




คำนำ 
 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา มีเป7าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู?องคAกรแห?ง
การเรียนรู4 โดยได4มีการจัดทำแผนการจัดความรู4 ในการดำเนินงานจัดการความรู4ในองคAกร (Knowledge 
Management) ของมหาวิทยาลัยให4สอดคล4องวิสัยทัศนAและเปXนไปตามแผนยุทธศาสตรAของมหาวิทยาลัย โดย
มีการรวบรวมความรู4 ที่มีอยู?ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ?ายทอดไปสู?บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย?าง
เปXนระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเปXนแนวปฏิบัติท่ีดี     

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู4ในองคAกร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา          
ที่ 1722/2563 จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการด4านการจัดการความรู4 ประจำปmงบประมาณ 
2564 ท่ีได4ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู4ในองคAกร ตามแผนการจัดการความรู4 แผนการดำเนินกิจกรรม 
และได4สนับสนุนให4ทุกหน?วยงานดำเนินการจัดการความรู4ตามระบบ ซึ่งมีการรวบรวมข4อมูลและกิจกรรมของ
แต?ละหน?วยงานจัดทำคลังความรู4 และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได4 ผ?านเว็บไซตA https://km.rmutl.ac.th เสนอต?อ
ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรAและบริหารจัดการความรู4ในองคAกร เพื่อพิจารณาให4ข4อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให4การบริหารจัดการความรู4มหาวิทยาลัยดำเนินการได4อย?างมีประสิทธิภาพ 
ต?อไป 

 
 
 
 
 
       

        (ผู4ช?วยศาสตราจารยAเกรียงไกร  ธารพรศรี)  
      ผู4อำนวยการสถาบันถ?ายทอดเทคโนโลยีสู?ชุมชน 
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บทสรุปผู)บริหาร 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา ได3เห็นชอบแผนการจัดการความรู3 ประจำปA พ.ศ.2564 
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา คร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 
2563 และได3ดำเนินการ ให3มีการกำกับติดตาม สTงเสริมสนับสนุนให3ทุกหนTวยงานในสถาบันมีการดำเนินการ
จัดการความรู3ตามระบบ ดังน้ี 

การกำกับการดำเนินงานการจัดการความรู1 
มหาวิทยาลัยมีการกำกับการดำเนินงานการจัดการความรู3หนTวยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน

ทั้งสิ้น 26 หนTวยงาน โดยใช3ระบบกลไกการขับเคลื่อนผTานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรYบริหารจัดการ
และดำเนินงานการจัดการความรู3ในองคYกร ตามคำสั่งที่ 1722/2563  และได3มีการจัดประชุมมอบหมาย
นโยบายและแผนงานตามเป[าหมายให3แตTละหนTวยงานได3ดำเนินงานและมีการกำกับการดำเนินงานการ
จัดการความรู3 ซึ่งมีสถาบันถTายทอดเทคโนโลยีสูTชุมชน เป^นฝ`ายเลขานุการในการประสานงานขับเคลื่อนผTาน
การใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซตY เว็บไซตY km.rmutl.ac.th ในการรายงานผลความก3าวหน3าตTอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO)   

การติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู1ตามระบบ  
คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู3 มีการประชุมเป^นประจำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู3และ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานความก3าวหน3าในการดำเนินงาน ผTานโปรแกรมประชุมออนไลนY MS.TEAM 
(ประชุม 8 ครั้ง)  โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของแตTละหนTวยงานผTานหนังสือ ไปยังแตTละหนTวยงาน
และการสTงผลความก3าวหน3าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ Tมสนทนา Line KM RMUTL และเว็บไซตY 
km.rmutl.ac.th  และสรุปรายงานตTอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และได3กำหนดให3ทุกหนTวยงาน
จัดสTงรายงานผลการดำเนินงาน ผTานเว็บไซตY km.rmutl.ac.th เพื่อให3สถาบันถTายทอดเทคโนโลยีสูTชุมชน 
ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม การจัดการความรู3ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปรายงานตTอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และให3ทุกหนTวยงานในมหาวิทยาลัยได3รับทราบ      

การส6งเสริมสนับสนุนให1ทุกหน6วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู1ตามระบบ 
มหาวิทยาลัยมีการสTงเสริมและสนับสนุนให3ทุกหนTวยงานดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู3 ท้ัง 

26 หนTวยงานตามแผนที่สTงให3กับมหาวิทยาลัย โดยมีการสTงเสริมให3ความรู3 จัดทำคูTมือฯ ผังขั้นตอนการ
ดำเนินงาน เอกสารความรู3แนวปฏิบัติที่ดี แบบฟอรYมตTาง ๆ ในการดำเนินงานการจัดการความรู3 และข3อมูล
การดำเนินงานที่ผTานมาของแตTละหนTวยงานที่ได3รวบรวมมาเผยแพรTผTานเว็บไซตYการจัดการความรู3 KM 
RMUTL เพื่อสTงเสริมสนับสนุนให3บุคลากรทุกหนTวยงาน ได3เรียนรู3 นำไปปฏิบัติ สร3างความเข3าใจในการ
ดำเนินงานการจัดการความรู3ได3อยTางเป^นระบบทุกที่ทุกเวลาที่ต3องการเข3าถึงความรู3 และได3มีการสTงเสริมให3
เกิดกิจกรรมถTายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู3ชุมชนนักปฏิบัติ ของบุคลากรที่สนใจในมหาวิทยาลัย ผTาน
โปรแกรมประชุมออนไลนY MS.TEAM (ผู3เข3ารTวมกิจกรรม 320 คน) ในกิจกรรม COP TALK 2564 ซึ่งนำ
แนวปฏิบัติท่ีดีจากปAการศึกษาท่ีผTานมาสูTการปฏิบัติ ใน 6 เร่ือง 3 กลุTมประเด็นยุทธศาสตรY ประกอบด3วย     

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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และการสTงผลความก3าวหน3าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ Tมสนทนา Line KM RMUTL และเว็บไซตY 
km.rmutl.ac.th  และสรุปรายงานตTอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และได3กำหนดให3ทุกหนTวยงาน
จัดสTงรายงานผลการดำเนินงาน ผTานเว็บไซตY km.rmutl.ac.th เพื่อให3สถาบันถTายทอดเทคโนโลยีสูTชุมชน 
ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม การจัดการความรู3ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปรายงานตTอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และให3ทุกหนTวยงานในมหาวิทยาลัยได3รับทราบ      

การส6งเสริมสนับสนุนให1ทุกหน6วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู1ตามระบบ 
มหาวิทยาลัยมีการสTงเสริมและสนับสนุนให3ทุกหนTวยงานดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู3 ท้ัง 

26 หนTวยงานตามแผนที่สTงให3กับมหาวิทยาลัย โดยมีการสTงเสริมให3ความรู3 จัดทำคูTมือฯ ผังขั้นตอนการ
ดำเนินงาน เอกสารความรู3แนวปฏิบัติที่ดี แบบฟอรYมตTาง ๆ ในการดำเนินงานการจัดการความรู3 และข3อมูล
การดำเนินงานที่ผTานมาของแตTละหนTวยงานที่ได3รวบรวมมาเผยแพรTผTานเว็บไซตYการจัดการความรู3 KM 
RMUTL เพื่อสTงเสริมสนับสนุนให3บุคลากรทุกหนTวยงาน ได3เรียนรู3 นำไปปฏิบัติ สร3างความเข3าใจในการ
ดำเนินงานการจัดการความรู3ได3อยTางเป^นระบบทุกที่ทุกเวลาที่ต3องการเข3าถึงความรู3 และได3มีการสTงเสริมให3
เกิดกิจกรรมถTายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู3ชุมชนนักปฏิบัติ ของบุคลากรที่สนใจในมหาวิทยาลัย ผTาน
โปรแกรมประชุมออนไลนY MS.TEAM (ผู3เข3ารTวมกิจกรรม 320 คน) ในกิจกรรม COP TALK 2564 ซึ่งนำ
แนวปฏิบัติท่ีดีจากปAการศึกษาท่ีผTานมาสูTการปฏิบัติ ใน 6 เร่ือง 3 กลุTมประเด็นยุทธศาสตรY ประกอบด3วย     

           1. การสTงเสริมเผยแพรTผลงานวิจัย ผลงานสร3างสรรคYนวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการใน 
              ระดับชาติและนานาชาติ (ผู3เข3ารTวม จำนวน 115 คน) 
              (1.1) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท3องถ่ินโดยชุมขนมีสTวนรTวม 
              (1.2) การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพYในวารสารระดับดี 
           2. การผลิตบัณฑิตให3เป̂นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ (ผู3เข3ารTวม จำนวน 84 คน) 
              (2.1) การจัดการความรู3แบบ Action Learning เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  
              (2.2) การผลิตบัณฑิตให3เป̂นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
           3. การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรYและพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
               (ผู3เข3ารTวม จำนวน 121 คน) 
              (3.1) เทคนิคการให3บริการอยTางมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสูTความเป̂นเลิศ  
              (3.2) การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนในรูปแบบดิจิตอลเพ่ือการสืบค3นอยTางมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการถTายทอดองคYความรู3 เผยแพรTกิจกรรมการพัฒนาองคYกรแหTงการเรียนรู3และนวัตกรรม 
โดยการเปÜดรับสมัครผลงานแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งเป^นการรวบรวมนำแนวปฏิบัติที่ดีของแตTละหนTวยงานผTาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซตY Km.rmut.ac.th ในโครงการ “ประกวดแนวปฏิบัติที ่ดี” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล3านนา “Good Practice Award” RMUTL โดยมีวัตถุประสงคYให3เกิดเวทีให3แตTละ
หนTวยงานได3มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู3และแบTงปåนความรู3 ผTานกระบวนการจัดการความรู3 การสร3าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย และเป^นการยกยTองและสร3างขวัญกำลังใจให3กับ
บุคลากรที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่ในการพัฒนาตนเอง และหนTวยงานที่ประสบความสำเร็จ และสามารถ
รวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัยมาจัดหมวดหมูTและเผยแพรTตTอสาธารณชนได3ใช3ประโยชนYตTอไป   
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา   
หนEวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา เชียงราย 

 
  

องค$ความรู*ท่ี 1  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน;นปฏิบัติการ (Hands-On) 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* :  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal  ท่ีสVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* :   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร_ , คณะวิศวกรรมศาสตร_ และคณะวิทยาศาสตร_ฯ 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :    
 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน;นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา เชียงราย ได;จัดกิจกรรมการจัดการความรู; เร่ืองรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนยุค New Normal  ท่ีสVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือเปdนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน_ ในสถานการณ_การแพรVระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  จำนวนองค_ความรู; อยVางน;อย 1 องค_ความรู;ข้ึนไป 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

1 การบ1งช้ีความรู* :  
-แตVงต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดการความรู;
ด;านการบริหารจัดการ 
-ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู; เพ่ือจัดทำแผนการ
ค;นหาความรู;จากตัวบุคคล และ

 สัปดาห_ท่ี 2 
ของเดือน
กุมภาพันธ_ 
2564 

 คำส่ังท่ี 10/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู; ลว.3 ก.พ. 64 
คำส่ังท่ี 19/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการแสวงหา
ความรู; ลว. 9 มีค.64 

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา   
หนEวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา เชียงราย 

 
  

องค$ความรู*ท่ี 1  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน;นปฏิบัติการ (Hands-On) 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* :  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal  ท่ีสVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* :   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร_ , คณะวิศวกรรมศาสตร_ และคณะวิทยาศาสตร_ฯ 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :    
 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน;นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา เชียงราย ได;จัดกิจกรรมการจัดการความรู; เร่ืองรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนยุค New Normal  ท่ีสVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือเปdนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน_ ในสถานการณ_การแพรVระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  จำนวนองค_ความรู; อยVางน;อย 1 องค_ความรู;ข้ึนไป 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

1 การบ1งช้ีความรู* :  
-แตVงต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดการความรู;
ด;านการบริหารจัดการ 
-ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู; เพ่ือจัดทำแผนการ
ค;นหาความรู;จากตัวบุคคล และ

 สัปดาห_ท่ี 2 
ของเดือน
กุมภาพันธ_ 
2564 

 คำส่ังท่ี 10/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู; ลว.3 ก.พ. 64 
คำส่ังท่ี 19/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการแสวงหา
ความรู; ลว. 9 มีค.64 

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

กำหนดประเด็นความรู;และ
เปzาหมายของการจัดการความรู; 

2 การสร*างและแสวงหาความรู* : 
-สร;างเคร่ืองมือในการเก็บองค_
ความรู;ด;านการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน_ ยุค New 
Normal ท่ีสVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จากอาจารย_
ผู;สอน ใช;วิธีการสัมภาษณ_ โดย
คณะกรรมการ ท่ีเปdนตัวแทนแตV
ละคณะ 
-กำหนดหลักเกณฑ_ในการ
คัดเลือกกลุVมตัวอยVางในการ
จัดเก็บองค_ความรู;  
-วิธีการสัมภาษณ_ ใช;เทคนิคการ
เลVาเร่ือง (story telling)  

 สัปดาห_ท่ี 3 
ของเดือน 
กุมภาพันธ_ 
2564 

 คณะกรรมการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู; และ
มอบหมายให;ตัวแทน
หลักสูตรใช;แบบสัมภาษณ_ 
เข;าไปสัมภาษณ_อาจารย_ใน
หลักสูตรแล;วสVงให;
คณะกรรมการรVวมกันสรุป
องค_ความรู;ตVอไป 

  

3 การจัดความรู*ให*เปSนระบบ : 
-รวบรวมเร่ืองเลVาจากตัวแทน
คณะ 
-จัดพิมพ_ และเรียบเรียง
ข;อความจากเร่ืองเลVาในรูป
แบบฟอร_มเร่ืองเลVาอยVางเปdน
ทางการ  
-วิเคราะห_และสังเคราะห_เร่ือง
เลVาให;เปdนภาษาท่ีเข;าใจงVาย 

 เม.ย. 64 คณะกรรมการประชุม
วิเคราะห_องค_ความรู;ท่ีได;
จากการสัมภาษณ_มา
รวบรวมเปdนองค_ความรู; 
และแนวปฏิบัติท่ีดี 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู* :  

 7 เม.ย. 64 คณะกรรมการประชุม
วิเคราะห_องค_ความรู;ท่ีได;
จากการสัมภาษณ_มา

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

-การวิเคราะห_และสังเคราะห_
องค_ความรู;ท่ีได;จากตัวแทนแตV
ละหลักสูตร โดยคณะกรรมการ  
การจัดการความรู; 
-สรุปปÄจจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน_
ยุค New Normal  ท่ีสVงผลตVอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รวบรวมเปdนองค_ความรู; 
และแนวปฏิบัติท่ีดี 

5 การเข*าถึงความรู* :  
-สร;างเพจเฟสบุÅค KM มทร.
ล;านนา เชียงราย / เพ่ือแบVงปÄน
ความรู;ด;านการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน_ ยุค New  
Normal  ท่ีสVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
-เว็บไซต_ KM.rmutl.ac.th 

 เม.ย. 64  ดำเนินการสVงแนวปฏิบัติท่ี
ดีให;แกVตัวแทนหลักสูตร
เผยแพรVให;แกVอาจารย_ใน

หลักสูตรนำไปใช;ประโยชน_ 

  

6 การแบ1งปOนแลกเปล่ียนเรียนรู* 
:  
- ถVายทอดปÄจจัยท่ีเก่ียวข;องกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน_ยุค New Normal  ท่ี
สVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
-Best Practice การจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน_ ยุค 
New Normal ในรูปแบบการ
อัดคลิปวีดีโอ  

 เม.ย. 64  ดำเนินการสVงแนวปฏิบัติท่ี
ดีให;แกVตัวแทนหลักสูตร
เผยแพรVให;แกVอาจารย_ใน
หลักสูตรนำไปใช;ประโยชน_ 

  

