
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
ครั้งที่ 1/2561 

    วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 –16.00 น. 
  ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ส านักงานเลขานุการ 

รายช่ือผู้ประชุม 
1. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศ    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำแผนกทรัพยำกรกำรเรียนรู้    กรรมกำร 
3. หัวหน้ำแผนกบริกำรสำรสนเทศ    กรรมกำร 
4. นำงสำวมธุพจน์ รัตนะ     กรรมกำร 
5. นำงจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม    กรรมกำร 
6. นำงลัดดำ ฉันทนำวิวัฒน์โชติ    กรรมกำร 
7. นำงกิตญำภัทร รอดเพียร      กรรมกำร 
8. นำงพชรมน  กรแก้ว     กรรมกำร 
9. นำงสำวสิรินันท์  ธรรมวิชยั    กรรมกำร 

   10. นำยทศพล  ศิลำศำสตร์    กรรมกำร 
11. หัวหน้ำแผนกจัดหำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

เปิดประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ศูนย์บรรณสำรสนเทศ แจ้งเพ่ือทรำบ ดังนี้ 
1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ศูนย์บรรณสำรสนเทศปีกำรศึกษำ 2561 ค ำสั่งที่ 009/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (ตำมเอกสำรแนบ) 
2. กำรจัดอบรมโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกำรกำรประกันคุณภำพหน่วยงำนบริหำรทั่วไป ซึ่งจัดโดยกองแผน

และพัฒนำ เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2561 โดยมีประเด็น เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำน
สนับสนุนทุกหน่วยงำน โดย ศูนย์บรรณสำรสนเทศ ได้มอบหมำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และหัวหน้ำแผนก
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นกำรหำรือ Common indicator ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรของ
หน่วยงำน เกณฑ์ข้อที่ 3  มีกำรค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกกควำมรู้ทั้งท่ีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจภำระงำนของศูนย์ อย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมำ
เป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง บำงหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรแล้ว บำง
หน่วยงำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ในส่วนของศูนย์บรรณสำรสนเทศ ได้น ำเสนอในที่ประชุมถึงกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งมี 
3 ขอบเขต ได้แก่ กำรก ำหนดประเด็นควำมรู้/ปัญหำ (ตำมเกณฑ์ของหน่วยประกันคุณภำพ) กำรเขียนองค์ควำมรู้ขึ้น KM 
Blog  และกิจกรรม Knowledge sharing จำกกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีกำรเสนอให้ประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของ R2R 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
           รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ี 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00น 

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
         -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 แผนการจัดการความรู้ ที่ประชุมได้พิจำรณำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยมี
สำระส ำคัญของแผนกำรจัดกำรควำมรู้เป็น 3 ขอบเชต ดังนี้  

1. เนื่องจำกในฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) มีฟังก์ชั่น
งำนที่ได้มีกำรศึกษำกระบวนกำรแล้วว่ำ ท ำให้ขั้นตอนกำรท ำงำนในกำรออกใบเสร็จนั้น รวดเร็วขึ้น เป็นกำรลดกำรใช้
กระดำษ จึงเห็นสมควรที่จะมีกำรก ำหนดเป็นประเด็นควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรของศูนย์บรรณสำรสนเทศ ที่ต้องให้บริกำรยืม
คืน เข้ำใจ จึงได้ก ำหนดหัวข้อ “กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับทรัพยำกรสำรสนเทศ” ขึ้นโดยจะมีกำร
อบรมในวันที่ 4 มกรำคม 2562 

2. กำรแลกเปลี่ยน/กำรแบ่งปันควำมรู้ ประสบกำรณ์ทักษะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนบรรณำรักษศำสตร์สำรสนเทศ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเข้ำร่วมอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนเพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรได้เรียนรู้ 
โดยมีกำรน ำเสนอ ใน KM Blog ของศูนย์บรรณสำรสนเทศ โดยก ำหนดให้บุคลำกรเขียนอย่ำงน้อย 2 บทควำม 

3. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ Knowledge sharing ศูนย์บรรณสำรสนเทศ มีกำรก ำหนดให้มีกิจกรรม 
Knowledge sharing ระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง หรือจำกผู้บริหำรเพื่อเพ่ิมควำมรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบกำร
ให้แก่บุคลำกร โดยในปีกำรศึกษำ 2561 ก ำหนดกิจกรรม Knowledge sharing จ ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

