รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายเอกวิศว์ สงเคราะห์
2. นางสาวปทิตตา ชินประหัษฐ์
3. นางสาววันวิสา กลิ่นบารุง
4. นางพรธิดา หมายสุข
5. นางสาวจิตราภา อสุนีย์
6. นายพงฐฉัตร เนียมทรง
7. นางสาวนาตยา ภูมิโคกรักษ์
8. นางสาววิจิตรา เหลียวตระกูล
9. นางเครือมาส วงษ์สุวรรณ
10. นางศิรินยา แตงอ่อน
11. นางสาวนาตยา ภูมิโคกรักษ์
12. นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม
13. นางเครือมาส วงษ์สุวรรณ
14. นายสุวสันต์ กะมล
15. นางสาวสิรัตติกาล ภานุศร
16. นางสาวสุภาพร รุ่งกลาง
17. นางสาวบุญญานันท์ หอมละม้าย
18. นางสาวพัชรัตน์ รื่นเรณู
19. นายวิชัย มาแสง
20. ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ
21. นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี
22. นายสิทธิชัย บุญสนิท
23. นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธานี สมวงศ์
2. นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานที่ประชุม
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักงานตรวจสอบ
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
__
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3. นายสุทิน เกษตรรัตนชัย
4. นายวาฤทธิ์ กันแก้ว
5. นายณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์
6. นางสาวกรรณิการ์ บุญจาเริญ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องด้วยนายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ติดราชการ
จึงมอบหมายให้ นายเอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้ อานวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ปฏิ บัติห น้าที่
ประธานที่ประชุมแทน โดยดาเนินการประชุมตามวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕60 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนแนวทางการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕60 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 แจ้งผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริห ารของสถาบัน เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน ข้อ 5 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
ผลประกฎว่า ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.1.2 แจ้งกาหนดการติดตามผลการดาเนินงานปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กาหนดการรายงานผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์ม
- รอบ 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
- รอบ 9 เดือน พฤษภาคม 2561
- รอบ 12 เดือน กรกฎาคม 2561

ในรูปแบบไฟล์ มายัง E-mail : jureeporn.o@rmutsb.ac.th
หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน ตามแบบฟอร์ม
ในรูปแบบไฟล์ มายัง E-mail : jureeporn.o@rmutsb.ac.th
ส่งเล่มรายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
2560 รอบ 12 เดือน (ฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้) มายัง สวส. และส่งไฟล์ E- mail :
jureeporn.o@rmutsb.ac.th เพื่อนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
https://www.rmutsb.ac.th/rmutsbkm/

มติที่ประชุม: รับทราบ
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1.1.3 แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรม : บรรยายหลักสูตรการจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดจัดกิจกรรม : บรรยายหลักสูตรการจัดการความรู้
จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคาร
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หัน ตรา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นวิทยากร โดย
สามารถตอบรับการเข้าร่วมอบรมทางลิงค์ gg.gg/km2560
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดาเนินการด้านการจัดความรู้ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ จึ ง ได้ จั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ที่ 576/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560 เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงขอยกเลิกคาสั่งดังกล่าว และเรียนเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณา ร่างแก้ไขคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีการศึกษา 2560 ฉบับใหม่
มติ ที่ประชุ ม: รับรองร่างคาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภู มิ ประจ าปี การศึ กษา ๒๕60 โดยให้ ฝ่ ายเลขานุ การส ารวจรายชื่ อ คณะกรรมการการจั ดการความรู้ฯ จาก
หน่วยงานต่างๆ และเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งต่อไป
4.2 พิจารณากาหนดวันในการจัดกิจกรรม KM day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่มีกาหนดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
การพลศึ ก ษา และสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ครั้ ง ที่ 11 “การจั ด การความรู้ สู่ ก ารขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0”
(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ เพื่อพิจารณากาหนดการจัดกิจกรรม KM day ภายในเดือนมกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์คัดเลือกบุคลากรเข้า
ร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย
__
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CoP 1 การเรีย นการสอนเพื่ อพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต : การเรียนการสอนเพื่ อพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต มุ่งสู่ ก ารเป็ น
Thailand 4.0
CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อนาไปใช้ สู่การเป็น Thailand 4.0
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
CoP 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม สู่การขับเคลื่อน
Thailand 4.0
CoP 5 การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA)
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษา สู่ Thailand 4.0
มติที่ประชุม: เห็นชอบจัดกิจกรรม KM day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่
24 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยให้หน่วยงาน
ในระดับคณะ คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย
CoP 1 การเรีย นการสอนเพื่ อพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต : การเรียนการสอนเพื่ อพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต มุ่งสู่ ก ารเป็ น
Thailand 4.0
CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อนาไปใช้ สู่การเป็น Thailand 4.0
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
CoP 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม สู่การขับเคลื่อน
Thailand 4.0
CoP 5 การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA)
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษา สู่ Thailand 4.0
และหน่ วยงานสายสนั บสนุน คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมกลุ่ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้ าน
ยกเว้น CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต มุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0
4.3 พิจารณาสถานที่เพื่อศึกษาดูงานการจัดการความรู้
ตามแผนโครงการหลั กสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลั ย กิจกรรม
การศึกษาดูงาน กาหนดไว้ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
กรรมการเสนอจัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
มติที่ประชุม: เห็นชอบ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสอบถามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการจัดการความรู้ของละหน่วยงาน เกี่ยวกับประเด็น
ผลการตรวจการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ระดั บ คณะ องค์ ป ระกอบที่ 5
การบริ หารจั ดการ ตั วบ่ งชี้ ที่ 5.1 : การบริ หารของคณะเพื่ อการก ากั บติ ดตามผลลั พธ์ ตามพั นธกิ จ กลุ่ มสถาบั น และ
เอกลักษณ์ ของคณะ ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบั ติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : มีการจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี แต่ผู้ปฏิบัติไม่
นาไปใช้งานอย่างแท้จริง
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ควรจัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะ และคณะมี
จัดการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี แต่ไม่มีร่องรอยการนามาใช้ประโยชน์ และควรสร้างแรงจูงใจให้ กับบุคลากรในการ
จัดการความรู้
คณะศิลปศาสตร์ : ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร : ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม : เมื่ อ จั ด กิ จ กรรมและเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (KM Day) ของมหาวิ ท ยาลั ย
ควรรวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มและไฟล์งาน พร้อมทั้งจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ขาดฐานข้อมูลในการจัดการความรู้
สานักงานอธิการบดี : ไม่มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา : ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ : ควรน าการจั ดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลั ยมา
บริหารจัดการในหน่วยงานด้วย
มติที่ประชุม: รับทราบและศึกษาแนวทางในการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ ของหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนาไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป
เลิกประชุม 12.00 น.

นายสิทธิชัย บุญสนิท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายเอกวิศว์ สงเคราะห์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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