7 การเรียนรู* :   เม.ย. 64  อาจารย_ผู;สอนได;นำแนว
ปฏิบัติท่ีดีไปใช;ในการ

 อาจารย_ผู;สอนไมVให;
ความสำคัญในการ

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

-การวิเคราะห_และสังเคราะห_
องค_ความรู;ท่ีได;จากตัวแทนแตV
ละหลักสูตร โดยคณะกรรมการ  
การจัดการความรู; 
-สรุปปÄจจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน_
ยุค New Normal  ท่ีสVงผลตVอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รวบรวมเปdนองค_ความรู; 
และแนวปฏิบัติท่ีดี 

5 การเข*าถึงความรู* :  
-สร;างเพจเฟสบุÅค KM มทร.
ล;านนา เชียงราย / เพ่ือแบVงปÄน
ความรู;ด;านการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน_ ยุค New  
Normal  ท่ีสVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
-เว็บไซต_ KM.rmutl.ac.th 

 เม.ย. 64  ดำเนินการสVงแนวปฏิบัติท่ี
ดีให;แกVตัวแทนหลักสูตร
เผยแพรVให;แกVอาจารย_ใน

หลักสูตรนำไปใช;ประโยชน_ 

  

6 การแบ1งปOนแลกเปล่ียนเรียนรู* 
:  
- ถVายทอดปÄจจัยท่ีเก่ียวข;องกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน_ยุค New Normal  ท่ี
สVงผลตVอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
-Best Practice การจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน_ ยุค 
New Normal ในรูปแบบการ
อัดคลิปวีดีโอ  

 เม.ย. 64  ดำเนินการสVงแนวปฏิบัติท่ี
ดีให;แกVตัวแทนหลักสูตร
เผยแพรVให;แกVอาจารย_ใน
หลักสูตรนำไปใช;ประโยชน_ 

  

7 การเรียนรู* :   เม.ย. 64  อาจารย_ผู;สอนได;นำแนว
ปฏิบัติท่ีดีไปใช;ในการ

 อาจารย_ผู;สอนไมVให;
ความสำคัญในการ

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

-อาจารย_ผู;สอน/ผู;ท่ีสนใจ เข;าไป
เรียนรู; และนำไปใช;ในการ
จัดการเรียนการสอน  และให;
ข;อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

จัดการเรียนการสอน ของ
ภาคเรียนท่ี 1/2564 พบวVา
บางรายวิชาใช;วิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน_ 100% ผVาน
โปรแกรม Microsoft 
Teams และได;เพ่ิมอุปกรณ_
เชVน แสงไฟในการเพ่ิม
ความสวVางในการจัดการ
เรียนการสอน 

ให;ข;อเสนอแนะจาก
การนำแนวปฏิบัติท่ี
ดีไปใช;ประโยชน_ 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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องค$ความรู*ท่ี 2 การสVงเสริมการเผยแพรVผลงานวิจัย ผลงานสร;างสรรค_นวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* :  รูปแบบการวิจัยชุมชน 1 ได; 2 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : งานวิจัย และบริการวิชาการ 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :    

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรVวมกับการพัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :   
 เพ่ือนำผลการวิจัยและการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :   

จำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช;ประโยชน_ และเปdนการบริการวิชาการกับชุมชน  ร;อยละ 30 ของงานวิจัย
แล;วเสร็จในปãงบประมาณ 2563 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

1 การบVงช้ีความรู; :  
-แตVงต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดการความรู;
ด;านการบริหารจัดการ 
-ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู; เพ่ือจัดทำแผนการ
ค;นหาความรู;จากตัวบุคคล และ
กำหนดประเด็นความรู;และ
เปzาหมายของการจัดการความรู; 
-กำหนดประด_นการจัดการองค_
ความรู; 

 สัปดาห_ท่ี 2 
ของเดือน
กุมภาพันธ_ 
2564 

 คำส่ังท่ี 10/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู; ลว.3 ก.พ. 64 
คำส่ังท่ี 19/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการแสวงหา
ความรู; ลว. 9 มีค.64 

 

2 การสร;างและแสวงหาความรู; :  
-สร;างเคร่ืองมือในการเก็บองค_
ความรู;ด;านวิจัยและบริการ

 สัปดาห_ท่ี 3 
ของเดือน 

 คณะกรรมการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู; และ
มอบหมายให;ตัวแทน

 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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องค$ความรู*ท่ี 2 การสVงเสริมการเผยแพรVผลงานวิจัย ผลงานสร;างสรรค_นวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* :  รูปแบบการวิจัยชุมชน 1 ได; 2 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : งานวิจัย และบริการวิชาการ 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :    

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรVวมกับการพัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :   
 เพ่ือนำผลการวิจัยและการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :   

จำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช;ประโยชน_ และเปdนการบริการวิชาการกับชุมชน  ร;อยละ 30 ของงานวิจัย
แล;วเสร็จในปãงบประมาณ 2563 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

1 การบVงช้ีความรู; :  
-แตVงต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดการความรู;
ด;านการบริหารจัดการ 
-ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู; เพ่ือจัดทำแผนการ
ค;นหาความรู;จากตัวบุคคล และ
กำหนดประเด็นความรู;และ
เปzาหมายของการจัดการความรู; 
-กำหนดประด_นการจัดการองค_
ความรู; 

 สัปดาห_ท่ี 2 
ของเดือน
กุมภาพันธ_ 
2564 

 คำส่ังท่ี 10/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู; ลว.3 ก.พ. 64 
คำส่ังท่ี 19/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการแสวงหา
ความรู; ลว. 9 มีค.64 

 

2 การสร;างและแสวงหาความรู; :  
-สร;างเคร่ืองมือในการเก็บองค_
ความรู;ด;านวิจัยและบริการ

 สัปดาห_ท่ี 3 
ของเดือน 

 คณะกรรมการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู; และ
มอบหมายให;ตัวแทน

 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

วิชาการ จากนักวิจัยท่ีผVานการ
ทำงานวิจัยในแตVละคณะ  
-กำหนดหลักเกณฑ_ในการ
คัดเลือกกลุVมตัวอยVางในการ
จัดเก็บองค_ความรู; 
-วิธีการสัมภาษณ_ ใช;เทคนิคการ
เลVาเร่ือง (story telling) 

กุมภาพันธ_ 
2564 

หลักสูตรใช;แบบสัมภาษณ_ 
เข;าไปสัมภาษณ_อาจารย_ใน
หลักสูตรแล;วสVงให;
คณะกรรมการรVวมกันสรุป
องค_ความรู;ตVอไป 

3 การจัดความรู;ให;เปdนระบบ : 
-รวบรวบเร่ืองเลVาจาก
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู; ด;านวิจัยและบริการ
วิชาการ 
-จัดพิมพ_ และเรียบเรียง
ข;อความจากเร่ืองเลVาในรูป
แบบฟอร_มเร่ืองเลVาอยVางเปdน
ทางการ 
-วิเคราะห_และสังเคราะห_เร่ือง
เลVาให;เปdนภาษาท่ีเข;าใจงVาย 

  
สัปดาห_ท่ี 3 
ของเดือน 
มีนาคม 2564 

คณะกรรมการประชุม
วิเคราะห_องค_ความรู;ท่ีได;
จากการสัมภาษณ_มา
รวบรวมเปdนองค_ความรู; 
และแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู; :  
-การวิเคราะห_และสังเคราะห_
องค_ความรู;ท่ีได;จากตัวแทนแตV
ละคณะ โดยคณะกรรมการ 
การจัดการความรู; 
-สรุปรูปแบบการวิจัยชุมชน 

 สัปดาห_ท่ี 1 
ของเดือน 
เมษายน 
2564 

 คณะกรรมการประชุม
วิเคราะห_องค_ความรู;ท่ีได;
จากการสัมภาษณ_มา
รวบรวมเปdนองค_ความรู; 
และแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

5 การเข;าถึงความรู; :  
-เพจเฟสบุÅคงานวิจัยและบริการ
วิชาการ มทร.ล;านนา เชียงราย 
-เว็บไซต_ KM.rmutl.ac.th 

 ภายในเดือน
เม.ย. 64 

 ดำเนินการสVงแนวปฏิบัติท่ี
ดีให;แกVตัวแทนหลักสูตร
เผยแพรVให;แกVอาจารย_ใน

หลักสูตรนำไปใช;ประโยชน_ 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

6 การแบVงปÄนแลกเปล่ียนเรียนรู; :  
- ถVายทอดรูปแบบการวิจัย
ชุมชน 1 ได; 2  
-Best Practice การทำวิจัย
ชุมชน 1 ได; 2 

 ภายในเดือน
เม.ย. 64 

 ดำเนินการสVงแนวปฏิบัติท่ี
ดีให;แกVตัวแทนหลักสูตร
เผยแพรVให;แกVอาจารย_ใน
หลักสูตรนำไปใช;ประโยชน_ 

 

7 การเรียนรู; :  
-นักวิจัย/อาจารย_ผู;สอน/ผู;ท่ี
สนใจ เข;าไปเรียนรู; และนำไปใช;
ประโยชน_  และให;ข;อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 ภายในเดือน
เม.ย. 64 

 นักวิจัยและอาจารย_ผู;สอน
ได;นำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช;
เปdนแนวทางในการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือชุมชน จากการ
ลงพ้ืนท่ีสำรวจความ
ต;องการของชุมชน นำมา
เขียนเปdนหัวข;อวิจัย เสนอ
ขอทุนวิจัยจากแหลVงทุน
ภายในจังหวัด พบวVา ปã
การศึกษา 2564 มีจำนวน
งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอก
เพ่ิมข้ึน และงานวิจัยเปdนท่ี
ยอมรับของสVวนท;องถ่ิน
ภายในจังหวัด 

 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

6 การแบVงปÄนแลกเปล่ียนเรียนรู; :  
- ถVายทอดรูปแบบการวิจัย
ชุมชน 1 ได; 2  
-Best Practice การทำวิจัย
ชุมชน 1 ได; 2 

 ภายในเดือน
เม.ย. 64 

 ดำเนินการสVงแนวปฏิบัติท่ี
ดีให;แกVตัวแทนหลักสูตร
เผยแพรVให;แกVอาจารย_ใน
หลักสูตรนำไปใช;ประโยชน_ 

 

7 การเรียนรู; :  
-นักวิจัย/อาจารย_ผู;สอน/ผู;ท่ี
สนใจ เข;าไปเรียนรู; และนำไปใช;
ประโยชน_  และให;ข;อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 ภายในเดือน
เม.ย. 64 

 นักวิจัยและอาจารย_ผู;สอน
ได;นำแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช;
เปdนแนวทางในการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือชุมชน จากการ
ลงพ้ืนท่ีสำรวจความ
ต;องการของชุมชน นำมา
เขียนเปdนหัวข;อวิจัย เสนอ
ขอทุนวิจัยจากแหลVงทุน
ภายในจังหวัด พบวVา ปã
การศึกษา 2564 มีจำนวน
งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอก
เพ่ิมข้ึน และงานวิจัยเปdนท่ี
ยอมรับของสVวนท;องถ่ิน
ภายในจังหวัด 

 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 
 

องค$ความรู*ท่ี 3  การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร_และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* :   งานประจำสูVงานวิจัย 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* :  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :   

การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร;างฐานวัฒนธรรมองค_กร  
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :   

1. เพ่ือให;หนVวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา เชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญ
และประโยชน_ของการจัดการความรู; 

2. เพ่ือสVงเสริมและสนับสนุนให;เกิดกระบวนการจัดการความรู;ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยอยVางเปdนรูปธรรม 
3. เพ่ือให;มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสVงเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีดี 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :   
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน ไมVน;อยกวVาร;อยละ 80 ของ

หนVวยงานสนับสนุน 
 

ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 
ลำดับ 

  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

1 การบ1งช้ีความรู* :  
-แตVงต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดการความรู;
ด;านการบริหารจัดการ 
-ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู; เพ่ือจัดทำแผนการ
ค;นหาความรู;จากตัวบุคคล และ
กำหนดประเด็นความรู;และ
เปzาหมายของการจัดการความรู; 

 สัปดาห_แรก
ของเดือน
กุมภาพันธ_ 
2564 

 คำส่ังท่ี 10/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู; ลว.3 ก.พ. 64 
คำส่ังท่ี 19/2564 แตVงต้ัง
คณะกรรมการแสวงหา
ความรู; ลว. 9 มีค.64 

 

2 การสร*างและแสวงหาความรู* :  
- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู; เพ่ือ
แสวงหาความรู;จากตัวบุคคล 

 5 ก.พ. 64 
19 ก.พ. 64 
24 ก.พ. 64 
3 มี.ค. 64 

 1.ดำเนินการประชุม
แลกเปล่ียนความรู;รVวมกับ
วิทยากร ให;ความรู;ในเร่ือง
ทฤษฎีการจัดทำวิจัย และ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

-ทำบันทึกข;อความเชิญอาจารย_
ท่ีมีความเช่ียวชาญรVวมเปdนท่ี
ปรึกษาการดำเนินงานวิจัย (รศ.
ดร. 
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ) 

10 มี.ค. 64  ให;แตVละงานรVวมนำเสนอ
หัวข;อวิจัย 
2.ประชุมผVานระบบ MS 
Teams R2R meeting 

3 การจัดความรู*ให*เปSนระบบ : 
-นำความรู;ท่ีได;จากการแบVงปÄน
ความรู;มาทบทวนและเรียบเรียง
เปdนข;อ, เปdนประเด็น และเปdน
องค_ความรู; 
-นำประเด็นและองค_ความรู;
เทคนิคการสVงเสริมการทำวิจัย
สถาบันเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานท่ีดี ท่ีได;มาเรียบเรียง
เปdนข้ันตอนการทำวิจัยสถาบัน 

 17 มี.ค. 64 1.ทุกงานนำเสนอหัวข;อ
วิจัย โครงรVางวิจัย และ
ดำเนินการจัดทำวิจัยงาน
ละ 1 เร่ือง 
2.แตVละงานได;เข;าปรึกษา
วิธีการดำเนินการวิจัยแตVละ
ข้ันตอนกับวิทยากร เปdน
ตามกำหนดเวลาท่ีนัดหมาย 

 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู1 
:  
-คณะกรรมการฯ กล่ันกรอง
และตรวจสอบองค_ความรู;ท่ีได;
โดยการปรับข;อความให;เปdน
ภาษาท่ีเข;าใจงVาย และกำหนด
ความหมายของคำศัพท_เฉพาะ 
เพ่ือให;คนอ่ืนนำไปใช;ได;งVาย 

 31 มี.ค. 64  1. ดำเนินการสรุปและ
วิเคราะห_ผลการวิจัยของแตV
ละงาน รายงานตVอผู;บริหาร 
และนำมาพัฒนา
กระบวนการทำงานของแตV
ละงาน 

 

5 การเข*าถึงความรู* :  
-ทำบันทึกรายงานผลความรู;ท่ี
ได;จากการแบVงปÄนความรู;ของ
คณะกรรมการฯ เสนอผู;บริหาร
เขตพ้ืนท่ีเชียงรายรับทราบ และ
บันทึกให;เจ;าหน;าท่ีสาย

 17 เม.ย. 64  1.แตVละงานเผยแพรV
ผลการวิจัยให;หนVวยงานอ่ืน 
/ผู;ท่ีมีความสนใจนำไปใช;
ประโยชน_ผVานชVองทาง

เว็บไซต_ KM 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

-ทำบันทึกข;อความเชิญอาจารย_
ท่ีมีความเช่ียวชาญรVวมเปdนท่ี
ปรึกษาการดำเนินงานวิจัย (รศ.
ดร. 
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ) 

10 มี.ค. 64  ให;แตVละงานรVวมนำเสนอ
หัวข;อวิจัย 
2.ประชุมผVานระบบ MS 
Teams R2R meeting 

3 การจัดความรู*ให*เปSนระบบ : 
-นำความรู;ท่ีได;จากการแบVงปÄน
ความรู;มาทบทวนและเรียบเรียง
เปdนข;อ, เปdนประเด็น และเปdน
องค_ความรู; 
-นำประเด็นและองค_ความรู;
เทคนิคการสVงเสริมการทำวิจัย
สถาบันเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานท่ีดี ท่ีได;มาเรียบเรียง
เปdนข้ันตอนการทำวิจัยสถาบัน 

