
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
ครั้งที่ 2/2562 

    วันอังคารที่  25 มิถุนายน 2562 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. นำงลัดดำ ฉันทนำวิวัฒน์โชติ    กรรมกำร 
6. นำงกิตญำภัทร รอดเพียร      กรรมกำร 
7. นำงพชรมน  กรแก้ว     กรรมกำร 
8. นำงสำวสิรินันท์  ธรรมวิชัย    กรรมกำร 

   9. นำยทศพล  ศิลำศำสตร์    กรรมกำร 
10. หัวหน้ำแผนกจัดหำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ลาประชุม 
1. นำงจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม    กรรมกำร 

 
เปิดประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศ ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำกำรจัดกำรควำมรู้ที่ผ่ำนมำ ศูนย์
บรรณสำรสนเทศ อำจจะมีกำรจัดกิจกรรมในเรื่องของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีจ ำนวนมำก อำจจะมีกำรพิจำรณำกันต่อไป 
ส่วนเรื่อง KM Blog ขอให้ด ำเนินกำรต่อไป เลขำนุกำร รับไปเพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯ ในปีกำรศึกษำ 2562 
ต่อไป 

เลขำนุกำรแจ้งแจ้งในที่ประชุมทรำบถึง กำรจัดส่งผลกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ไปยังกองแผนและพัฒนำ 
ตั้งแต่วันที่ 10 มกรำคม 2562 และสำมำรถดูผลกำรด ำเนินกำรได้ที่ http://lib.hcu.ac.th/index.php/8-about-us/514-
20180822-km-lib-2018 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
           รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 –16.00 น. 
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข 
 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/8-about-us/514-20180822-km-lib-2018
http://lib.hcu.ac.th/index.php/8-about-us/514-20180822-km-lib-2018


ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
         -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เลขำนุกำร น ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ  
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจำรณำ ผลกำรด ำเนินกำรและมีกำรเสนอปรับแก้ไขในส่วนที่ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม/แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน ที่ควรเขียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัด โดยเลขำนุกำรได้รับไปด ำเนินกำรแก้ไข ตำมรำยละเอียด 
ของเอกสำรที่แนบ 
   

สรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

(สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 
ศูนย์บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำหน้ำที่เป็นศูนย์รวมทรัพยำกร

สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรค้นคว้ำ วิจัย ด้ำนจีนศึกษำและวิทยำศำสตร์สุขภำพ ที่
มีศักยภำพทำงด้ำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรต่อกำรเรียนรู้ซึ่งกำรที่จะท ำให้พันธกิจของ
ศูนย์บรรณสำรสนเทศ สัมฤทธิ์ผลได้คือกำรใช้องค์ควำมรู้สั่งสมของบุคลำกรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรต่อไป 
 ศูนย์บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร จึงได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรของ 
ศูนย์บรรณสำรสนเทศ มีวัฒนธรรมของกำรแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร ทั้งที่เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำน ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ ทักษะ จำกกำรท ำงำนและรวมทั้งควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเข้ำรับกำรอบรม 
สัมมนำ ประชุมเพ่ือให้เกิดกำรสะสมควำมรู้จำกบุคลำกรไว้ในระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร แผนกำรจัดกำรควำมรู้นี้ จึงเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ของศูนย์บรรณสำรสนเทศ เพ่ือกำร
ปรับปรุงกำรท ำงำนและบรรลุตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยต่อไป 
ขอบเขตการจัดการความรู้ 

ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ของศูนย์บรรณสำรสนเทศ มีดังนี้ 
1. กำรก ำหนดประเด็นควำมรู้/ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ หำรือ จนได้ข้อสรุป 

เพ่ือน ำไปพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำน 
 ในปีกำรศึกษำ 2561 ได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ หำรือ จนได้ข้อสรุป
เพ่ือน ำไปพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำน โดยบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง “กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงิน
ค่ำปรับทรัพยำกรสำรสนเทศ” 

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 หรือจำก
ผู้บริหำรเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบกำรให้แก่บุคลำกร โดยในปีกำรศึกษำ 2561 ก ำหนดกิจกรรม 
Knowledge sharing จ ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

สรุปความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  
1. การก าหนดประเด็นความรู้/ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ หำรือ จนได้ข้อสรุปเพื่อน ำไป

พัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำน  
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผลกำรด ำเนินงำน ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม/แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน 

กำรจัดกำร
กระบวนกำรออก
ใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

วันที่ 4 มกรำคม 2562   
เวลำ 09.30-11.30 น. 
เวลำ 13.30-15.30 น. 

http://www.lib.hcu.ac.th/
KM/wp-
content/uploads/2019/0
1/Clearance-Fine-
Email.pdf 

1. รู้วิธีกำรออกใบเสร็จด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีแนวทำงปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้มำปฏิบัติงำนได้จริง  

 
2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน/การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้ำน

บรรณำรักษศำสตร์สำรสนเทศ และเทคโนโนยีสำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลำกรได้เรียนรู้ ประสบกำรณ์ และบทเรียนจำกกำรท ำงำน 

 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผลกำรด ำเนินงำน ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม/แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน 

KM blog ตลอดปีกำรศึกษำ http://www.lib.hcu.ac.th/
KM/ 
รวมจ ำนวนองค์ควำมรู้ 66 
บทควำม 

มีกำรน ำควำมรู้/ประสบกำรณ์ท่ีแลกเปลี่ยน
กัน ไปใช้ปฏิบัติงำนได้จริง 

 
3.  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge sharing) ศูนย์บรรณสำรสนเทศ มีกำรก ำหนดให้มี

กิจกรรม Knowledge sharing ระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง หรือ จำกผู้บริหำรเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ทักษะและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ให้แก่บุคลำกรโดยในปีกำรศึกษำ 2561 มีผลกำรจัดกิจกรรม  
Knowledge sharing จ ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
 
 

http://www.lib.hcu.ac.th/KM/wp-content/uploads/2019/01/Clearance-Fine-Email.pdf
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/wp-content/uploads/2019/01/Clearance-Fine-Email.pdf
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/wp-content/uploads/2019/01/Clearance-Fine-Email.pdf
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/wp-content/uploads/2019/01/Clearance-Fine-Email.pdf
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/wp-content/uploads/2019/01/Clearance-Fine-Email.pdf
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/
http://www.lib.hcu.ac.th/KM/


กิจกรรม เรื่อง วันที่ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม/
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

ครั้งที่ 1 กำรจัดกำรกระบวนกำรออก
ใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
วิทยำกร :  
คุณรุ่งทิวำ  ธัญญำรักษ์ 
คุณกิตญำภัทร รอดเพียร 
คุณปัญญำ  วงศ์จันทร์ 

4 มกรำคม 2562  
เวลำ 09.30-11.30 น. 
เวลำ 13.30-15.30 น. 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ KM 
และแผนกบริกำร
สำรสนเทศ 

1. รู้วิธีกำรออกใบเสร็จด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีแนวทำงปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้มำปฏิบัติงำนได้
จริง  

ครั้งที่ 2 กำรใช้งำน Application 
Digby กับงำน Inventory 
วิทยำกร :  
คุณปัญญำ  วงศ์จันทร์ 

30 มกรำคม 2562 
เวลำ 14.00-16.00 น. 
13 กุมภำพันธ์ 2562 
เวลำ 14.00-16.30 น. 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ KM 
และแผนกบริกำร
สำรสนเทศ 

1. รู้จักกำรท ำงำนของ App Digby 
2. รู้วิธีกำรน ำ App Digby มำ
ประยุกต์ใช้กับงำนบริกำร เช่น 
Inventory , กำรคืนหนังสือ ฯลฯ 
 

ครั้งที่ 3 ก๊ำซเรือนกระจก : ในบริบท
ของศูนย์บรรณสำรสนเทศ” 
วิทยำกร :  
คุณไพลิน  จับใจ 

11-12 มีนำคม 2562 
เวลำ 14.00-16.00 น. 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ KM 
และแผนก
ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ 

1. เข้ำใจควำมหมำยของก๊ำซเรือน
กระจก 
2. ตระหนักรู้เรื่องกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก      

ครั้งที่ 4 กำรจัดกำรไฟล์ภำพใน KM 
Blog 
วิทยำกร :  
ผอ.สุภำพร  ชัยธัมมะปกรณ์ 
คุณทศพล  ศิลำศำสตร์ 

16 พฤษภำคม 2562 
เวลำ 13.30-15.30 น. 
17 พฤษภำคม 2562 
เวลำ 13.30-15.30 น.  

