
 
รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งท่ี ๓  
วันพุธ ท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
.............................................................................................................. 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

๑ นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๒ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์

๓ นางสาวสุคนธ์  วงค์หาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔ นางศรัญญา อินทร์คำเช้ือ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
๕ นางสาวอุบลรัตน์  ขัณฑ์แก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง 
๖ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๗ นางสาวดวงรัตน์  คำแดง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองคลัง 
๘ ว่าท่ีร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน 
๙ นางนงลักษณ์  วรพจน์พรชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

๑๐ นายศิขรินทร์ บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๑ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ ์ กองประชาสัมพันธ ์
๑๒ นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๑๓ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๔ นางจีรพัชร์  วงค์ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๕ ว่าท่ีร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๑๖ ว่าท่ีร.ต รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๑๗ นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๑๘ นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๑๙ นางรักษ์คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์

๒๐ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๒ นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๓ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๔ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๕ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 



๒๖ นายธงชัย  เป้ียทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๗ นางสาวแสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๒๘ นางสาวธนพร ยะสุทธิ นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 
๒๙ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๐ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๑ นางนลัทพร  คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๓๒ นายพชร   สายปาระ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๓๓ นางณปภัช พันธุ์แก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๓๔ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
๓๕ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๓๖ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก 
๓๗ นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์   อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๓๘ นางสาววีรินทร์ภัทร  สมพมิตร นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๓๙ นายจิรวัฒน์  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๐ นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

๔๑ นายอาทิตย์ ใจคำฟู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนาอาคารสถานท่ี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางมาลาริน ประจำดี 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ทีมเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการส่งในระบบให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  

 



ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปรายช่ือผู้แทนหน่วยงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓ ประเด็น 
ทางทีมเลขานุการได้ทำการสรุปรายช่ือผู้นำเสวนา ผู้ร่วมสัมมนา และผู้บันทึกของท้ัง ๓ ประเด็น ดังนี้ 

หัวข้อ ผู้นำเสวนา ผู้ร่วมสัมมนา ผู้บันทึก 
๑. ด้านวิจัย ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ นางมาลี จินดาแก้ว 
๒. ด้านการผลิตบัณฑิต อาจารย์สวรรยา  หาญวงษา อาจารย์อรสา  ธรรมสรางกูล อาจารย์รดา สมเข่ือน 
๓.ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน 

น.ส.อุบลรัตน์  ขันฑ์แก้ว นายจิรวัฒน์  แก้วรากมุข ว่าท่ี รต.วรกมล สันชุมภู 

      และได้กำหนดหัวข้อและวันจัดเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ  
ด้านวิจัย หัวข้อ การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการ

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ กำหนดการเสวนาในวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ การผลิตบัณฑิตให้เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ  กำหนดการเสวนาในวันท่ี 

๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ด้านการการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบ ัต ิงาน  หัวข้อ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย กำหนดการเสวนาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทีมเลขานุการแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
๓.๒ โปสเตอร์การนำเสนอประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓ ประเด็น 
ทีมเลขานุการได้นำเสนอโปสเตอร์ท้ัง ๓ ประเด็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ท้ังนี้ การจัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทีมเลขานุการได้ขอความอนุเคราะห์ให้กองประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมและมีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทีมเลขานุการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การนำเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 (นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน)     (ว่าท่ีร.ต.รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