 17 มี.ค. 64 1.ทุกงานนำเสนอหัวข;อ
วิจัย โครงรVางวิจัย และ
ดำเนินการจัดทำวิจัยงาน
ละ 1 เร่ือง 
2.แตVละงานได;เข;าปรึกษา
วิธีการดำเนินการวิจัยแตVละ
ข้ันตอนกับวิทยากร เปdน
ตามกำหนดเวลาท่ีนัดหมาย 

 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู1 
:  
-คณะกรรมการฯ กล่ันกรอง
และตรวจสอบองค_ความรู;ท่ีได;
โดยการปรับข;อความให;เปdน
ภาษาท่ีเข;าใจงVาย และกำหนด
ความหมายของคำศัพท_เฉพาะ 
เพ่ือให;คนอ่ืนนำไปใช;ได;งVาย 

 31 มี.ค. 64  1. ดำเนินการสรุปและ
วิเคราะห_ผลการวิจัยของแตV
ละงาน รายงานตVอผู;บริหาร 
และนำมาพัฒนา
กระบวนการทำงานของแตV
ละงาน 

 

5 การเข*าถึงความรู* :  
-ทำบันทึกรายงานผลความรู;ท่ี
ได;จากการแบVงปÄนความรู;ของ
คณะกรรมการฯ เสนอผู;บริหาร
เขตพ้ืนท่ีเชียงรายรับทราบ และ
บันทึกให;เจ;าหน;าท่ีสาย

 17 เม.ย. 64  1.แตVละงานเผยแพรV
ผลการวิจัยให;หนVวยงานอ่ืน 
/ผู;ท่ีมีความสนใจนำไปใช;
ประโยชน_ผVานชVองทาง

เว็บไซต_ KM 

 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

สนับสนุนนำไปเปdนแนวทางใน
การทำวิจัยสถาบัน 
-ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคนมารับฟÄงแนวปฏิบัติท่ีดี
เร่ืองการสVงเสริมการทำวิจัย
สถาบันเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานท่ีดี ท่ีได;จากการ
กล่ันกรองความรู; 

6 การแบ1งปOนแลกเปล่ียนเรียนรู*:  
-ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีนำแนวปฏิบัติท่ีดีเร่ืองการ
สVงเสริมการทำวิจัยสถาบันเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานท่ีดีไปใช; 
มาสรุปผลการนำไปใช;ท้ังด;านดี 
และไมVดี เพ่ือนำมาปรับปรุง
วิธีการและแนวปฏิบัติท่ีดีเร่ือง
การสVงเสริมการทำวิจัยสถาบัน
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีดี 
-ทำการประเมินผลการใช;แนว
ปฏิบัติท่ีดีเร่ืองการสVงเสริมการ
ทำวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานท่ีดี โดยติดตามสถิติ
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีหัวข;อวิจัยปãงบประมาณ 
2564-2565 เพ่ือให;ทราบผล
การใช;เทคนิคการทำวิจัย
สถาบันเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานท่ีดี อยVางเปdน
รูปธรรม  

 24 เม.ย. 64  1.แตVละงานเผยแพรV
ผลการวิจัยให;หนVวยงานอ่ืน 
/ผู;ท่ีมีความสนใจนำไปใช;
ประโยชน_ผVานชVองทาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส_ภายใน
หนVวยงาน (E-office) 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรู* :  
-งานวิจัยและบริการวิชาการ
สรุปสถิติจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเสนอหัวข;อวิจัยใน
ปãงบประมาณ 2564-2565 
รายงานตVอผู;บริหารรับทราบ  

 พ.ค. 64  บุคลากรสายสนับสนุน
ดำเนินการจัดทำวิจัยเพ่ือ
สำรวจความพึงพอใจตVอ
การให;บริการภายใน
หนVวยงานแตVละงาน พบวVา
มีจำนวน 4 หนVวยงานท่ี ทำ
การสำรวจความพึงพอใจ
ของผู;รับบริการ และมีผล
การสำรวจรายงานในเลVม
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับกอง ประจำปã
การศึกษา 2563 

 บุคลากรสาย
สนับสนุนมีภาระ

งานหลักจำนวนมาก 
ขาดการดำเนินงาน
วิจัยอยVางตVอเน่ือง 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปOญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรู* :  
-งานวิจัยและบริการวิชาการ
สรุปสถิติจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเสนอหัวข;อวิจัยใน
ปãงบประมาณ 2564-2565 
รายงานตVอผู;บริหารรับทราบ  

 พ.ค. 64  บุคลากรสายสนับสนุน
ดำเนินการจัดทำวิจัยเพ่ือ
สำรวจความพึงพอใจตVอ
การให;บริการภายใน
หนVวยงานแตVละงาน พบวVา
มีจำนวน 4 หนVวยงานท่ี ทำ
การสำรวจความพึงพอใจ
ของผู;รับบริการ และมีผล
การสำรวจรายงานในเลVม
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับกอง ประจำปã
การศึกษา 2563 

 บุคลากรสาย
สนับสนุนมีภาระ

งานหลักจำนวนมาก 
ขาดการดำเนินงาน
วิจัยอยVางตVอเน่ือง 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา ลำปาง 

  
 
องคJความรู5ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 :  เทคนิคการสอนท่ีส@งผลให/บัณฑิตเป2นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา ลำปาง 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :   
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 :  
เพ่ือพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล/องกับความต/องการของประเทศให/มีความเข/มแข็ง 
ย่ังยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ร/อยละของบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน 1 ป[หลังจบการศึกษา 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 
ลำดับ 

  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบ@งช้ีความรู/ :  วันท่ี 24 
กุมภาพันธb  
2564 

 แต @ งต ั ้ ง คำส ั ่ ง  มหาว ิ ทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล/านนา ลำปาง
ที ่   18  / 2564 เร ื ่อง  แต @งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู/ 
(KM) ลงวันท่ี  4  กุมภาพันธb  2564 

 

2 การสร/างและแสวงหา
ความรู/ :  

 วันท่ี  5 
พฤษภาคม  
2564 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม รู/  
(KM)ประเด็นยุทธศาสตรb การพัฒนา
การศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพ
ที ่เน/นปฏิบัติการ (Hands-On)  องคb
ความรู /ในการผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ี

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ยอมรับในวงวิชาชีพเข/าร@วมประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรbต@างๆ  
ในวันพุธ  ที ่   5พฤษภาคม  2564   
เวลา 13.00 น. ณ ห /องประช ุม 1  
อาคารอำนวยการ 

3 การจัดความรู /ให/เป2น
ระบบ  

 ว ันที ่   11 
พฤษภาคม 
2564 

มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล/านนา ลำปาง มีการจัดการเรียนการ
สอนทั ้ งร ูปแบบการเร ียนร ู / เช ิง รับ 
(Passive Learning) และการเร ียนรู/
เ ช ิ ง ร ุ ก  ( Active Learning)  ท ั ้ ง ใ น
รายวิชาทฤษฎี  รายวิชาปฏิบัติ และ
วิชาพื้นฐานทั่วไป   คณะกรรมการการ
ดำเนินงานการจัดการองคbความรู /ได/
ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน 
รวบรวมองคbความรู/  วิธีการปฏิบัติที่ดี 
ตลอดจนบทเรียนต@างๆในการทำงาน
โดยศึกษายุทธศาสตรbชาติ ยุทธศาสตรb
ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย  ใ น ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตรbการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผล ิ ตกำล ั งคนน ั กว ิ ช าช ี พท ี ่ เ น/ น
ปฏิบัต ิการ (Hand-On) รวมถึงองคb
ความรู /ในการผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ี
ยอมรับในวงวิชาชีพ ซึ ่งสามารถสรุป
ประเด ็นสำค ัญในการม ุ @ งเน /นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติได/ 5 หัวข/อ ดังน้ี 
 1.การวางแผนการสอน 
 2.การดำเนินการสอน 
 3.การประเมินประสิทธิภาพการสอน 

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ยอมรับในวงวิชาชีพเข/าร@วมประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรbต@างๆ  
ในวันพุธ  ที ่   5พฤษภาคม  2564   
เวลา 13.00 น. ณ ห /องประช ุม 1  
อาคารอำนวยการ 

3 การจัดความรู /ให/เป2น
ระบบ  

 ว ันที ่   11 
พฤษภาคม 
2564 

มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล/านนา ลำปาง มีการจัดการเรียนการ
สอนทั ้ งร ูปแบบการเร ียนร ู / เช ิง รับ 
(Passive Learning) และการเร ียนรู/
เ ช ิ ง ร ุ ก  ( Active Learning)  ท ั ้ ง ใ น
รายวิชาทฤษฎี  รายวิชาปฏิบัติ และ
วิชาพื้นฐานทั่วไป   คณะกรรมการการ
ดำเนินงานการจัดการองคbความรู /ได/
ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน 
รวบรวมองคbความรู/  วิธีการปฏิบัติที่ดี 
ตลอดจนบทเรียนต@างๆในการทำงาน
โดยศึกษายุทธศาสตรbชาติ ยุทธศาสตรb
ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย  ใ น ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตรbการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผล ิ ตกำล ั งคนน ั กว ิ ช าช ี พท ี ่ เ น/ น
ปฏิบัต ิการ (Hand-On) รวมถึงองคb
ความรู /ในการผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ี
ยอมรับในวงวิชาชีพ ซึ ่งสามารถสรุป
ประเด ็นสำค ัญในการม ุ @ งเน /นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติได/ 5 หัวข/อ ดังน้ี 
 1.การวางแผนการสอน 
 2.การดำเนินการสอน 
 3.การประเมินประสิทธิภาพการสอน 

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

 4.การปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน 
 5.ป~ญหาและอุปสรรคต@อการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

4 ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ
กล่ันกรองความรู/ :  

 ว ันที ่   11 
พฤษภาคม 
2564 

 คณะกรรมการ สามารถสรุปประเด็น
สำคัญในการมุ @งเน/นผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติได/ 5 หัวข/อ ดังน้ี 
 1.การวางแผนการสอน 
 2.การดำเนินการสอน 
 3.การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
 4.การปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน 
 5.ป~ญหาและอุปสรรคต@อการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

  

5 การเข/าถึงความรู/ :   ว ันที ่   11 
พฤษภาคม 
2564 

 นำองคbความรู /ท ี ่ได /จากการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู/เผยแพร@ผ@านเว็บไซตb
ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย  Lineก ลุ@ ม  
Facebook 

  

6 การแบ@งป~น
แลกเปล่ียนเรียนรู/ :  

 ว ันที ่   11 
พฤษภาคม 
2564 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ในหัวข/อเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผล ิ ตกำล ั งคนน ั กว ิ ช าช ี พท ี ่ เ น/ น
ปฏิบัติการ (Hands-On) สามารถสรุป
ประเด็นวิธีการที่ใช/ในการจัดการเรียน
การสอนที่จะนำมาสร/างเป2นแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดี ได/ดังน้ี 
 1.จ ัดร ูปแบบการเร ียนการสอนท่ี
มุ@งเน/นให/ปฏิบัติการจริง 

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

19



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

 2 . ก า ร ใ ห / น ั ก ศ ึ ก ษ า ไ ด / ท ด ล อ ง
ปฏิบัติงานจากห/องปฏิบัติการและงาน
ฟารbมต@างๆ 
 3.การสอนโดยเน /นมมาตรฐานท่ี
เก่ียวข/องกับงานในสายอาชีพ 
 4.ฝÖกปฏิบัติโดยการแบ@งกลุ@มทำงาน 
หรือการส@งเสริมการทำงานร@วมกันเป2น
ทีม 
 5 .ฝ Öกให /ม ีการนำเสนองาน เ พ่ือ
ส @งเสร ิมความกล /าค ิดกล /าทำกล/า
แสดงออก และส@งเสริมความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  
 6.การสอนโดยเน/นการทำโครงงาน
หรือโครงการ 
 7.การเรียนรู/โดยใช/สถานการณbจำลอง
เสมือนจริง 
8.จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การระหว@างรายวิชา ระหว@างสาขา 
และระหว@างคณะ 
ว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ 
Active Learning มุ @งเน/นปฏิบัติการ 
( Hands-On) 
https://lpc.rmutl.ac.th/category/
10-  

7 การเรียนรู/ :   
พฤษภาคม 
2564 

 นำองคbความรู /ท ี ่ได /จากการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู/เผยแพร@ผ@านเว็บไซตb
ของมหาวิทยาลัย 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

 2 . ก า ร ใ ห / น ั ก ศ ึ ก ษ า ไ ด / ท ด ล อ ง
ปฏิบัติงานจากห/องปฏิบัติการและงาน
ฟารbมต@างๆ 
 3.การสอนโดยเน /นมมาตรฐานท่ี
เก่ียวข/องกับงานในสายอาชีพ 
 4.ฝÖกปฏิบัติโดยการแบ@งกลุ@มทำงาน 
หรือการส@งเสริมการทำงานร@วมกันเป2น
ทีม 
 5 .ฝ Öกให /ม ีการนำเสนองาน เ พ่ือ
ส @งเสร ิมความกล /าค ิดกล /าทำกล/า
แสดงออก และส@งเสริมความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  
 6.การสอนโดยเน/นการทำโครงงาน
หรือโครงการ 
 7.การเรียนรู/โดยใช/สถานการณbจำลอง
เสมือนจริง 
8.จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การระหว@างรายวิชา ระหว@างสาขา 
และระหว@างคณะ 
ว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ 
Active Learning มุ @งเน/นปฏิบัติการ 
( Hands-On) 
https://lpc.rmutl.ac.th/category/
10-  

7 การเรียนรู/ :   
พฤษภาคม 
2564 

 นำองคbความรู /ท ี ่ได /จากการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู/เผยแพร@ผ@านเว็บไซตb
ของมหาวิทยาลัย 

  

 
 

ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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องคJความรู5ท่ี 2 การส@งเสริมการเผยแพร@ผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคbนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร@วมกับการพัฒนาประเทศ 
ช่ือองคJความรู5 : เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให/ได/ทุน  
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา ลำปาง  
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคb การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข@งขัน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนงบประมาณงานวิจัยเพ่ิมข้ีนจากเดิม 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบ@งช้ีความรู/ :   วันท่ี 24 
กุมภาพันธb  
2564 

แต@งต้ังคำส่ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล/านนา ลำปาง ท่ี  18  / 2564 
เร่ือง  แต@งต้ังคณะกรรมการการจัดการ
ความรู/ (KM) ลงวันท่ี  4  กุมภาพันธb  
2564 

  

2 การสร/างและ
แสวงหาความรู/ :  

 วันท่ี 5 
พฤษภาค
ม  2564 

 คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM)ประเด็นยุทธศาสตรb การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร@วมกับการ
พัฒนาประเทศเข/าร@วมประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรbต@างๆ  
ในวันพุธ  ท่ี  5 พฤษภาคม  2564   
เวลา 13.00 น. ณ ห/องประชุม 1  
อาคารอำนวยการ 

  

3 การจัดความรู/ให/เป2น
ระบบ  

 วันท่ี 5 
พฤษภาค
ม  2564 

กำหนดประเด็น  “เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยให/ได/ทุน” ประเด็นความรู/  
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องคJความรู5ท่ี 2 การส@งเสริมการเผยแพร@ผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคbนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร@วมกับการพัฒนาประเทศ 
ช่ือองคJความรู5 : เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให/ได/ทุน  
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา ลำปาง  
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคb การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข@งขัน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนงบประมาณงานวิจัยเพ่ิมข้ีนจากเดิม 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบ@งช้ีความรู/ :   วันท่ี 24 
กุมภาพันธb  
2564 

แต@งต้ังคำส่ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล/านนา ลำปาง ท่ี  18  / 2564 
เร่ือง  แต@งต้ังคณะกรรมการการจัดการ
ความรู/ (KM) ลงวันท่ี  4  กุมภาพันธb  
2564 

  

2 การสร/างและ
แสวงหาความรู/ :  