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ KM 
และแผนก
ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ 

1. มีทักษะในกำรน ำรูปภำพมำใช้
งำนกำรเขียน blog  
2. รู้จักใช้โปรแกรมกำรตัดต่อภำพ 
จ ำนวน 2 โปรแกรม Snipping 
tool และ MWSnap 3 

ครั้งที่ 5 ชวนคิด ชวนคุย
ประสบกำรณ์กำรออกแบบ
อินโฟกรำฟิกของศูนย์ 
บรรณสำรฯ 
วิทยำกร :  
คุณทศพล  ศิลำศำสตร์ 
คุณลัทธวัฒน์ ริมปิรังษี 

6 มิถุนำยน 2562 
เวลำ 14.00-16.00 น. 
7 มิถุนำยน 2562 
เวลำ 14.00-16.00 น. 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ KM 
และแผนก
ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ 

1. รู้จักอินโฟกรำฟิก  
2. เห็นควำมส ำคัญของอินโฟ
กรำฟิกในงำนประชำสัมพันธ์  

 
 
 



ภาพกจิกรรม (บางส่วน)   
ครั้งที่ 1  วันที่ 4 มกรำคม 2562 เวลำ 9.30-11.30 และ 13.30-16.00 เรื่อง “กำรจัดกำรกระบวนกำรออกใบเสร็จรับเงิน
ค่ำปรับทรัพยำกรสำรสนเทศ” 
 http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/512-rec-eipts-km-2561 
 
ครั้งที่ 2  วันที่ 30 มกรำคม 2562 และ 13 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 14.00-16.00 เรื่อง “กำรใช้งำน Application Digby 
กับงำน inventory” 
http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/524-application-digby 
http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/533-application-digby-2 
 
 
ครั้งที่ 3  วันที่ 11-12 มีนำคม 2562 เวลำ 14.00-16.00  เรื่อง “ก๊ำซเรือนกระจก : ในบริบทของศูนย์บรรณ-สำรสนเทศ” 
http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/541-greenhousegas-2019 
 
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 -17 พฤษภำคม 2562 เวลำ 13.30-15.30 น. “กำรจัดกำรไฟล์ภำพใน KM Blog” 
http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/621-km-blog 
http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/623-km-blog-2 
 
ครั้งที่ 5  วันที่ 6-7 มิถุนำยน 2562 เวลำ 14.00-16.00 น. เรื่อง “ชวนคิด ชวนคุย ประสบกำรณ์กำรออกแบบอินโฟกรำฟิก
ของศูนย์บรรณสำรฯ” 
http://lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/625-km-infographic 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 ในปีกำรศึกษำ 2562 อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ และคณะกรรมกำรชุดอื่น ๆ โดย
อำจจะมีกำรท ำประชำมติให้บุคลำกร ศูนย์บรรณสำรสนเทศ เพ่ือเลือกเป็นส่วนหนึ่งคณะกรรมกำรเองตำมควำมสมัครใจ 
 นอกจำกนี้ ขอให้คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ พิจำรณำและหำรือแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรจัดกำรควำมรู้แบบกลุ่มย่อย ของแต่ละแผนก หรือ กำรจัดแบบรวมกลุ่มใหญ่แบบวันเดียว
เบ็ดเสร็จ เช่น KM Day เป็นต้น 
มติที่ประชุม รับทราบและรับด าเนินการในการประชุมครั้งถัดไป 
  
                    ผู้บันทึกรำยกำรประชุม    

นำงสำวดุษษำ  โชติกวิบูลย์    

http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/512-rec-eipts-km-2561
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http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/533-application-digby-2
http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/541-greenhousegas-2019
http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/621-km-blog
http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/16-news/623-km-blog-2
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