มสธ. ล าปาง แต่ยังไม่มีการสรุปผล  ขณะนี้ได้ท าการสรุปผลแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ของศวน.มสธ. ล าปางเรียบร้อยแล้ว  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
การประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ในระดับมาก ร้อยละ 71.0  ค่าเฉลี่ย 3.55 



 
              มติ   ที่ประชุมรับทราบและให้จัดท าสรุปผลไว้  เพื่อไว้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2555 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  :  เรื่องการพิจารณาก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM.)  ประจ าปี 2556 
                       นางตัสมาริน  อธิจิตตา  ผู้อ านวยการได้แจ้งในที่ประชุมว่า  ปี 2556  จะการก าหนดประเด็น
ความรู้เพื่อพัฒนางาน  จ านวน 1  เรื่อง  ส่วนเป็นเรื่องใดให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ว่างานใดจะเป็นผู้ท า ให้แต่
ละงานเสนอเรื่องงานละ 1 เรื่องมาเพ่ือพิจารณา  
 
                      มติ   ที่ประชุมรับทราบและให้คิดประเด็นความรู้ที่จะพัฒนางานในปี 2556  ว่างานใดจะเป็น
ผู้ท า   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                     นายวีรพร  ปานโชติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสนอในที่ประชุมว่า  จากการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ประจ าปี 2555  เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม Online เพ่ืองานบริการการศึกษา  ให้กับบุคลากร
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง พบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น ควรมีค่าอาหารว่าง  ค่าอาหาร
กลางวันในวันที่มีการจัดฝึกอบรมด้วย  ดังนั้นควรจัดท าเป็นโครงการการจัดการความรู้และเสนอของบประมาณ
โครงการ 
 
                      มติ   ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ  โดยผู้อ านวยการจะน าเสนอไปที่กองแผนงาน   
 
 
เลิกการประชุมเวลา 14.45 น. 
 

 
                                                                                                            
                                                                         (นางตัสมาริน  อธิจิตตา) 
                                                               ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
                                                                                                         ประธาน 
 
 
(นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์) 
      ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  ผู้จดรายงานการประชุม 
 



 