 วันท่ี 5 
พฤษภาค
ม  2564 

 คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM)ประเด็นยุทธศาสตรb การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร@วมกับการ
พัฒนาประเทศเข/าร@วมประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรbต@างๆ  
ในวันพุธ  ท่ี  5 พฤษภาคม  2564   
เวลา 13.00 น. ณ ห/องประชุม 1  
อาคารอำนวยการ 

  

3 การจัดความรู/ให/เป2น
ระบบ  

 วันท่ี 5 
พฤษภาค
ม  2564 

กำหนดประเด็น  “เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยให/ได/ทุน” ประเด็นความรู/  

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

 1.  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให/ได/
ทุน 
2.  เทคนิคการจัดทำผลงานวิจัยเพ่ือ
เผยแพร@ ๐.๒,๐.๔,๐.๖,๑.๐ 

4 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู/ :  

 วันท่ี20 
พฤษภาค
ม  2564 

 คณะกรรมการ สามารถสรุปประเด็น
สำคัญในการเขียนโครงการวิจัยให/ได/ทุน  
2 หัวข/อ ดังน้ี                       
ประเด็นท่ี 1 ประสบการณbในการขอทุน
วิจัย (ได/รับ/ไม@ได/รับ เพราอะไร/แหล@ง
ทุนไหน สนใจเพราะอะไร)                
ประเด็นท่ี 2 ประสบการณbการเผยแพร@
งานวิจัย ประเภทใดบ/าง (ป~ญหา/
อุปสรรค) 

  

5 การเข/าถึงความรู/ :   มิถุนายน  
2564 

 นำองคbความรู/ท่ีได/จากการเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู/เผยแพร@ผ@านเว็บไซตb
ของมหาวิทยาลัย Lineกลุ@ม  Facebook 

  

6 การแบ@งป~น
แลกเปล่ียนเรียนรู/ :  

 วันท่ี 20
พฤษภาค
ม  2564 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู/ใน
หัวข/อเร่ือง  เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยให/ได/ทุน” ประเด็นความรู/  
 1.  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให/ได/
ทุน 
2.  เทคนิคการจัดทำผลงานวิจัยเพ่ือ
เผยแพร@ ๐.๒,๐.๔,๐.๖,๑.๐  สามารถ
สรุปประเด็นวิธีการท่ีใช/ในด/านงานวิจัยท่ี
จะนำมาสร/างเป2นแนวทางปฏิบัติท่ีดี ได/
ดังน้ี                                         
1.การหาแหล@งทุน สามารถเร่ิมต/นจาก
การหาสาขาท่ีใกล/เคียงกับเร่ืองของ
ตัวเอง เพ่ือขอใส@ช่ือเข/าไปเพ่ือเรียนรู/
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

กระบวนการ ซ่ึงสำหรับการเร่ิมต/น
แนะนำแหล@งทุนจาก วช. ซ่ึงเป2นแหล@ง
ทุนท่ีดีท่ีสุด                                                                 
2.  มีทีมวิจัยท่ีเข/มแข็งก@อนเป2นอันดับ
แรก และมีพ่ีเล้ียงท่ีดีคอยให/คำแนะนำท่ี
ดีและเป2นประโยชนb สามารถไปเป2น Co-
research เพ่ือเรียนรู/กระบวนการทำงาน                                      
3. ศึกษาดูจริงๆในพ้ืนท่ี ส่ิงสำคัญคือหา
จุดโฟกัสของพ้ืนท่ี หาความขาดแคลน
หรือความจำเป2น และพยายามสร/าง
โจทยbทำให/เป2นประโยชนbกับพ้ืนท่ี หา
ช@องทางท่ีจะบูรณาการตามหลักศาสตรb
ของของแต@ละคนในทีมงานให/เช่ือมโยง
กันให/ได/  3. การขอทุน คือจะมองไปยัง
พ้ืนท่ีหรือท/องถ่ิน    คิดโจทยbท่ีจะสร/าง
ประโยชนbให/กับท/องถ่ินจากส่ิงท่ีมีอยู@                            
4. การขอทุนวิจัยจากทุนเล็กๆ แล/วเร่ิม
พัฒนาไปสู@การขอทุนท่ีใหญ@                                                                    
5. เข/าร@วมนำเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ และได/เร่ิมเผยแพร@
ผลงานในวารสารท้ังในฐานข/อมูล TCI 
กลุ@ม 1 และกลุ@ม 2 

7 การเรียนรู/ :   เดือน 
มิถุนายน  
2564 

 นำองคbความรู/ท่ีได/จากการเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู/เผยแพร@ผ@านเว็บไซตb
ของมหาวิทยาลัย 
https://lpc.rmutl.ac.th/category/10
- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

กระบวนการ ซ่ึงสำหรับการเร่ิมต/น
แนะนำแหล@งทุนจาก วช. ซ่ึงเป2นแหล@ง
ทุนท่ีดีท่ีสุด                                                                 
2.  มีทีมวิจัยท่ีเข/มแข็งก@อนเป2นอันดับ
แรก และมีพ่ีเล้ียงท่ีดีคอยให/คำแนะนำท่ี
ดีและเป2นประโยชนb สามารถไปเป2น Co-
research เพ่ือเรียนรู/กระบวนการทำงาน                                      
3. ศึกษาดูจริงๆในพ้ืนท่ี ส่ิงสำคัญคือหา
จุดโฟกัสของพ้ืนท่ี หาความขาดแคลน
หรือความจำเป2น และพยายามสร/าง
โจทยbทำให/เป2นประโยชนbกับพ้ืนท่ี หา
ช@องทางท่ีจะบูรณาการตามหลักศาสตรb
ของของแต@ละคนในทีมงานให/เช่ือมโยง
กันให/ได/  3. การขอทุน คือจะมองไปยัง
พ้ืนท่ีหรือท/องถ่ิน    คิดโจทยbท่ีจะสร/าง
ประโยชนbให/กับท/องถ่ินจากส่ิงท่ีมีอยู@                            
4. การขอทุนวิจัยจากทุนเล็กๆ แล/วเร่ิม
พัฒนาไปสู@การขอทุนท่ีใหญ@                                                                    
5. เข/าร@วมนำเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ และได/เร่ิมเผยแพร@
ผลงานในวารสารท้ังในฐานข/อมูล TCI 
กลุ@ม 1 และกลุ@ม 2 

7 การเรียนรู/ :   เดือน 
มิถุนายน  
2564 

 นำองคbความรู/ท่ีได/จากการเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู/เผยแพร@ผ@านเว็บไซตb
ของมหาวิทยาลัย 
https://lpc.rmutl.ac.th/category/10
- 

  

 
 

ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรbและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : เทคนิคการเขียนคู@มือการปฏิบัติงาน  
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา ลำปาง  
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :   
การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร/างฐานวัฒนธรรมองคbกร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :  
เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย@างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร/างค@านิยมร@วม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  
ร/อยละของบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับวิธีการการเขียนคู@มือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบ@งช้ีความรู/ :   วันท่ี 24 
กุมภาพันธb  
2564 

แต@งต้ัง คำส่ัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล/านนา 
ลำปาง 
ท่ี  18  / 2564 เร่ือง  
แต@งต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรู/ (KM) ลง
วันท่ี  4  กุมภาพันธb  2564 

  

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :   วันท่ี 12  
พฤษภาคม  
2564 

 คณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM)ประเด็น
ยุทธศาสตรb การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโต
ร@วมกับการพัฒนาประเทศ
เข/าร@วมประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือหาแนวทางใน
การจัดกิจกรรมตาม
ประเด็นยุทธศาสตรbต@างๆ  
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องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรbและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : เทคนิคการเขียนคู@มือการปฏิบัติงาน  
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา ลำปาง  
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :   
การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร/างฐานวัฒนธรรมองคbกร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :  
เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย@างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร/างค@านิยมร@วม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  
ร/อยละของบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับวิธีการการเขียนคู@มือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบ@งช้ีความรู/ :   วันท่ี 24 
กุมภาพันธb  
2564 

แต@งต้ัง คำส่ัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล/านนา 
ลำปาง 
ท่ี  18  / 2564 เร่ือง  
แต@งต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรู/ (KM) ลง
วันท่ี  4  กุมภาพันธb  2564 

  

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :   วันท่ี 12  
พฤษภาคม  
2564 

 คณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM)ประเด็น
ยุทธศาสตรb การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโต
ร@วมกับการพัฒนาประเทศ
เข/าร@วมประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือหาแนวทางใน
การจัดกิจกรรมตาม
ประเด็นยุทธศาสตรbต@างๆ  

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ในวันพุธ  ท่ี  5 พฤษภาคม 
และวันท่ี 12  พฤษภาคม  
2564   เวลา 13.00 น. ณ 
ห/องประชุม 1  อาคาร
อำนวยการ 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ   วันท่ี 12  
พฤษภาคม  
2564 

จากข้ันตอนกระบวนการใน
การค/นหาแนวปฏิบัติท่ีดีใน
ประเด็นการจัดการความรู/
เร่ือง “เทคนิคการเขียน
คู@มือการปฏิบัติงาน” ทำให/
เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีจะ
นำไปใช/ดังต@อไปน้ีประเด็น
ความรู/ 1 ด/านเทคนิคใน
การเขียนคู@มือในการ
ปฏิบัติงาน 
2 ป~ญหาอุปสรรคในการ
เขียนคู@มือการปฏิบัติงาน 
3 ข/อเสนอแนะในการเขียน
คู@มือการปฏิบัติงาน 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

 วันท่ี 19  
พฤษภาคม  
2564 

 คณะกรรมการ สามารถ
สรุปประเด็นสำคัญในการ
เขียน โดยสามารถบันทึก
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี  ช่ือ
ผลงาน เทคนิคการเขียน
คู@มือการปฏิบัติงาน 

  

5 การเข/าถึงความรู/ :   วันท่ี 19  
พฤษภาคม  
2564 

 นำองคbความรู/ท่ีได/จากการ
เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู/
เผยแพร@ผ@านเว็บไซตbของ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

มหาวิทยาลัย Lineกลุ@ม  
Facebook 

6 การแบ@งป~นแลกเปล่ียนเรียนรู/ :   วันท่ี 19  
พฤษภาคม  
2564 

 การจัดการความรู/เร่ือง
เทคนิคการเขียนคู@มือการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินการโดย
การจัดกิจกรรมเติมเต็ม
ความรู/และแลกเปล่ียน
เรียนรู/ แบ@งป~นความรู/จนได/
องคbความรู/เก่ียวกับการ
จัดทําคู@มือการปฏิบัติงาน 
ผลการดําเนินการจัดการ
ความรู/ดังกล@าวทําให/
บุคลากรสายสนับสนุน ได/มี
องคbความรู/ท่ีสามารถนําไป
ประยุกตbใช/     ในการ
จัดทําคู@มือการปฏิบัติงานใน
หน/าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 
การมีคู@มือการปฏิบัติงาน
ช@วยให/สามารถทํางานได/
ง@ายข้ึน คนทํางาน "รู/งาน” 
ผู/บังคับบัญชา “ได/งาน
มาตรฐานเดียวกัน องคbกรมี
ประสิทธิภาพ” ผู/รับบริการ   
"พึงพอใจ” 

  

7 การเรียนรู/ :   มิถุนายน
2564 

 ได/บันทึกแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีดี ช่ือผลงาน 
เทคนิคการเขียนคู@มือการ
ปฏิบัติงาน 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

มหาวิทยาลัย Lineกลุ@ม  
Facebook 

6 การแบ@งป~นแลกเปล่ียนเรียนรู/ :   วันท่ี 19  
พฤษภาคม  
2564 

 การจัดการความรู/เร่ือง
เทคนิคการเขียนคู@มือการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินการโดย
การจัดกิจกรรมเติมเต็ม
ความรู/และแลกเปล่ียน
เรียนรู/ แบ@งป~นความรู/จนได/
องคbความรู/เก่ียวกับการ
จัดทําคู@มือการปฏิบัติงาน 
ผลการดําเนินการจัดการ
ความรู/ดังกล@าวทําให/
บุคลากรสายสนับสนุน ได/มี
องคbความรู/ท่ีสามารถนําไป
ประยุกตbใช/     ในการ
จัดทําคู@มือการปฏิบัติงานใน
หน/าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 
การมีคู@มือการปฏิบัติงาน
ช@วยให/สามารถทํางานได/
ง@ายข้ึน คนทํางาน "รู/งาน” 
ผู/บังคับบัญชา “ได/งาน
มาตรฐานเดียวกัน องคbกรมี
ประสิทธิภาพ” ผู/รับบริการ   
"พึงพอใจ” 

  

7 การเรียนรู/ :   มิถุนายน
2564 

 ได/บันทึกแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีดี ช่ือผลงาน 
เทคนิคการเขียนคู@มือการ
ปฏิบัติงาน 

  

 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

  
 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

29



รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ  2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา ตาก 

  
 
องคJความรู5ท่ี 1  การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5  
ช่ือองคJความรู5 : กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝGกงานในสถานประกอบการ และการฝGกสอน 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยีการเกษตร 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :   

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เพ่ือนำผลท่ีได/ไปใช/ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให/ประสบผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  

เชิงปริมาณ : คณะกรรมการ KM ด/านการเรียนเรียนการสอน ไมaน/อยกวaา 25 คน 
เชิงคุณภาพ : ได/รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แบบสหกิจศึกษา การฝGกงานในสถานประกอบการ และการฝGกสอน 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบaงช้ีความรู/ :    
ม.ค.-ก.พ.64  

คณะกรรมการจัดการองคK
ความรู/ด/านการผลิตบัณฑิต 
ได/ดำเนินประชุมเพ่ือ
กำหนดประเด็นความรู/ท่ี
เก่ียวข/องกับยุทธศาสตรK
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผลิตกำลังคนนักปฏิบัติ มติ
ของท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดการองคK

 เน่ืองจาก
สถานการณK Covid-
19 แพรaระบาด 
สaงผลกระทบตaอการ
ดำเนินกิจกรรมตaาง 
ๆ รวมถึง กิจกรรม
การจัดการความรู/
เป2นอยaางมาก 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ  2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา ตาก 

  
 
องคJความรู5ท่ี 1  การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5  
ช่ือองคJความรู5 : กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การฝGกงานในสถานประกอบการ และการฝGกสอน 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยีการเกษตร 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :   

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เพ่ือนำผลท่ีได/ไปใช/ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให/ประสบผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  

เชิงปริมาณ : คณะกรรมการ KM ด/านการเรียนเรียนการสอน ไมaน/อยกวaา 25 คน 
เชิงคุณภาพ : ได/รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แบบสหกิจศึกษา การฝGกงานในสถานประกอบการ และการฝGกสอน 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบaงช้ีความรู/ :    
ม.ค.-ก.พ.64  

คณะกรรมการจัดการองคK
ความรู/ด/านการผลิตบัณฑิต 
ได/ดำเนินประชุมเพ่ือ
กำหนดประเด็นความรู/ท่ี
เก่ียวข/องกับยุทธศาสตรK
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผลิตกำลังคนนักปฏิบัติ มติ
ของท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดการองคK

 เน่ืองจาก
สถานการณK Covid-
19 แพรaระบาด 
สaงผลกระทบตaอการ
ดำเนินกิจกรรมตaาง 
ๆ รวมถึง กิจกรรม
การจัดการความรู/
เป2นอยaางมาก 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ความรู/ ได/ข/อสรุปประเด็น
ความรู/ เร่ือง  
“กระบวนการจัดการศึกษา
แบบสหกิจศึกษา การ
ฝGกงาน ในสถาน
ประกอบการและการ
ฝGกสอน” เพ่ือเป2นแนวทาง
ปฏิบัติให/กับบุคลากรผู/สอน
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล/านนา 
ตาก ได/นำไปใช/รaวมกับการ
จัดการเรียนการสอนใน
อนาคต  

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :   มี.ค.-พ.ค.64 -  - 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ   พ.ค.-มิ.ย. 64 -  - 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

