
ระเบียบวาระการประชุม 
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.................................................................................................................................................. 

 

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 

 

เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู. คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ 

 

เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

  ๓.๑  การปรับแผนการดำเนินงานและการสรุปการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู. 

 ๓.๒  การรายงานผลความก.าวหน.าการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู. 

 

 

เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู4ในองค7กร คร้ังท่ี ๒  

วันอังคาร ท่ี ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ณ ห4องประชุมกาสะลอง ช้ัน ๒ อาคารอำนวยการ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา 

.............................................................................................................. 

ผู4มาประชุม 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนPง สังกัด 

๑ รองศาสตราจารย7ศีลศิริ  สงPาจิตร ผู4ปฏิบัติหน4า อมทร. มทร.ล4านนา เชียงใหมP 

๒ ผู4ชPวยศาสตราจารย7เกรียงไกร ธารพรศรี ผู4อำนวยการ สถาบันถPายทอดฯ 

๓ นายนรินทร7  จิวิตัน อาจารย7 คณะบริหารธุรกิจฯ 

๔ นางสาวปวีณ7สุดา  บุษยธานินทร7 เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทย7ฯ 

๕ นางสาวสุคนธ7  วงศ7หาญ นักวิเคราะห7นโยบายฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๖ นางสาวสุพิชฌาย7  ถาวรลิมปะพงศ7 นักวิชาการคอมพิวเตอร7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๗ นางศรัญญา อินทร7คำเช้ือ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

๘ นางธานารัตน7  ฤทธ์ิเชาวพัฒน7 เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง 

๙ นางสาวคัทรียา ไชยน4อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 

๑๐ วPาท่ีร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร7 กองนโยบายและแผน 

๑๑ นายศิขรินทร7  บุญจ๋ี นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

๑๒ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ7 นักประชาสัมพันธ7 กองประชาสัมพันธ7 

๑๓ นายจักรพงษ7 วุฒิรัตน7 เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนาอาคารสถานท่ี 

๑๔ นายศักด์ินรินทร7  ชาวง้ิว นักวิชาการศึกษา ศูนย7วัฒนธรรม 

๑๕ นางสาวสุภาวดี  เดชธรรมรงค7 นักวิเคราะห7นโยบายฯ สำนักงานบริหารทรัพย7สินฯ 

๑๖ นางสาวนิภาพร  ทาสีเขียว เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานประกันคุณภาพ 

๑๗ นางนงคราญ  สีไชย นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 

๑๘ วPาท่ีร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถPายทอดฯ 

๑๙ วPาท่ีร.ต รัชต7พงษ7  หอชัยรัตน7 เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันถPายทอดฯ 

๒๐ นางสาวอารีรัตน7  พิมพ7นวน เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันถPายทอดฯ 

๒๑  นางสาวรัตนาภรณ7  สารภี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถPายทอดฯ 

๒๒ นางสาวภาสินี  ศิริประภา อาจารย7 คณะศิลปกรรมฯ 

๒๓ นางอนุธิดา  แก4วสอน เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักวิทยฯ 

๒๔ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท7 เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร7 



๒๕ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 

๒๖ นางสาววีรินทร7ภัทร7 สมพมิตร นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยฯ 

 

เข4ารPวมประชุมผPานทางระบบ VDO Conference 

๑. นางสาวอรสา ธรรมสรางกูร  เขตพ้ืนท่ีเชียงราย 

๒. นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ  เขตพ้ืนท่ีตาก 

๓. นางสาวโสภณา สำราญ   เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก 

๔. นางณปภัช พันธุ7แก4ว  เขตพ้ืนท่ีนPาน 

๕. ผู4ชPวยศาสตราจารย7สันติ ชPางเจรจา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 

ผู4ไมPมาประชุม 

๑. นายธงชัย เปqrยทา 

๒. นางมาลาริน ประจำดี 

๓. นายจิรวัฒน7 แก4วรากมุก 

๔. ผู4ชPวยศาสตราจารย7ไกรลาศ   ดอนชัย  (สPงผู4แทน) 

๕. ผู4ชPวยศาสตราจารย7เยาวนาถ  นรินทร7สรศักด์ิ  (สPงผู4แทน) 

๖. นางสาวโบว7 ถ่ินโพธ์ิวงศ7  (สPงผู4แทน) 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ5งให5ท่ีประชุมทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ5งให5ท่ีประชุมทราบ 

  รองศาสตราจารย7ศีลศิริ  สงPาจิตร ผู4ปฏิบัติหน4าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา 

ประธานการประชุมกลPาวเปuดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู4ในองค7กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และได4ให4

