
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑ กุมภาพันธ ๑๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอง สสร. ๓๐๒ ช้ัน ๓ อาคารสงเสริมการเรียนรู 
ผูมาประชุม 

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

 
ผูไมเขารวมประชุม 

๑. อาจารยศิริพร   จิระชัยประสิทธิ  รองประธานกรรมการ 
๒. วาท่ีเรือตรีสรวรรธก   ไชยาวรรณ  กรรมการ   
๓. นางสาวณัฐนันท สุดใด  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
ผูเขารวมประชุม 

๑. นางปยนันท   ลีละชาต 
๒. นางสาวพจนี   เสาวรส 
๓. นางสาวกรกนก   เหรียญทอง 
๔. นางสาวเนตรชนก   สุขสุแพทยพล 
๕. นายเกรียงไกร   แกวหลอย 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 



 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ความคุนเคย ประธานในท่ีประชุม กลาวตอนรับและเปดการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ โดยดําเนินการตาม
วาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ ครั้ง ๑/๒๕๖๑ 
 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ รายงานสรุปการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะ/วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน  

ระดับคณะ/วิทยาลัย มีคณะจํานวน ๗ คณะ และ วิทยาลัย จํานวน ๑ วิทยาลัย ไดแก 
คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการถึง

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ขอคนพบ สถานะการ

สง 
หมาย
เหตุ 

๑.เทคโนโลย ี
การเกษตร 

ดานผลิตบัณฑิต : - 
 

รายงานผลการดําเนินงานโดยนําแผนมาสงไมใชการ
รายงานผลการดําเนินงาน 

  

ดานวิจัย : - 
 

รายงานผลการดําเนินงานโดยนําแผนมาสงไมใชการ
รายงานผลการดําเนินงาน 

๒.ครุศาสตร ดานผลิตบัณฑิต : 
จํานวน ๑ ขั้น 

 

-การเขียนรายงานเปาหมายไมตรงกับแผน แผนระบุ 
อยางนอย ๑ หลักสูตรของคณะครุศาสตร แตรายงาน
ระบุ อยางนอย ๑ หลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ TQF 
-ควรทบทวนการเขียนรายงานผลดวยเน่ืองจากยังนํา
การดําเนินงานของตัวอยางไปใชโดยยังไมตัดท้ิงหรือ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับคณะดําเนินการ 
-ยังไมมีการสรุปทายผลการดําเนินวามีการดําเนินการ
คิดเปนรอยละเทาไหรจากแผนฯ 
-รายงานมีการจัดระดมความคิดเห็นเพ่ือวางแผนในวัน
พุธท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ แตมหาวิทยาลัยใหสงแผน
วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และประชุมวันท่ี ๔ 

  



คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการถึง
ข้ันตอน/กิจกรรม 

ขอคนพบ สถานะการ
สง 

หมาย
เหตุ 

มกราคม๒๕๖๑ ซ่ึงไมสอดคลองกัน 
 ดานวิจัย :  

 
-การเขียน ตัวชี้วัดและเปาหมายยังนําของตัวอยางมาใส  
-ควรทบทวนการเขียนรายงานผลดวยเน่ืองจากยังนํา
การดําเนินงานของตัวอยางไปใชโดยยังไมตัดท้ิงหรือ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับคณะดําเนินการ 
-ยังไมมีการสรุปทายผลการดําเนินวามีการดําเนินการ
คิดเปนรอยละเทาไหรจากแผนฯ 
-รายงานมีการจัดระดมความคิดเห็นเพ่ือวางแผนในวัน
พุธท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ แตมหาวิทยาลัยใหสงแผน
วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และประชุมวันท่ี ๔ 
มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงไมสอดคลองกัน 

๓.วิทยาการจัดการ ดานผลิตบัณฑิต : 
จํานวน ๑ ขั้น 

 

-เขียนรายงานเปาหมายไมตรงกับแผน แผนระบุ 
จํานวนผลงานจากการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ แต
รายงานระบุ จํานวนผลงานจากการจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพดวยกระบวนการความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ 
-ควรเขียนสรุปรายงาน จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ ๓ 
กิจกรรม เพราะใน ๑ ขั้นมี ๓ กิจกรรม หรือจะเขียนวา 
๑ ขั้นก็ได 

  

 ดานวิจัย : จํานวน ๑ 
ขั้น 
 

-ควรเขียนสรุปรายงาน จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ ๓ 
กิจกรรม เพราะใน ๑ ขั้นมี ๓ กิจกรรม หรือจะเขียนวา 
๑ ขั้นก็ได 
-รายงานในขั้นท่ี ๗ ผลการดําเนินงานและผลผลิตไม
สอดคลองกับเปาหมายท่ีต้ังไว 

๔.วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ดานผลิตบัณฑิต : มี 
๑๐ กิจกรรม 

ดําเนินการ ๕ กิจกรรม 

-เขียนรายงานระบุดําเนินการแลว  ๕ กิจกรรม คิดเปน
รอยละ ๕๐ ของแผนฯ ระบุไววาบรรลุตามเปาหมาย 

  

 ดานวิจัย : มี ๑๐ 
กิจกรรม ดําเนินการ ๖ 

กิจกรรม 

- 

๕.มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- -ไมรายงานมาตามแบบฟอรมรายงาน   