 ก.ค.-ส.ค. 64 -  - 

5 การเข/าถึงความรู/ :   ก.ค.-ส.ค. 64 -  - 

6 การแบaงป|นแลกเปล่ียนเรียนรู/ :   ก.ค.-ส.ค. 64 - - 

7 การเรียนรู/ :   ก.ค.-ส.ค. 64 - - 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข*อง 
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องคJความรู5ท่ี 2 การสaงเสริมการเผยแพรaผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคKนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : การสaงเสริมการเผยแพรaงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคKนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 :คณะวิศวกรรมศาสตรK ตาก 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรaวมกับการพัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 :  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  
บุคลากรนำแนวปฏิบัติการทำงานกระบวนการการดำเนินการด/านงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ไปใช/ ร/อยละ  85 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบaงช้ีความรู/ :   กุมภาพันธK - 
กันยายน 
2564 

แตaงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู/ KM 

  

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :   กุมภาพันธK - 
กันยายน 
2564 

คร้ังท่ี 1มีการดำเนินงาน
กำหนดหัวข/อการจัดองคK
ความรู/ 
คร้ังท่ี2 ถอดองคKความรู/
เร่ืองการสร/างแรงจูงใจใน
การเขียนงานวิจัย 
คร้ังท่ี 3 สรุปผลการถอด
องคKความรู/เร่ือง เร่ืองการ
สร/างแรงจูงใจในการเขียน
งานวิจัย 

เน่ืองจาก
สถานการณKการแพรa
ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให/
จัดการประชุมไมaได/ 
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องคJความรู5ท่ี 2 การสaงเสริมการเผยแพรaผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคKนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : การสaงเสริมการเผยแพรaงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคKนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 :คณะวิศวกรรมศาสตรK ตาก 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรaวมกับการพัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 :  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  
บุคลากรนำแนวปฏิบัติการทำงานกระบวนการการดำเนินการด/านงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ไปใช/ ร/อยละ  85 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบaงช้ีความรู/ :   กุมภาพันธK - 
กันยายน 
2564 

แตaงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู/ KM 

  

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :   กุมภาพันธK - 
กันยายน 
2564 

คร้ังท่ี 1มีการดำเนินงาน
กำหนดหัวข/อการจัดองคK
ความรู/ 
คร้ังท่ี2 ถอดองคKความรู/
เร่ืองการสร/างแรงจูงใจใน
การเขียนงานวิจัย 
คร้ังท่ี 3 สรุปผลการถอด
องคKความรู/เร่ือง เร่ืองการ
สร/างแรงจูงใจในการเขียน
งานวิจัย 

เน่ืองจาก
สถานการณKการแพรa
ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให/
จัดการประชุมไมaได/ 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

คร้ังท่ี 4 ถอดองคKความรู/
แนวทางในการจัดต้ังกลุaม
วิจัย 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  - - - 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

- - - 

5 การเข/าถึงความรู/ :  - - - 

6 การแบaงป|นแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  - - - 

7 การเรียนรู/ :  - - - 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรKและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
 ป|จจุบันหนaวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได/ให/ความสนใจเรื่องเครือขaายกันมากขึ้น การทำงานมีการ
เชื่อมโยงกันของกลุaมหรือองคKกรตaาง ๆ จึงทำให/เครือขaายมีความสำคัญตaอนักบริหารยุคใหมaที่จะนำมาประยุกตKใช/
ในการพัฒนาการสร/างเครือขaายในการทำงาน  เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบเครือขaายให/มีความเข/มแข็ง มี
ทิศทางของเปÖาหมายเดียวกัน  
ช่ือองค$ความรู* : เทคนิคการสร/างเครือขaายในการทำงาน 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองบริหารทรัพยากรตาก  กับ กองการศึกษาตาก 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :   

การสร/างเครือขaายในการทำงาน คือการเชื่อมโยงของกลุaมคน หรือองคKกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน หรือทำ
กิจกรรมรaวมกัน มีการจัดระเบียบโครงสร/างของคนในเครือขaายด/วยความอิสระ เป2นเครือขaายการทำงานที่มีการ
ประสานสัมพันธKที่ดี แบaงป|นประสบการณKรaวมกัน  องคKกรจึงได/นำแนวคิดการจัดการเชิงเครือขaายมาใช/ในการ
พัฒนาระบบกระบวนการทำงานให/ประสบความสำเร็จ  จึงทำให/เครือขaายมีความสำคัญตaอนักบริหารยุคใหมaที่จะ
นำมาประยุกตKใช/ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพภายในองคKกร  ทำให/การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร/างฐาน
วัฒนธรรมองคKมีความเข/มแข็งมากย่ิงข้ึน สอดคล/องกับประเด็นยุทธศาสตรKของมหาวิทยาลัย 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :  

เพ่ือให/บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนากระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : มีแนวปฏิบัติเทคนิคการสร/างเครือขaายในการทำงาน จำนวน 1 เลaม 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบaงช้ีความรู/ :    ก.พ.64 1.1 จัดทำคำส่ังแตaงต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน
การจัดการความรู/ (KM) 
ประจำปÜการศึกษา 2563 
1.2 เวียนแจ/งคำส่ังฯ ให/
คณะกรรมการรับทราบ 
1.3 คณะกรรมการฯ 
ประชุมรaวมกัน ระดม
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องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรKและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
 ป|จจุบันหนaวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได/ให/ความสนใจเรื่องเครือขaายกันมากขึ้น การทำงานมีการ
เชื่อมโยงกันของกลุaมหรือองคKกรตaาง ๆ จึงทำให/เครือขaายมีความสำคัญตaอนักบริหารยุคใหมaที่จะนำมาประยุกตKใช/
ในการพัฒนาการสร/างเครือขaายในการทำงาน  เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบเครือขaายให/มีความเข/มแข็ง มี
ทิศทางของเปÖาหมายเดียวกัน  
ช่ือองค$ความรู* : เทคนิคการสร/างเครือขaายในการทำงาน 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองบริหารทรัพยากรตาก  กับ กองการศึกษาตาก 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :   

การสร/างเครือขaายในการทำงาน คือการเชื่อมโยงของกลุaมคน หรือองคKกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน หรือทำ
กิจกรรมรaวมกัน มีการจัดระเบียบโครงสร/างของคนในเครือขaายด/วยความอิสระ เป2นเครือขaายการทำงานที่มีการ
ประสานสัมพันธKที่ดี แบaงป|นประสบการณKรaวมกัน  องคKกรจึงได/นำแนวคิดการจัดการเชิงเครือขaายมาใช/ในการ
พัฒนาระบบกระบวนการทำงานให/ประสบความสำเร็จ  จึงทำให/เครือขaายมีความสำคัญตaอนักบริหารยุคใหมaที่จะ
นำมาประยุกตKใช/ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพภายในองคKกร  ทำให/การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร/างฐาน
วัฒนธรรมองคKมีความเข/มแข็งมากย่ิงข้ึน สอดคล/องกับประเด็นยุทธศาสตรKของมหาวิทยาลัย 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :  

เพ่ือให/บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนากระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : มีแนวปฏิบัติเทคนิคการสร/างเครือขaายในการทำงาน จำนวน 1 เลaม 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบaงช้ีความรู/ :    ก.พ.64 1.1 จัดทำคำส่ังแตaงต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน
การจัดการความรู/ (KM) 
ประจำปÜการศึกษา 2563 
1.2 เวียนแจ/งคำส่ังฯ ให/
คณะกรรมการรับทราบ 
1.3 คณะกรรมการฯ 
ประชุมรaวมกัน ระดม

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ความคิด โดยได/เลือก
ประเด็นองคKความรู/  เร่ือง 
เทคนิคการสร/างเครือขaาย
ในการทำงาน 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :   ก.พ.-พ.ค.64 2.1 คณะกรรมการฯ  
ประชุมรaวมกันเพ่ือจัดทำ
แผนการจัดการความรู/ 
ประจำปÜการศึกษา 2563 
และดำเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตามแผน  โดยมี
การทำกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู/จำวน 10 คร้ัง ซ่ึง
กำหนดระยะเวลาดำเนิน
กิจกรรมทุกวันพุธของเดือน 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ประชุมทางออนไลนK  ผaาน
โปรแกรม Microsoft 
Teams  
2.2 ให/บุคลากรท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
จำนวน 10 ราย ทำหน/าท่ี
เลaาประสบการณKการสร/าง
เครือขaายท่ีประสบ
ความสำเร็จ จำนวน 10 
คร้ัง คร้ังละ 3 นาที มีผู/จด
บันทึก  

 จากสถานการณK
การแพรaระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ทำให/ไมa
สามารถจัดกิจกรรม
ประชุมแบบ Face 
to Face ได/  ทำให/
การเก็บข/อมูล ไมaได/
เทaาท่ีควร 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ   พ.ค.64 3.1 คณะกรรมการฯ จัดทำ
ทะเบียนความรู/ท่ีได/รับการ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

บaงช้ี แบaงตามประเด็น
เทคนิคการสร/างเครือขaาย
ในการทำงาน ผaานทาง
โปรแกรม Microsoft 

Teams 
4 การประมวลและกล่ันกรอง

ความรู/ :  
 มิ.ย.64 4.1 คณะกรรมการฯ จัด

ประชุม เพ่ือเรียบเรียงจัด
หมวดหมูaของประเด็นการ
สร/างเครือขaายท่ีประสบ

ความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานและให/เป2น

รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน 

  

5 การเข/าถึงความรู/ :   มิ.ย.64 5.1 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู/ จำนวน 1 คร้ัง  ผaาน
ทางโปรแกรม Microsoft 
Teams เพ่ือจัดทำคูaมือ 

เทคนิคการสร/างเครือขaาย
ในการทำงาน และสaงคูaมือ

เป2นไฟลK pdf.  ผaาน
ชaองทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสKเวียนแจ/งให/
ทุกหนaวยงานทราบ 

  

6 การแบaงป|นแลกเปล่ียนเรียนรู/ :   มิ.ย.64 6.1 เน่ืองจากสถานการณK
การแพรaระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  จึง
ทำให/ไมaสามารถดำเนินการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู/

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

บaงช้ี แบaงตามประเด็น
เทคนิคการสร/างเครือขaาย
ในการทำงาน ผaานทาง
โปรแกรม Microsoft 

Teams 
4 การประมวลและกล่ันกรอง

ความรู/ :  
 มิ.ย.64 4.1 คณะกรรมการฯ จัด

ประชุม เพ่ือเรียบเรียงจัด
หมวดหมูaของประเด็นการ
สร/างเครือขaายท่ีประสบ

ความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานและให/เป2น

รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน 

  

5 การเข/าถึงความรู/ :   มิ.ย.64 5.1 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู/ จำนวน 1 คร้ัง  ผaาน
ทางโปรแกรม Microsoft 
Teams เพ่ือจัดทำคูaมือ 

เทคนิคการสร/างเครือขaาย
ในการทำงาน และสaงคูaมือ

เป2นไฟลK pdf.  ผaาน
ชaองทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสKเวียนแจ/งให/
ทุกหนaวยงานทราบ 

  

6 การแบaงป|นแลกเปล่ียนเรียนรู/ :   มิ.ย.64 6.1 เน่ืองจากสถานการณK
การแพรaระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  จึง
ทำให/ไมaสามารถดำเนินการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู/

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

รaวมกับผู/เช่ียวชาญภายนอก
ได/  

7 การเรียนรู/ :   มิ.ย.64 มีคูaมือแนวปฏิบัติท่ีดี 
จำนวน 1 เลaม 
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา   
 หนEวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา นEาน 

 
 
องคJความรู5ท่ี 1   การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณD COVID-19 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรD, คณะวิศวกรรมศาสตรD, คณะวิทยาศาสตรD
และเทคโนโลยีการเกษตร        
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เป2นความรู/ท่ีต/องจัดการอยbางเรbงดbวน เพราะปcจจุบันมีการแพรbระบาดไวรัสโคโรนbา   
COVID-19 ทำให/เกิดการปรับตัวเป2นวิถีชีวิตแบบใหมb (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาท่ีไมb
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได/ จึงจำเป2นต/องใช/รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนD เพ่ือให/การ
เรียนรู/เกิดความตbอเน่ือง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนองคDความรู/ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนbวยงานอยbางเห็นผลเป2นรูปธรรม 
จำนวน 1 องคDความรู/ 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบbงช้ีความรู/ :  สัปดาหDท่ี 3 
ของเดือน
ธันวาคม 
2563 

มีการประชุมคณะกรรมการ 
km เพ่ือกำหนดประเด็น
ความรู/ และรbวมกันจัดทำ
แผนการจัดการความรู/ 
จำนวน 1 คร้ัง โดยประชุม
คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 16 
ธันวาคม 2563 

- 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา   
 หนEวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา นEาน 

 
 
องคJความรู5ท่ี 1   การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณD COVID-19 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรD, คณะวิศวกรรมศาสตรD, คณะวิทยาศาสตรD
และเทคโนโลยีการเกษตร        
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เป2นความรู/ท่ีต/องจัดการอยbางเรbงดbวน เพราะปcจจุบันมีการแพรbระบาดไวรัสโคโรนbา   
COVID-19 ทำให/เกิดการปรับตัวเป2นวิถีชีวิตแบบใหมb (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาท่ีไมb
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได/ จึงจำเป2นต/องใช/รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนD เพ่ือให/การ
เรียนรู/เกิดความตbอเน่ือง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนองคDความรู/ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนbวยงานอยbางเห็นผลเป2นรูปธรรม 
จำนวน 1 องคDความรู/ 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบbงช้ีความรู/ :  สัปดาหDท่ี 3 
ของเดือน
ธันวาคม 
2563 

มีการประชุมคณะกรรมการ 
km เพ่ือกำหนดประเด็น
ความรู/ และรbวมกันจัดทำ
แผนการจัดการความรู/ 
จำนวน 1 คร้ัง โดยประชุม
คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 16 
ธันวาคม 2563 

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  เดือนธันวาคม 
2563 - 
มีนาคม 2564 

 คณะกรรมการ km ได/มี
ถbายทอด แลกเปล่ียน
ความรู/รbวมกัน จำนวน 5 
คร้ัง  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 23 ธ.ค. 
2563, คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 
ม.ค. 2564, คร้ังท่ี 3 วันท่ี 
10 ก.พ. 2564,  คร้ังท่ี 4 
วันท่ี 24 ก.พ. 2564, คร้ังท่ี 
5 วันท่ี 3 มี.ค. 2564 

- 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  เดือน
พฤษภาคม 
2564 

ในวันท่ี  10 ก.ค.  2564  
คณะกรรมการ km  ได/
ดำเนินการจัดความรู/ให/เป2น
ระบบเพ่ือให/ผู/ใช/สามารถ
ค/นหาและนำความรู/
ดังกลbาวไปใช/ประโยชนDได/
งbายและรวดเร็ว 

- 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

เดือนมิถุนายน 
2564 

 ในวันท่ี  10 ก.ค.  2564  
คณะกรรมการ km ได/
ดำเนินการจัดทำหรือ
ปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารให/เป2นมาตรฐาน
เดียวกัน มีการปรับปรุง
อภิธานศัพทDให/ทันสมัยให/
ผู/ใช/สามารถนำไปใช/
ประโยชนDได 
- การเรียบเรียง ตัดตbอ 
และปรับปรุงเน้ือหาให/มี
คุณภาพดีในแงbตbางๆ เชbน 
ความครบถ/วน เท่ียงตรง 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ทันสมัย สอดคล/องและตรง
ตามความต/องการของผู/ใช/ 

5 การเข/าถึงความรู/ :  เดือน
กรกฎาคม 
2564 

คณะกรรมการ km  ได/
ดำเนินการเผยแพรbองคD
ความรู/ผbานทางออนไลนD 
ได/แกb เว็บไซตDมหาวิทยาลัย
, กลุbมไลนD  เพจ
ประชาสัมพันธD เป2นต/น 
และสbงเป2นเอกสารเพ่ือ
เผยแพรbไปยังคณะ 
 

 

- 

6 การแบbงปcนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  เดือน
กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2564 