คำแนะนำถึงกระบวนการที่ถูกต4องของการดำเนินงานการจัดการความรู4 (KM) ควรทำอยPางไรและมีแบบอยPาง

การเรียนรู4 ซึ่งประธานฯ เคยได4ดำเนินการในรูปแบบของการประชุมกลุPมยPอย ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู4ในกลุPม และนำผลที่ได4ไปใช4ตPอในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ในการใช4เครื่องมือ       

ควรมีเป{าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ7ประกัน ผลิตบัณฑิตและงานวิจัย งานวิจัยการพัฒนาทุก 

ๆ ประเด็นองค7ความรู4ใหมP การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณภาพงานวิจัย อาจารย7มีคุณภาพ TCI การขอทุน

งานวิจัยการชอทุนจากแหลPงเงินภายนอก การวิจัยเพ่ือประสิทธิผลของการทำงาน สำหรับการนำงานวิจัยไปขอ

ผลงานขอตำแหนPงที่สูงขึ้นได4 โดยหัวข4อการจัดการความรู4ประเด็นหลัก อาทิ การผลิตบัณฑิตและงานวิจัย การ

จัดการความรู4จะเป�นการจัดการความรู4มากย่ิงข้ึน ต4องปรับปรุงการจัดการความรู4 (KM) ในปqตPอไปให4ดีข้ึน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได4มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู4ในองค7กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันพุธ ท่ี ๑๕ 

มกราคม  ๒๕๖๓ ณ ห4องประชุมลีลาวดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา 

ฝ�ายเลขานุการ  ได4จัดทำรายงานการประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองการประชุม โดยมีการแก4ไข 

๑. นางศรัญญา   อินทร7คำเช้ือ   เดิม เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป แก4ไข  บุคลากร 

๒. นายศักด์ินรินทร7 ชาวง้ิว        เดิม เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป แก4ไข  นักวิชาการศึกษา 

๓. นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค7   เดิม เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป แก4ไข  นักวิเคราะห7 

                                                                                              นโยบายและแผน 

 

ระเบียบวาระที* ๓ เรื*องเพื*อพิจารณา  
 ๓.๑  การเสนอขออนุมัติโครงการการจัดการความรู4 (KM) เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

                   ราชมงคลล4านนา 

ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู 4ในองค7กร ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๓ ได4เห็นชอบให4 

ทุกหนPวยงานดำเนินการจัดทำข4อเสนอโครงการการจัดการความรู4ของหนPวยงานตามประเด็น ตามแผนการ

จัดการความรู4ของมหาวิทยาลัย นั้น ฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอรายงานสรุปชื่อโครงการแตPละ

หนPวยงานที่ได4จัดสPงข4อเสนอโครงการมาเพื่อขอให4แตPละหนPวยงานได4ยืนยัน เพื่อดำเนินการขออนุมัติโครงการ

ตPอไป  

 

มติที่ประชุม รับรองโครงการของหนPวยงานที่ได4จัดสPงข4อเสนอโครงการ โดยมี ๒ หนPวยงานที่ไมPขอ

จัดสPงข4อเสนอโครงการ คือ ๑.สำนักงานอธิการบดี ๒.สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมเห็นควรให4นำ

ยอดงบประมาณท่ีต้ังไว4ของ ๒ หนPวยงานตามแผนกิจกรรมไปรวมกับโครงการ KM DAY ๒๐๒๐ 

 

๓.๒ การจัดสPงแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหนPวยงาน 

ฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได4แจ4งให4ที่ประชุมขอให4แตPละหนPวยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 

(Action Plan)  ของแตPละหนPวยงาน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู4ในองค7กรตามแผนการจัดการ

ความรู4ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบและขอให4ทุกหนPวยงานแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหนPวยงานและ

จัดสPงสำเนาให4ฝ�ายเลขานุการ (สถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน) ภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

  



ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ 

 ฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได4ขอที่ประชุมได4กำหนดการนัดหมายการประชุมในครั ้งตPอไป 

หลังจากทุกหนPวยงานได4สPงแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ครบทุกหนPวยงาน 

 

มติท่ีประชุม มอบฝ�ายเลขานุการ ทำหนังสือแจ4งเชิญเข4ารPวมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบ้ืองต4น

ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 
 
เลิกประชมุเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 (นางสาวอารีรัตน7  พิมพ7นวน)     (วPาท่ีร.ต.รัชต7พงษ7  หอชัยรัตน7) 

 ผู4บันทึกรายงานการประชุม        ผู4ตรวจรายงานการประชุม 