๖.อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

ดานผลิตบัณฑิต : ขั้น
ท่ี ๑-๒ 

-   

ดานวิจัย : ขั้นท่ี ๑-๒ -   
๗.สาธารณสุขศาสตร ดานผลิตบัณฑิต : ขั้น

ท่ี ๑-๖ 
ขั้นท่ี ๗ อยูระหวาง

การดําเนินการ 

-คณะสาธารณสุขศาสตรใชวิธีการเลือกประเด็นความรู
ในท่ีประชุมอาจารยและบุคลากรของคณะ แตไมมีการ
นําเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการ KM เพ่ือรวมกันทํา
แผน 

  

ดานวิจัย : ขั้นท่ี๑- ๓ 
และ ๕ 

สวนขั้นอื่นอยูระหวาง

คณะสาธารณสุขศาสตรใชวิธีการเลือกประเด็นความรู
ในท่ีประชุมอาจารยและบุคลากรของคณะ แตไมมีการ
นําเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการ KM เพ่ือรวมกันทํา



คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการถึง
ข้ันตอน/กิจกรรม 

ขอคนพบ สถานะการ
สง 

หมาย
เหตุ 

การดําเนินการ แผน 
๘.วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ 
ดานผลิตบัณฑิต : ขั้น

ท่ี ๑-๕ 
-จากรายงานสถานะดําเนินการ ๕ ขั้นตอน แตมีกา
รายงานผลการดําเนินการ ๔ ขั้นตอน สวนขั้นตอนท่ี ๕ 
– ๗ ระบุไวในการดําเนิการวาอยูระหวางดําเนินการ 
และสรุปผลทายรายงานระบุเพียง ๑ กิจกรรม 

  

ดานวิจัย : ขั้นท่ี ๑-๕ -จากรายงานสถานะดําเนินการ ๕ ขั้นตอน แตมีกา
รายงานผลการดําเนินการ ๔ ขั้นตอน สวนขั้นตอนท่ี ๕ 
– ๗ ระบุไวในการดําเนิการวาอยูระหวางดําเนินการ 
และสรุปผลทายรายงานระบุเพียง ๒ กิจกรรม 

 
ระดับหนวยงานสนับสนุน จํานวน ๗ หนวยงาน ไดแก 

สํานัก/งาน ดําเนินการถึงขั้นตอน/
กิจกรรม 

ขอคนพบ สถานะการ
สง 

หมาย
เหตุ 

๑.สํานักงาน
อธิการบดี 

  ยังไมสง  

๒.สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ขั้นท่ี ๑-๗ ผลการดําเนินงานในขั้นท่ี ๗  
-ควรระบุแนวปฏิบัติท่ีดีในการลดระยะเวลาในการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอน รายวิชา เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจ 
 -การนําองคความรูไปใชควรรายงานวามีการนําแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการลดระยะเวลาในการใชโปรแกรมเพ่ิม-
ถอน รายวิชา เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจ  
แตรายงานของสสว. ระบุวามีการนําคูมือการใช
โปรแกรมเพ่ิม-ถอนรายวิชาไปใช 
-ควรปรับการรายงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย และผลผลิตท่ี
ไดในขั้นตอนท่ี ๗ 

  

๓.สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขั้นท่ี ๑-๗ ผลการดําเนินงานในขั้นท่ี ๗  
-ควรระบุแนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนการวิเคราะหคา
งานเพ่ือกําหนดตําแหนงและเสนทางความกาวหนาสาย
อาชีพ 
-ตัวชี้วัดระบุจํานวนบุคลากรท่ียื่นการวิเคราะหคางานฯ 
จํานวน ๑ คน ผลผลิตท่ีไดจึงตองควรระบุชื่อของผูท่ียื่น
การวิเคราะหคางานและระบุบันทึกสง 

  

 
 
 
 
 



๔.สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ 

ขั้นท่ี ๑-๒ -ควรปรับเรื่องแบบฟอรมการรายงานใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 
-ควรระบุรายละเอียดผลการดําเนินงานใหชัดเจน เชน 
คําส่ังแตงต้ังเลขท่ี ลงวันท่ี เรื่อง การจัดประชุมเม่ือไหร
อยางไร 

  

๕.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ขั้นท่ี ๑-๓ -ขั้นท่ี ๖ และ ๗ หากยังไมมีการดําเนินการยังไมตองใส
ผลการดําเนินงานท่ีคาดวาจะทําในอนาคต 

  

๖.บัณฑิตวิทยาลัย ขั้นท่ี ๑-๓ -   
๗.งานศึกษาท่ัวไป ขั้นท่ี ๑-๓ -   

สรุปการรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงาน พบวา มี 
๑ หนวยงานท่ียังไมไดจัดสงรายงานรอบ ๖ เดือน ไดแก สํานักงานอธิการบดี 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดําเนินการกํากับติดตามหนวยงานท่ียังไมสงรายงานฯ และให
ทุกหนวยงานดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอคนพบมอบหมายให น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
-ไมมี- 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 
(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
                                                    
                                                  

    (ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ความคุนเคย) 
ผูรับรองรายงานการประชุม 