วันท่ี 14 กันยายน 2564 
ได/จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู/ 
โดยมีคณะกรรมการ km 
และอาจารยDท่ีสนใจเข/ารbวม
แลกเปล่ียนเรียนรู/   
-ดำเนินการปรับแก/ไข
เน้ือหาให/สมบูรณDและ
เหมาะสม 

ทางคณะกรรมการ
ได/จัดกิจกรรม ในวัน
เวลาปกติ ทำให/มี
บุคลากรเข/ารbวม
จำนวนน/อย 
เน่ืองจาก มีภารกิจ
สอนนักศึกษา 

7 การเรียนรู/ :  เดือนกันยายน 
2564 

 จัดทำรายงานผลการ
จัดการความรู/ และแนว
ปฏิบัติท่ีดี 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ทันสมัย สอดคล/องและตรง
ตามความต/องการของผู/ใช/ 

5 การเข/าถึงความรู/ :  เดือน
กรกฎาคม 
2564 

คณะกรรมการ km  ได/
ดำเนินการเผยแพรbองคD
ความรู/ผbานทางออนไลนD 
ได/แกb เว็บไซตDมหาวิทยาลัย
, กลุbมไลนD  เพจ
ประชาสัมพันธD เป2นต/น 
และสbงเป2นเอกสารเพ่ือ
เผยแพรbไปยังคณะ 
 

 

- 

6 การแบbงปcนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  เดือน
กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2564 

วันท่ี 14 กันยายน 2564 
ได/จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู/ 
โดยมีคณะกรรมการ km 
และอาจารยDท่ีสนใจเข/ารbวม
แลกเปล่ียนเรียนรู/   
-ดำเนินการปรับแก/ไข
เน้ือหาให/สมบูรณDและ
เหมาะสม 

ทางคณะกรรมการ
ได/จัดกิจกรรม ในวัน
เวลาปกติ ทำให/มี
บุคลากรเข/ารbวม
จำนวนน/อย 
เน่ืองจาก มีภารกิจ
สอนนักศึกษา 

7 การเรียนรู/ :  เดือนกันยายน 
2564 

 จัดทำรายงานผลการ
จัดการความรู/ และแนว
ปฏิบัติท่ีดี 

 

 
 
 
 
 
 

ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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องคJความรู5ท่ี 2   การสbงเสริมการเผยแพรbผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคDนวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : รูปแบบ/กระบวนการถbายทอดองคDความรู/จากงานวิจัยสูbชุมชน    
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรD, คณะวิศวกรรมศาสตรD, คณะวิทยาศาสตรD
และเทคโนโลยีการเกษตร        
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรbวมกับการ
พัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : มีคณาจารยDของมทร.ล/านนา นbาน ท่ีมีประสบการณDและทักษะในการถbายทอดองคD
ความรู/จากงานวิจัยสูbชุมชน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนองคDความรู/ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนbวยงานอยbางเห็นผลเป2นรูปธรรม 
จำนวน 1 องคDความรู/   
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบbงช้ีความรู/ :  สัปดาหDท่ี 2 
ของเดือน
ธันวาคม 
2563 

มีการประชุมคณะกรรมการ 
km เพ่ือกำหนดประเด็น
ความรู/ และรbวมกันจัดทำ
แผนการจัดการความรู/ 
จำนวน 1 คร้ัง โดยประชุม
คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 9 
ธันวาคม 2563 

- 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  เดือนธันวาคม 
2563 - 
มีนาคม 2564 

 คณะกรรมการ km ได/มี
ถbายทอด แลกเปล่ียน
ความรู/รbวมกัน จำนวน 5 
คร้ัง  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 23 ธ.ค. 
2563, คร้ังท่ี 2 วันท่ี 22 
ม.ค. 2564, คร้ังท่ี 3 วันท่ี 
29 ม.ค. 2564,  คร้ังท่ี 4 

- 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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องคJความรู5ท่ี 2   การสbงเสริมการเผยแพรbผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคDนวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : รูปแบบ/กระบวนการถbายทอดองคDความรู/จากงานวิจัยสูbชุมชน    
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรD, คณะวิศวกรรมศาสตรD, คณะวิทยาศาสตรD
และเทคโนโลยีการเกษตร        
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรbวมกับการ
พัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : มีคณาจารยDของมทร.ล/านนา นbาน ท่ีมีประสบการณDและทักษะในการถbายทอดองคD
ความรู/จากงานวิจัยสูbชุมชน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนองคDความรู/ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนbวยงานอยbางเห็นผลเป2นรูปธรรม 
จำนวน 1 องคDความรู/   
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบbงช้ีความรู/ :  สัปดาหDท่ี 2 
ของเดือน
ธันวาคม 
2563 

มีการประชุมคณะกรรมการ 
km เพ่ือกำหนดประเด็น
ความรู/ และรbวมกันจัดทำ
แผนการจัดการความรู/ 
จำนวน 1 คร้ัง โดยประชุม
คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 9 
ธันวาคม 2563 

- 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  เดือนธันวาคม 
2563 - 
มีนาคม 2564 

 คณะกรรมการ km ได/มี
ถbายทอด แลกเปล่ียน
ความรู/รbวมกัน จำนวน 5 
คร้ัง  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 23 ธ.ค. 
2563, คร้ังท่ี 2 วันท่ี 22 
ม.ค. 2564, คร้ังท่ี 3 วันท่ี 
29 ม.ค. 2564,  คร้ังท่ี 4 

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

วันท่ี 17 ก.พ. 2564, คร้ังท่ี 
5 วันท่ี 23 ก.พ. 2564 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  เดือน
พฤษภาคม 
2564 

ในวันท่ี  24 มีนาคม 2664  
คณะกรรมการ km  ได/
ดำเนินการจัดความรู/ให/เป2น
ระบบเพ่ือให/ผู/ใช/สามารถ
ค/นหาและนำความรู/
ดังกลbาวไปใช/ประโยชนDได/
งbายและรวดเร็ว 

- 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

เดือนมิถุนายน 
2564 

 ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2564 คณะกรรมการ km 
ได/ดำเนินการจัดทำหรือ
ปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารให/เป2นมาตรฐาน
เดียวกัน มีการปรับปรุง
อภิธานศัพทDให/ทันสมัยให/
ผู/ใช/สามารถนำไปใช/
ประโยชนDได/ 
- การเรียบเรียง ตัดตbอ 
และปรับปรุงเน้ือหาให/มี
คุณภาพดีในแงbตbางๆ เชbน 
ความครบถ/วน เท่ียงตรง 
ทันสมัย สอดคล/องและตรง
ตามความต/องการของผู/ใช/ 

- 

5 การเข/าถึงความรู/ :  เดือนมิถุนายน 
2564 

ได/ดำเนินการเผยแพรbองคD
ความรู/ผbานทางออนไลนD 
ได/แกb เว็บไซตDมหาวิทยาลัย
, กลุbมไลนD  เพจ
ประชาสัมพันธD เป2นต/น 

- 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

และสbงเป2นเอกสารเพ่ือ
เผยแพรbไปยังคณะ 

6 การแบbงปcนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  เดือนกันยายน 
2564 

 วันท่ี 9 กันยายน 2564  
ได/จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู/ 
โดยมีคณะกรรมการ km 
และอาจารยDท่ีสนใจเข/ารbวม
แลกเปล่ียนเรียนรู/   
-ดำเนินการปรับแก/ไข
เน้ือหาให/สมบูรณDและ
เหมาะสม 

ทางคณะกรรมการ
ได/จัดกิจกรรม ในวัน
เวลาปกติ ทำให/มี
บุคลากรเข/ารbวม
จำนวนน/อย 
เน่ืองจาก มีภารกิจ
สอนนักศึกษา 

7 การเรียนรู/ :  เดือนกันยายน 
2564 

 จัดทำรายงานผลการ
จัดการความรู/ และแนว
ปฏิบัติท่ีดี 

- 

 
 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

และสbงเป2นเอกสารเพ่ือ
เผยแพรbไปยังคณะ 

6 การแบbงปcนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  เดือนกันยายน 
2564 

 วันท่ี 9 กันยายน 2564  
ได/จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู/ 
โดยมีคณะกรรมการ km 
และอาจารยDท่ีสนใจเข/ารbวม
แลกเปล่ียนเรียนรู/   
-ดำเนินการปรับแก/ไข
เน้ือหาให/สมบูรณDและ
เหมาะสม 

ทางคณะกรรมการ
ได/จัดกิจกรรม ในวัน
เวลาปกติ ทำให/มี
บุคลากรเข/ารbวม
จำนวนน/อย 
เน่ืองจาก มีภารกิจ
สอนนักศึกษา 

7 การเรียนรู/ :  เดือนกันยายน 
2564 

 จัดทำรายงานผลการ
จัดการความรู/ และแนว
ปฏิบัติท่ีดี 

- 

 
 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรDและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : การจัดการข/อมูลภายในองคDกรเพ่ือการสืบค/นข/อมูลอยbางมีประสิทธิภาพ 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองการศึกษานbาน และกองบริหารทรัพยากรนbาน 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรDท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
สร/างฐานวัฒนธรรมองคDกร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :  

1. เพ่ือสนับสนุนข/อมูลท่ีเป2นปcจจุบันและแก/ไขปcญหาความผิดพลาดในการทำเอกสารราชการ 
2. เพ่ือสะดวก รวดเร็วในการสืบค/นข/อมูลงานบุคลากร งานกิจกรรม งานคลังและพัสดุ  และสืบค/น

แบบฟอรDมของทุกหนbวยงานให/สามรถนำไปใช/ได/ทันที 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตbอการจัดการข/อมูลภายในองคDกรเพ่ือการ
สืบค/นข/อมูลอยbางมีประสิทธิภาพ  
  จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตbอการจัดการข/อมูลภายในองคDกร  ผลการประเมิน
พบวbา บุคลากรมีความพึงพอใจตbอการจัดการข/อมูลภายในองคDกร คิดเป2นร/อยละ 97 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบbงช้ีความรู/ :  สัปดาหDท่ี 2 
ของเดือน
ธันวาคม 
2563 

มีการประชุมคณะกรรมการ 
km เพ่ือกำหนดประเด็น
ความรู/ และรbวมกันจัดทำ
แผนการจัดการความรู/ 
จำนวน 1 คร้ัง โดยประชุม
คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563 

- 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  เดือนธันวาคม 
2563 – 
กุมภาพันธD 
2564 

 คณะกรรมการ km ได/มี
ถbายทอด แลกเปล่ียน
ความรู/รbวมกัน จำนวน 5 
คร้ัง  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 ธ.ค. 
2563, คร้ังท่ี 2 วันท่ี 21 

เน่ืองจากเกิด
สถานการณDโรคโค
วิด ทำให/วัน เวลา 
จัดกิจกรรม เล่ือนไป
บ/าง ซ่ึงไมbเป2นตาม
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ธ.ค. 2564, คร้ังท่ี 3 วันท่ี 
18 ม.ค. 2564,  คร้ังท่ี 4 
วันท่ี 10 ก.พ. 2564, คร้ังท่ี 
5 วันท่ี 23 ก.พ. 2564 

แผน 
ท่ีกำหนดไว/  

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  เดือน
พฤษภาคม
2564 

ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2664  คณะกรรมการ km  
ได/ดำเนินการจัดความรู/ให/
เป2นระบบเพ่ือให/ผู/ใช/
สามารถค/นหาและนำ
ความรู/ดังกลbาวไปใช/
ประโยชนDได/งbายและ
รวดเร็ว 

- 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

เดือนมิถุนายน 
2564 

 ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2564 คณะกรรมการ km 
ได/ดำเนินการจัดทำหรือ
ปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารให/เป2นมาตรฐาน
เดียวกัน มีการปรับปรุง
อภิธานศัพทDให/ทันสมัยให/
ผู/ใช/สามารถนำไปใช/
ประโยชนDได/ 
- การเรียบเรียง ตัดตbอ 
และปรับปรุงเน้ือหาให/มี
คุณภาพดีในแงbตbาง ๆ เชbน 
ความครบถ/วน เท่ียงตรง 
ทันสมัย สอดคล/องและตรง
ตามความต/องการของผู/ใช/ 
-สร/างและออกแบบหน/า
เพจ เพ่ือนำข้ึนบนเว็บไซตD 

- 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ธ.ค. 2564, คร้ังท่ี 3 วันท่ี 
18 ม.ค. 2564,  คร้ังท่ี 4 
วันท่ี 10 ก.พ. 2564, คร้ังท่ี 
5 วันท่ี 23 ก.พ. 2564 

แผน 
ท่ีกำหนดไว/  

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  เดือน
พฤษภาคม
2564 

ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2664  คณะกรรมการ km  
ได/ดำเนินการจัดความรู/ให/
เป2นระบบเพ่ือให/ผู/ใช/
สามารถค/นหาและนำ
ความรู/ดังกลbาวไปใช/
ประโยชนDได/งbายและ
รวดเร็ว 

- 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

เดือนมิถุนายน 
2564 

 ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2564 คณะกรรมการ km 
ได/ดำเนินการจัดทำหรือ
ปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารให/เป2นมาตรฐาน
เดียวกัน มีการปรับปรุง
อภิธานศัพทDให/ทันสมัยให/
ผู/ใช/สามารถนำไปใช/
ประโยชนDได/ 
- การเรียบเรียง ตัดตbอ 
และปรับปรุงเน้ือหาให/มี
คุณภาพดีในแงbตbาง ๆ เชbน 
ความครบถ/วน เท่ียงตรง 
ทันสมัย สอดคล/องและตรง
ตามความต/องการของผู/ใช/ 
-สร/างและออกแบบหน/า
เพจ เพ่ือนำข้ึนบนเว็บไซตD 

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเข/าถึงความรู/ :  เดือนมิถุนายน 
2564 

 ได/ดำเนินการเผยแพรbองคD
ความรู/ผbานทางออนไลนD 
ได/แกb เว็บไซตDมหาวิทยาลัย
, กลุbมไลนD  เพจ
ประชาสัมพันธD เป2นต/น 
และสbงเป2นเอกสารเพ่ือ
เผยแพรbไปยังคณะ  โดย
สามารถใช/งานบนเว็บไซตD
มทร.ล/านนานbาน  

 

6 การแบbงปcนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  เดือน
กรกฎาคม 
2564 

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู/
จากการนำไปใช/ประโยชนD 
 วันจันทรDท่ี 12 กรกฎาคม 
256 ผbานระบบออนไลนD 
Microsoft teams 

มีบุคลากรตอบ
รับเข/ารbวมจำนวน
น/อย สbวนใหญbเป2น
บุคลากร 
สายสนับสนุน 

7 การเรียนรู/ :  เดือน
กรกฎาคม 
2564 

จัดทำรายงานผลการ
จัดการความรู/ และแนว
ปฏิบัติท่ีดี 

- 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา  
หนEวยงาน  กองการศึกษา  พิษณุโลก 

  
 
องคJความรู5ท่ี 2   การส&งเสริมการเผยแพร&ผลงานวิจัย ผลงานสร4างสรรค6นวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5  องค6ความรู4ท่ีนำมาพัฒนาผลงานวิจัย งานสร4างสรรค6  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ของบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัย 
ช่ือองคJความรู5 : เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัย 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 :  กองการศึกษา พิษณุโลก 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร&วมกับการ 
       พัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : สนับสนุนและส&งเสริมการพัฒนาแผนงานวิจัยให4สามารถเสนอขอทุนท้ัง 
     จากแหล&งทุนภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนแผนงานวิจัยท่ีได4รับการอนุมัติเพ่ิมข้ึนจากเดิมร4อยละ 10 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบ&งช้ีความรู4 :  1 วัน 1. การแต&งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการ
องค6ความรู4 ด4านงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
ประจำปV 2564 
2. ประเด็นองค6ความรู4 
เทคนิคการเขียนแผน
งานวิจัย 

 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา  
หนEวยงาน  กองการศึกษา  พิษณุโลก 

  
 
