
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มกราคม ๑๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หอง สสร. ๓๐๒ ช้ัน ๓ อาคารสงเสริมการเรียนรู 
ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา   ความคุนเคย  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยศิริพร   จิระชัยประสิทธิ  รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย   คลังพหล  กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน  กรรมการ 
๕. ดร.สิน ี ศิริคูณ กรรมการ 
๖. อาจารยจิรัญญา   โชตยะกุล  กรรมการ 
๗. อาจารยรัชพล   อํ่าสุข  กรรมการ 
๘. อาจารยมณทิพย   จันทรแกว  กรรมการ 
๙. อาจารย ดร.อมรรักษ   สวนชูผล  กรรมการ 
๑๐. นางสาวพวงเพชร พลทอง กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิริวรรณ   แสงสวาง  กรรมการ 
๑๒. นางสาวณัฐวรรณ   อนอุระ กรรมการ 
๑๓. นางสาววิไลลักษณ   การุญวงค  กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัจฉรา  ศรีอาภา กรรมการ 
๑๕. วาท่ีเรือตรีสรวรรธก   ไชยาวรรณ  กรรมการ 
๑๖. นางสาวกัญชญาวีร   กุลพิพัฒนเตชนาถ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวศิริวรรณ   สุขแซว  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูไมเขารวมประชุม 

๑. นางสาวยุวรรณดา  จตุเทน      
๒. อาจารยกฤตเมธ  เกตุกล่ํา 

 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ 
๒. นางสาวกรกนก  เหรียญทอง 
๓. นางสาวเนตรชนก  สุขสุแพทยพล 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ความคุนเคย ประธานในท่ีประชุม กลาวตอนรับและเปดการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โดยดําเนินการตาม
วาระดังนี้ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ ครั้ง ๑/๒๕๖๐ 
 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  
 มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ รายงานสรุปการติดตามแผนการจัดการความรู (KM) ของคณะ/วิทยาลัย และ
หนวยงานสนับสนุน 

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานท่ีประชุมชี้แจงเอกสารรายงานสรุป
การติดตามแผนการจัดการความรู (KM) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการของคณะ/
วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน และใหแตละหนวยงานนําเสนอแผนการจัดการ
ความรู (KM) ของแตละหนวยงานเพ่ือรวมกันพิจารณา มีขอแนะนําใหปรับปรุง
บางสวนดังนี้  
ระดับคณะ/วิทยาลัย 
๑. กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหมีความสอดคลองกัน องคความรูดานการผลิต
บัณฑิต ไดแก คณะวิทยาการจัดการ 
๒. กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหมีความสอดคลองกัน องคความรูดานวิจัย ไดแก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ระดับหนวยงานสนับสนุน 
๓. กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหสอดคลองกัน ไดแก  สํานักอธิการบดี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย และงานศึกษาท่ัวไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหทุกหนวยงานดําเนินการแกไขและจัดสงมายังงานมาตรฐาน
และจัดการคุณภาพเพ่ือรวบรวมจัดเก็บขอมูล 
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