วันเดือนปี กิจกรรม วิทยำกร 
มกรำคม 2562 กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับทรัพยำกรสำรสนเทศ คุณรุ่งทิวำ ธัญญำรักษ์ 

คุณกิตญำภัทร รอดเพียร 
คุณปัญญำ วงศ์จันทร์ 

มกรำคม 2562 กำรใช้ application Digby กับงำน Inventory คุณปัญญำ วงศ์จันทร์ 
กุมภำพันธ์ 2562 กำรจัดกำรคำร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในบริบทของศูนย์-

บรรณสำรสนเทศ 
คุณไพลิน จับใจ 

มีนำคม 2562 กำรจัดกำรไฟล์ภำพเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่ำง ๆ ผู้อ ำนวยกำร ศบส. 
คุณทศพล ศิลำศำสตร์ 

พฤษภำคม 2562 กำรใช้อินโฟกรำฟฟิกเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ คุณทศพล ศิลำศำสตร์ 
 
4.2. แผนปฏิบัติงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ศูนย์บรรณสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วให้ 

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและสรุปได้ดังนี้  
  



แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา 2561 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้  
                                        (KM Action Plan)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :   มีกำรบริหำรจัดกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ พอเพียง ตำมหลักธรรมำภิบำล 
มาตรการที่ 2.5 :             สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
แผนงาน                       กำรจัดกำรควำมรู้ในศูนย์บรรณสำรสนเทศ                                  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :        กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ขอบเขต KM :                กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ มีกำรประชุมก ำหนดประเด็นควำมรู้ ภำยใต้หัวข้อ 
กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ประเด็นองค์ควำมรู้ 1 เรื่อง สิงหำคม 
2561  

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ 

 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู้ 

ประชุมระดมสมองและเปลี่ยนและเรียนรู้ ปัญหำที่
เกิดข้ึนจำกผู้ปฏิบัติงำน ศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมจำก
ระบบ WMS ปรึกษำกองคลัง 

ได้แนวทำงในกำรจัดกำร
กระบวนกำรออก
ใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

กันยำยน 
2561  

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ 

 

3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้
เป็นระบบ 

ก ำหนดให้เป็นขั้นตอนกำรท ำงำน และจัดท ำ
เผยแพร่ไว้ที่   KM Blog  

คู่มือขั้นตอนกำรท ำงำน ตุลำคม  
2561 

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ 

 

4. กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้ 

รวบรวมและเรียบเรียงขั้นตอน 
กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเผยแพร่ใน KM Blog  ที ่
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/clearance-
fine/ 
 

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนที่
กลั่นกรองแล้วจำกแผนก
บริกำรสำรสนเทศ 

พฤศจิกำยน 
2561 

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

แผนกบริกำรและ 
คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ 

 



ขั้นตอนการจัดการความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ เผยแพร่ขั้นตอน 
กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศทรำบ ที่ 
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/clearance-
fine/ 

องค์ควำมรู้ เรื่อง  ขั้นตอนกำร
เคลียร์รำยกำรค่ำปรับและส่ง
บิลค่ำปรับให้สมำชิกผ่ำนทำง 
E-mail ได้รับกำรเผยแพร่ 

ธันวำคม 
2561  

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ 

 

6. กำรแบ่งปันควำมรู้ อบรมบุคลำกรศูนย์บรรณสำรสนเทศ เรื่อง กำร
จัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศได้รับกำรอบรม 
จ ำนวน 26 คน  

มกรำคม 
2562 

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ 

 

7. กำรเรียนรู้ เริ่มให้บริกำร กำรปรับโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน  
และปฏิบัติตำมขั้นตอนตำมท่ีได้รับกำรอบรมและ
ศึกษำจำกคู่มือ 

บุคลำกรของศูนย์บรรณ
สำรสนเทศน ำไปปฏิบัติงำนได้
จริง 

มกรำคม 
2562 

บุคลำกรศูนย์บรรณ
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ 

 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
                      -ไม่มี- 
  

ปิดประชุมเวลา 11.00 น 
 

ผู้บันทึกรำยกำรประชุม    
นำงสำวดุษษำ  โชติกวิบูลย์    