องคJความรู5ท่ี 2   การส&งเสริมการเผยแพร&ผลงานวิจัย ผลงานสร4างสรรค6นวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5  องค6ความรู4ท่ีนำมาพัฒนาผลงานวิจัย งานสร4างสรรค6  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ของบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัย 
ช่ือองคJความรู5 : เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัย 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 :  กองการศึกษา พิษณุโลก 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร&วมกับการ 
       พัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : สนับสนุนและส&งเสริมการพัฒนาแผนงานวิจัยให4สามารถเสนอขอทุนท้ัง 
     จากแหล&งทุนภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนแผนงานวิจัยท่ีได4รับการอนุมัติเพ่ิมข้ึนจากเดิมร4อยละ 10 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบ&งช้ีความรู4 :  1 วัน 1. การแต&งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการ
องค6ความรู4 ด4านงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
ประจำปV 2564 
2. ประเด็นองค6ความรู4 
เทคนิคการเขียนแผน
งานวิจัย 

 

 
 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร4างและแสวงหาความรู4 :  2 คร้ัง  - ประชุมและแลกเปล่ียน
ความรู4ระหว&าง
คณะกรรมการKMงานวิจัย 
และอาจารย6/นักวิจัย 
 - ช&องทางเวทีการประชุม
และแลกเปล่ียนเรียนรู4
ร&วมกันอย&างน4อย 2 คร้ัง   
- ช&องทางการแลกเปล่ียน
ผ&านระบบออนไลน6 
Ms.Teams หรือ Zoom 
- ช&องทางการแลกเปล่ียน
ผ&านระบบการสนทนากลุ&ม 
LINE   
- ช&องทางบอร6ดแลกเปล่ียน
เรียนรู4 

 

3 การจัดความรู4ให4เปlนระบบ  1 วัน - จัดองค6ความรู4ให4เปlน
หมวดหมู& เพ่ือง&ายต&อการ
สืบค4นโดยแยกตามหมวด
ของประเด็นความรู4 
- กำหนดผุ4นำองค6ความรู4ไป
ใช4 

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู4 :  

1 วัน  - วิเคราะห6ประความรู4 
เรียบเรียง และปรับปรุง
เน้ือหาให4มีคุณภาพดี 
รวมท้ังสรุปประเด็นและ
กล่ันกรองความรู4จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู4ให4เปlน
รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน  
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเข4าถึงความรู4 :  
 

 - จัดทำคู&มือ เพ่ือให4
อาจารย6/นักวิจัยทุก
หลักสูตร ได4ใช4เปlนแนวทาง
ปฏิบัติ  
- จัดส&งคู&มือ ผ&านช&องทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส6  
line กลุ&มงานวิจัย 
facebook งานวิจัยและ
บริการวิชาการให4แก&
อาจารย6/นักวิจัยทุกท&าน 
- จัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุมเตรียม
ความพร4อมการจัดทำ
ข4อเสนอโครงการวิจัย ปV 
2566  

 

6 การแบ&งปvนแลกเปล่ียนเรียนรู4 :  
 

 - นำคู&มือเร่ือง เทคนิคการ
เขียนแผนงานวิจัย ไปใช4กับ
นักวิจัยท่ีต4องการขอ
งบประมาณโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัยท่ีเสนอขอ
งบประมาณงานวิจัย
ประจำปV 2566 
Fundamental Fund 
- คู&มือเร่ือง เทคนิคการ
เขียนแผนงานวิจัย ไปใช4กับ
นักวิจัยท่ีต4องการขอ
งบประมาณโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัยจากแหล&ง
ทุนภายนอก  
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเข4าถึงความรู4 :  
 

 - จัดทำคู&มือ เพ่ือให4
อาจารย6/นักวิจัยทุก
หลักสูตร ได4ใช4เปlนแนวทาง
ปฏิบัติ  
- จัดส&งคู&มือ ผ&านช&องทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส6  
line กลุ&มงานวิจัย 
facebook งานวิจัยและ
บริการวิชาการให4แก&
อาจารย6/นักวิจัยทุกท&าน 
- จัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุมเตรียม
ความพร4อมการจัดทำ
ข4อเสนอโครงการวิจัย ปV 
2566  

 

6 การแบ&งปvนแลกเปล่ียนเรียนรู4 :  
 

 - นำคู&มือเร่ือง เทคนิคการ
เขียนแผนงานวิจัย ไปใช4กับ
นักวิจัยท่ีต4องการขอ
งบประมาณโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัยท่ีเสนอขอ
งบประมาณงานวิจัย
ประจำปV 2566 
Fundamental Fund 
- คู&มือเร่ือง เทคนิคการ
เขียนแผนงานวิจัย ไปใช4กับ
นักวิจัยท่ีต4องการขอ
งบประมาณโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัยจากแหล&ง
ทุนภายนอก  

 

 
 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรู4 :  
 

 ผลการติดตามการนำไปใช4
ประโยชน6 
จำนวนโครงการและแผน
งานวิจัยท่ี เข4าร&วมการ
นำเสนอข4อเสนอเชิง
หลักการ (Concept 
Proposal) ประจำปV
งบประมาณ 2566  จำนวน  
3 โครงการ  ได4แก& 
1. การเพ่ิมมูลค&าเห็ด
นางฟÉาสู&ขนมขบเคียวชนิด
แท&งท่ีมีสารเสริมภูมิด4าน
ทางชนิดเบต4ากลูแคนและ
โปรตีนสูง 
2. การใช4ประโยชน6ของ
จุลทรีย6สังเคราะห6แสงใน
การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพ่ือ
ส&งเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 
3. รูปแบบความสัมพันธ6
โครงการสร4างของปvจจัย
ด4านการตลาดเพ่ือสังคมท่ีมี
ผลต&อพฤติกรรมการ
ท&องเท่ียวของแต&ละ 
Generations : กรณีศึกษา 
การท&องเท่ียวเชิงนิเวศ อ.
วังทอง จ.พิษณุโลก 
และ 1 แผนงานวิจัย ได4แก& 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1. รูปแบบการผลิตปลา
หมอตาลเพ่ือลดต4นทุน 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1. รูปแบบการผลิตปลา
หมอตาลเพ่ือลดต4นทุน 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรJ 

  
 
องคJความรู5ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : การจัดการเรียนการสอนออนไลนBท่ีสCงผลให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : ฝKายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ีเน/น

ปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช/เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียน

การสอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนหลักสูตรท่ีนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช/จัดกระบวนการสอนเต็มรูปแบบ 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 
ลำดับ 

  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปUญหา/อุปสรรค) 

1 การบEงช้ีความรู5 :  
คณะกรรมการจัดการ
องคBความรู/ประเด็น
ยุทธศาสตรB การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือผลิต
กำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน/นปฏิบัติการ 
(Hands-On) องคB
ความรู/ในการผลิต
บัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับ
ในวงวิชาชีพ รCวม

มี.ค. 
2564 

คณะกรรมการฯ รCวมวิเคราะหBประเด็นความรู/
ด/านการเรียนการสอน ท่ีเน/นพัฒนากระบวนการ
เร ียนการสอนโดยใช / เทคโนสารสนเทศใน
กระบวนการเรียนการสอน ให/สอดคล/องกับ
สถานการณBในปhจจุบัน โดยกำหนดประเด็น
ความรู/ เร่ือง “การจัดการเรียนการสอนออนไลนB
ท่ีสCงผลให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

ประชุมวิเคราะหB
ประเด็นความรู/ด/าน
การเรียนการสอน 

2 การสร*างและแสวงหา
ความรู* :  
ประชุมและ
แลกเปล่ียนความรู/
ระหวCางคณะกรรมการ
จัดการองคBความรู/
ประเด็นยุทธศาสตรB 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือผลิตกำลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน/น
ปฏิบัติการ (Hands-
On) องคBความรู/ในการ
ผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ี
ยอมรับในวงวิชาชีพ 
เร่ือง “การจัดการ
เรียนการสอนออนไลนB
ท่ีสCงผลให/เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” 
และมีผู/จดบันทึก ผู/
ควบคุมเวลาตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการ
ประชุม 

เม.ย. - 
พ.ค. 
2564 

มีการแลกเปล่ียนความรู/ระหวCางคณะกรรมการฯ 
เก ี ่ยวก ับเร ื ่อง “การจ ัดการเร ียนการสอน
ออนไลนBที ่สCงผลให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 
จำนวน 2 ครั้งโดยมีผู/จดบันทึก ผู/ควบคุมเวลา
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

- 

3 การจัดความรู*ให*เปQน
ระบบ : 
คณะกรรมการจัดการ
องคBความรู/ประเด็น

พ.ค. 
2564 

ออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธBการสอน
ออนไลนB ดังน้ี 
- การเตรียมสอน/วางแผนการสอน 
- ขณะสอน 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

ประชุมวิเคราะหB
ประเด็นความรู/ด/าน
การเรียนการสอน 

2 การสร*างและแสวงหา
ความรู* :  
ประชุมและ
แลกเปล่ียนความรู/
ระหวCางคณะกรรมการ
จัดการองคBความรู/
ประเด็นยุทธศาสตรB 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือผลิตกำลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน/น
ปฏิบัติการ (Hands-
On) องคBความรู/ในการ
ผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ี
ยอมรับในวงวิชาชีพ 
เร่ือง “การจัดการ
เรียนการสอนออนไลนB
ท่ีสCงผลให/เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” 
และมีผู/จดบันทึก ผู/
ควบคุมเวลาตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการ
ประชุม 

เม.ย. - 
พ.ค. 
2564 

มีการแลกเปล่ียนความรู/ระหวCางคณะกรรมการฯ 
เก ี ่ยวก ับเร ื ่อง “การจ ัดการเร ียนการสอน
ออนไลนBที ่สCงผลให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 
จำนวน 2 ครั้งโดยมีผู/จดบันทึก ผู/ควบคุมเวลา
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

- 

3 การจัดความรู*ให*เปQน
ระบบ : 
คณะกรรมการจัดการ
องคBความรู/ประเด็น

พ.ค. 
2564 

ออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธBการสอน
ออนไลนB ดังน้ี 
- การเตรียมสอน/วางแผนการสอน 
- ขณะสอน 

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปUญหา/อุปสรรค) 

ยุทธศาสตรB การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือผลิต
กำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน/นปฏิบัติการ 
(Hands-On) องคB
ความรู/ในการผลิต
บัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับ
ในวงวิชาชีพ จัดเก็บ
ความรู/ให/เป2นระบบ
เพ่ือสะดวกในการ
ค/นหา โดยสรุป
ประเด็นท่ีแลกเปล่ียน
เรียนรู/และจัดแบCงเป2น
หมวดหมูC 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การให/คำแนะนำ 
- การสCงเสริมและสนับสนุนผู/เรียน 
- การวัดและประเมินผล (ประสิทธิภาพการสอน
, การมีสCวนรCวมของนักศึกษา) 

4 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู5 : 
คณะกรรมการจัดการ
องคBความรู/ประเด็น
ยุทธศาสตรB การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือผลิต
กำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน/นปฏิบัติการ 
(Hands-On) องคB
ความรู/ในการผลิต
บัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับ
ในวงวิชาชีพ  
เรียบเรียง ตัดตCอ และ
ปรับปรุงเน้ือหาให/มี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป

 มิ.ย. 
2564 

จัดทำเอกสารแนะนำการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนB คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ประเด็นและกล่ันกรอง
ความรู/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/
เป2นรูปแบบเอกสาร
มาตรฐานเดียวกัน  

5 การเข*าถึงความรู* : 
เสนอองคBความรู/ท่ีได/
สังเคราะหBเรียบร/อย
แล/วแกCผู/บริหารคณะ 
- จัดทำเอกสารหรือ
คูCมือ เพ่ือให/
คณะกรรมการจัดการ
องคBความรู/ด/านการ
ผลิตบัณฑิตนำไปใช/
เป2นแนวทางปฏิบัติ  
-  จัดสCงเอกสารหรือ
คูCมือ ในรูปแบบไฟลB.
pdf ให/แกCหัวหน/า
หลักสูตร และหัวหน/า
วิชาเอก เพ่ือนำรCองใน
การใช/กระบวนการ
เรียนรู/ท่ีได/สังเคราะหB
มาแล/ว และนำเสนอ
ในเวทีแลกเปล่ียนตCาง 
ๆ  

มิ.ย. – 
ก.ค. 
2564 

ประชาสัมพันธBให/ กลุCมเปvาหมาย ได/แกC บุคลากร
สายวิชาการ 
ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB ผCาน
เว็บไซตB https://bala.rmutl.ac.th/page/km และ 
https://bala.rmutl.ac.th/page/academicstudent 

- 

6 การแบ1งปPน
แลกเปล่ียนเรียนรู* : 
นำกระบวนการจัดการ
องคBความรู/ “การ

  6.1 นำแนวปฏิบัติที่ดีประจำปxการศึกษา 2562 
เรื่อง "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
ใช/สหกิจศึกษาหรือฝzกงาน” ให/หลักสูตรท่ี
เกี ่ยวข/องไปประยุกตBใช/ โดยได/เสวนาแบCงปhน
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ประเด็นและกล่ันกรอง
ความรู/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/
เป2นรูปแบบเอกสาร
มาตรฐานเดียวกัน  

5 การเข*าถึงความรู* : 
เสนอองคBความรู/ท่ีได/
สังเคราะหBเรียบร/อย
แล/วแกCผู/บริหารคณะ 
- จัดทำเอกสารหรือ
คูCมือ เพ่ือให/
คณะกรรมการจัดการ
องคBความรู/ด/านการ
ผลิตบัณฑิตนำไปใช/
เป2นแนวทางปฏิบัติ  
-  จัดสCงเอกสารหรือ
คูCมือ ในรูปแบบไฟลB.
pdf ให/แกCหัวหน/า
หลักสูตร และหัวหน/า
วิชาเอก เพ่ือนำรCองใน
การใช/กระบวนการ
เรียนรู/ท่ีได/สังเคราะหB
มาแล/ว และนำเสนอ
ในเวทีแลกเปล่ียนตCาง 
ๆ  

มิ.ย. – 
ก.ค. 
2564 

ประชาสัมพันธBให/ กลุCมเปvาหมาย ได/แกC บุคลากร
สายวิชาการ 
ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB ผCาน
เว็บไซตB https://bala.rmutl.ac.th/page/km และ 
https://bala.rmutl.ac.th/page/academicstudent 

- 

6 การแบ1งปPน
แลกเปล่ียนเรียนรู* : 
นำกระบวนการจัดการ
องคBความรู/ “การ

  6.1 นำแนวปฏิบัติที่ดีประจำปxการศึกษา 2562 
เรื่อง "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
ใช/สหกิจศึกษาหรือฝzกงาน” ให/หลักสูตรท่ี
เกี ่ยวข/องไปประยุกตBใช/ โดยได/เสวนาแบCงปhน

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

จัดการเรียนการสอน
ออนไลนBท่ีสCงผลให/เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” ท่ี
ได/ทดลองใช/แล/ว
นำไปใช/ในปxตCอไป   

ประสบการณBจากการนำแนวปฏิบัติทีดี่ดังกลCาว
ไ ป ป ร ะ ย ุ ก ต B ใ ช/  
6.2 บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ว ิ ช า ก า ร ส ั ง ก ั ด ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB นำแนวปฏิบัติใน
เอกสารแนะนำการจ ัดการเร ียนการสอน
ออนไลนB ไปปรับใช/ในการสอน ประจำภาคเรียน
ที่ 1/2564 (ตั้งแตCเดือนกรกฎาคม 2564 จนส้ิน
ภาคเรียนท่ี 1/2564) 

7 การเรียนรู* : 
คณะกรรมการจัดการ
องคBความรู/ประเด็น
ยุทธศาสตรB การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือผลิต
กำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน/นปฏิบัติการ 
(Hands-On) องคB
ความรู/ในการผลิต
บัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับ
ในวงวิชาชีพ ได/มีการ
ติดตามและเสนอผล
จากการใช/
กระบวนการ“การ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลนBท่ีสCงผลให/เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด”
อยCางตCอเน่ือง 

  7.1 หลักสูตรท่ีมีสหกิจศึกษาหรือฝzกงาน ได/รับ
แนวทางใหมC ๆ และข/อเสนอแนะท่ีเป2น
ประโยชนBในการวางแผนการดำเนินงาน
เก่ียวกับสหกิจศึกษาหรือฝzกงานในภาคเรียน
ตCอไป รวมถึงได/รับแนวทางแก/ไขปhญหาอัน
อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือ
ฝzกงานได/  
7.2 อยูCในระหวCางการนำแนวปฏิบัติในเอกสาร
แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลนBไปปรับ
ใช/ในการสอน โดยจะติดตามผลจากการนำ
กระบวนการดังกลCาวไปใช/ 
เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี 1/2564 
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ส"วนท่ี 3  เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

58

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ส"วนท่ี 3  เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคJความรู5ท่ี 2  การสCงเสริมการเผยแพรCผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคBนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาต
และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : การพัฒนาข/อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหลCงทุนภายนอกและการสCงเสริมการเผยแพรC

ผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคBนวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการใน 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : ฝKายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรCวมกับการ

พัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เพ่ือให/คณาจารยB/นักวิจัย เพ่ิมศักยภาพด/านการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

ข/อเสนอในการขอทุนภายนอกและสามารถนำงานวิจัยไปเผยแพรC หรือ ใช/ประโยชนB 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนองคBความรู/ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานได/จริง 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบEงช้ีความรู5 : 
คณะกรรมการการ
จัดการความรู/ ประชุม
วิเคราะหBประเด็น
ความรู/ด/านงานวิจัย 
และงานบริการ
วิชาการ  

พฤศจิกายน 
2563 

สร/างความเข/าใจในเรื่องการเผยแพรCความรู/ การ
นำงานวิจัยไปใช/ประโยชนB รวมถึงแหลCงข/อมูล
การตีพิมพBเผยแพรCผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติ
ในการขอทุนว ิจ ัยและการต ีพ ิมพ B เผยแพรC
บทความวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

- 

2 การสร5างและแสวงหา
ความรู5 : 
ประชุมและ
แลกเปล่ียนความรู/ด/าน
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการระหวCาง
คณะกรรมการการ
จัดการความรู/ด/านวิจัย 

ธ.ค. 2563 
- ก.พ. 
2564 

ได /ความร ู /และแนวทางในการทำว ิจ ัย การ
เผยแพรCผลงานและการนำงานวิจัยและบริการ
วิชาการไปใช/ประโยชนBจากผู/ทรงคุณวุฒิหรือผู/มี
ประสบการณBทางการวิจัยและบริการวิชาการ
จากการแลกเปล ี ่ยนความร ู / ระหว Cางคณะ
กรรมการฯ  จำนวน 2 ครั้งโดยมีผู/จดบันทึก ผู/
ควบคุมเวลาตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปUญหา/อุปสรรค) 

และอาจารยB/ นักวิจัย  
โดยกำหนดให/มีการ
ติดตามผลอยCางน/อย
เดือนละ 1 คร้ัง  

3 การจัดความรู5ให5เปYน
ระบบ : 
คณะกรรมการการ
จัดการความรู/ สรุป
ประเด็นท่ีจะ
แลกเปล่ียนเรียนรู/  
จัดแบCงเป2นหมวดหมูC 

มี.ค. - เม.ย. 
2564 

จัดประชุมเพ่ือสรุปและจัดประเด็นความรู/ด/าน
งานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือการขอทุนวิจัย
และการตีพิมพBเผยแพรCบทความวิจัยใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- 

4 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู5 : 
คณะกรรมการการ
จัดการความรู/จัดเวที
กิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ตาม
ประเด็น 

เม.ย. - 
พ.ค. 2564 

คณะกรรมการจัดการความรู/รCวมกันปรับปรุง
เน้ือหาให/มีคุณภาพและจัดทำในรูปแบบเอกสาร
ให/เป2นมาตรฐานเดียวกัน 

- 

5 การเข5าถึงความรู5 : 
เผยแพรCองคBความรู/
ผCานทางชCองทางตCาง ๆ 
ได/แกC 
- Website 
- หนังสือเวียน 
- บอรBดปชส. 
- Group Line  

มิ.ย. 2564  - เสนอผู/บริหารรับทราบและให/ข/อเสนอแนะ 
 - ประชาสัมพันธBให/ กลุCมเปvาหมาย ได/แกC 
อาจารยBสายวิชาการ  
และสายสนับสนุน ผCานชCองทาง Group Line 
และเว็บไซตB 
http://bala.rmutl.ac.th/page/km และ 
http://bala.rmutl.ac.th/page/Research 
andAcademic 

- 

6 การแบEงปUน
แลกเปล่ียนเรียนรู5 : 
- กิจกรรมการแบCงปhน

ก.ค. 2564 ได/แบCงปhนและแลกเปล่ียนเรียนรู/แนวปฏิบัติท่ีดี
มาประกอบการจัดกิจกรรม โครงการอบรมการ
จัดการความรู/เพ่ือพัฒนาการเขียนบทความ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปUญหา/อุปสรรค) 

และอาจารยB/ นักวิจัย  
โดยกำหนดให/มีการ
ติดตามผลอยCางน/อย
เดือนละ 1 คร้ัง  

3 การจัดความรู5ให5เปYน
ระบบ : 
คณะกรรมการการ
จัดการความรู/ สรุป
ประเด็นท่ีจะ
แลกเปล่ียนเรียนรู/  
จัดแบCงเป2นหมวดหมูC 

มี.ค. - เม.ย. 
2564 

จัดประชุมเพ่ือสรุปและจัดประเด็นความรู/ด/าน
งานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือการขอทุนวิจัย
และการตีพิมพBเผยแพรCบทความวิจัยใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- 

4 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู5 : 
คณะกรรมการการ
จัดการความรู/จัดเวที
กิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ตาม
ประเด็น 

เม.ย. - 
พ.ค. 2564 

คณะกรรมการจัดการความรู/รCวมกันปรับปรุง
เน้ือหาให/มีคุณภาพและจัดทำในรูปแบบเอกสาร
ให/เป2นมาตรฐานเดียวกัน 

- 

5 การเข5าถึงความรู5 : 
เผยแพรCองคBความรู/
ผCานทางชCองทางตCาง ๆ 
ได/แกC 
- Website 
- หนังสือเวียน 
- บอรBดปชส. 
- Group Line  

มิ.ย. 2564  - เสนอผู/บริหารรับทราบและให/ข/อเสนอแนะ 
 - ประชาสัมพันธBให/ กลุCมเปvาหมาย ได/แกC 
อาจารยBสายวิชาการ  
และสายสนับสนุน ผCานชCองทาง Group Line 
และเว็บไซตB 
http://bala.rmutl.ac.th/page/km และ 
http://bala.rmutl.ac.th/page/Research 
andAcademic 

- 

6 การแบEงปUน
แลกเปล่ียนเรียนรู5 : 
- กิจกรรมการแบCงปhน

ก.ค. 2564 ได/แบCงปhนและแลกเปล่ียนเรียนรู/แนวปฏิบัติท่ีดี
มาประกอบการจัดกิจกรรม โครงการอบรมการ
จัดการความรู/เพ่ือพัฒนาการเขียนบทความ

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

และแลกเปล่ียนเรียนรู/
ผCานเอกสาร ชCองทาง
ตCาง ๆ   
  

ตีพิมพBเผยแพรC ระดับชาติและนานาชาติ ภายใต/
แผนงานการปฏิบัติการเขียนการจัดการความรู/
เพ่ือพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพBเผยแพรC 
ระดับชาติและนานาชาติ ของฝKายวิจัยและ
บริการวิชาการมีการแบCงกลุCมยCอยตามศาสตรB                                 
กลุCมท่ี 1 บัญชี  
กลุCมท่ี 2 บริหารธุรกิจ    
กลุCมท่ี 3 สังคมศาสตรBและการทCองเท่ียว    
กลุCมท่ี 4 ภาษาศาสตรBและการศึกษา  
ในพ้ืนท่ีแตCละจังหวัด ผCานระบบออนไลนB MS 
Teams ในการพัฒนาบทความวิจัยจากการ
อบรมปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB ด/านการ
จัดการความรู/เพ่ือพัฒนาการเขียนบทความ
ตีพิมพBเผยแพรC ระดับชาติและนานาชาติ 

7 การเรียนรู* : 
- การนำความรู/ไปปรับ
ใช/ในการปฏิบัติงาน
จริง  
และการติดตามผลการ
นำไปใช/  

ก.ค. 2564 คณาจารยBสามารถนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปปรับใช/ใน
การพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพBเผยแพรC 
ระดับชาติและนานาชาติ  ทำให/ได/ช่ือบทความ
วิจัยตามศาสตรB ดังน้ี       กลุCมท่ี 1 บัญชี 
จำนวน 2 ช่ือบทความ 
กลุCมท่ี 2 บริหารธุรกิจ จำนวน 6 ช่ือบทความ 
กลุCมท่ี 3 สังคมศาสตรBและการทCองเท่ียว   
จำนวน 6 ช่ือบทความ 
กลุCมท่ี 4 ภาษาศาสตรBและการศึกษา จำนวน 2 
ช่ือบทความ 
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ส"วนท่ี 3  เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

62

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ส"วนท่ี 3  เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคJความรู5ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรBและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : เทคนิคการประสานงานภายในหนCวยงาน (Cooperation Technique) 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : ฝKายบริหารและแผนยุทธศาสตรB คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร/างฐาน

วัฒนธรรมองคBกร 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือตอบสนองตCอ

ยุทธศาสตรBและพันธกิจของหนCวยงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนองคBความรู/ท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรสายสนับสนุนอยCางเป2น

รูปธรรม 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปUญหา/อุปสรรค) 

1 การบEงช้ีความรู5 : 
- ต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู/ (KM)  
- คณะกรรมการฯรCวม
ค/นหาองคBความรู/ใน
การพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตรBและพันธ
กิจของหนCวยงาน   

มี.ค. 2564 คณะกรรมการฯ รCวมวิเคราะหBประเด็นความรู/
ด /านการว ิจ ัย ท ี ่ เน /นพ ัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือ
ตอบสนองตCอยุทธศาสตรBและพันธกิจของคณะ
บริหารธ ุรก ิจและศิลปศาสตรB  โดยกำหนด
ประเด็นความรู/ เรื่อง “เทคนิคการประสานงาน
ภายในหนCวยงาน (Cooperation Technique)” 

- 

2 การสร5างและแสวงหา
ความรู5 : 
- คณะกรรมการ
ดำเนินการประชุมจัด
กิจกรรมเพ่ือ

พ.ค. - มิ.ย. 
2564 

มีการแลกเปล่ียนความรู/ระหวCางคณะกรรมการฯ  
และผู/มีสCวนได/สCวนเสีย เกี่ยวกับเรื่อง “เทคนิค
ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ภ า ย ใ น ห น C ว ย ง า น 
(Cooperation Technique)” จำนวน 3 ค ร้ัง 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปUญหา/อุปสรรค) 

แลกเปล่ียนเรียนรู/
ระหวCางบุคลากรสาย
สนับสนุนภายในคณะ
บริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตรB 
- ให/บุคลากรแตCละคน
ได/แสดงความคิดเห็น
คนละ  
3-5 นาที  
- บันทึกรายละเอียด
ความคิดเห็นท่ีได/มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ ใน
กระดาษตาม
แบบฟอรBม 

โดยมีผู/จดบันทึก ผู/ควบคุมเวลาตลอดระยะเวลา
ท่ีมีการประชุม 

3 การจัดความรู5ให5เปYน
ระบบ : 
- คณะกรรมการ
ดำเนินการชCวยกันสรุป
ประเด็นเก็บรวบรวม
ข/อมูล โดยแบCงตาม
หัวข/อและประเด็น
ความรู/ท่ีสำคัญในแตC
ละคร้ัง 
-นำความรู/ท่ีได/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/มา 
ปรับปรุงทบทวนให/
เป2นองคBความรู/
ประเด็น เทคนิคการ
ประสานงานภายใน

มิ.ย. 2564 จะเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
โดยใช/คูCมือการทำงาน สำนักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจ 
และศิลปศาสตรB ซ่ึงประกอบไปด/วยข/อมูลท่ัวไป
ของคณะฯ  
และข้ันตอนการปฏิบัติงานของแตCละงาน เป2น
เคร่ืองมือในการการปฏิบัติงาน  

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปUญหา/อุปสรรค) 

แลกเปล่ียนเรียนรู/
ระหวCางบุคลากรสาย
สนับสนุนภายในคณะ
บริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตรB 
- ให/บุคลากรแตCละคน
ได/แสดงความคิดเห็น
คนละ  
3-5 นาที  
- บันทึกรายละเอียด
ความคิดเห็นท่ีได/มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ ใน
กระดาษตาม
แบบฟอรBม 

โดยมีผู/จดบันทึก ผู/ควบคุมเวลาตลอดระยะเวลา
ท่ีมีการประชุม 

3 การจัดความรู5ให5เปYน
ระบบ : 
- คณะกรรมการ
ดำเนินการชCวยกันสรุป
ประเด็นเก็บรวบรวม
ข/อมูล โดยแบCงตาม
หัวข/อและประเด็น
ความรู/ท่ีสำคัญในแตC
ละคร้ัง 
-นำความรู/ท่ีได/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/มา 
ปรับปรุงทบทวนให/
เป2นองคBความรู/
ประเด็น เทคนิคการ
ประสานงานภายใน

มิ.ย. 2564 จะเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
โดยใช/คูCมือการทำงาน สำนักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจ 
และศิลปศาสตรB ซ่ึงประกอบไปด/วยข/อมูลท่ัวไป
ของคณะฯ  
และข้ันตอนการปฏิบัติงานของแตCละงาน เป2น
เคร่ืองมือในการการปฏิบัติงาน  

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปUญหา/อุปสรรค) 

หนCวยงาน  
(Cooperation 
Technique) 

4 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู5 : 
- คณะกรรมการเรียบ
เรียง ตัดตCอ และ 
ปรับปรุงเน้ือหาให/มี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป 
ประเด็นและกล่ันกรอง
ความรู/จากการ
แลกเปล่ียนรู/ให/เป2น
รูปแบบเอกสาร 
มาตรฐานเดียวกัน   

มิ.ย. 2564 จัดทำคูCมือการทำงาน สำนักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตรB โดยนำ
ข/อเสนอแนะจากการประชุมแลกเปล่ียนมา
ปรับปรุงกCอนเผยแพรCให/บุคลากรสายสนับสนุน
ใช/เป2นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 

- 

5 การเข5าถึงความรู5 : 
- คณะกรรมการมีการ
กำหนดวิธีเข/าถึง
ความรู/ โดยการปvอน
ความรู/ให/กับบุคลากรท่ี
เป2นผู/ใช/ ท่ีได/
รับผิดชอบมอบหมาย
งานใหมCเพ่ือสามารถ
เรียนรู/งานได/ดีมากข้ึน 

มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธBให/ กลุCมเปvาหมาย ได/แกC บุคลากร
สายสนับสนุนในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตรB ผCานเว็บไซตB 
http://bala.rmutl.ac.th/page/km และ 
http://bala.rmutl.ac.th/page/Research 
andAcademic 

- 

6 การแบEงปUน
แลกเปล่ียนเรียนรู5 : 
- นำประเด็นความรู/ท่ี
ได/ เผยแพรCผCาน
สารสนเทศ 
Facebook, Line , 

มิ.ย. – ก.ค. 
2564 

    6.1 นำแนวปฏิบัติท่ีดีประจำปxการศึกษา 
2562 เร่ือง "การจัดทำหนังสือราชการภายใน 
(บันทึกข/อความ)” ไปประยุกตBใช/ โดยได/เสวนา
แบCงปhนประสบการณBจากการนำแนวปฏิบัติทีด่ี
ดังกลCาวไปประยุกตBใช/ 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

Blog เพ่ือให/มีสCวน
เก่ียวข/องแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือแก/ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/กับผู/
ท่ีได/นำความรู/ไปใช/ 
เพ่ือแก/ไขปรับปรุง  

    6.2 บุคลากรสายสนับสนุนทดลองใช/คูCมือ
การทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตCอไป 

7 การเรียนรู* : 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู/ได/เสนอ
องคBความรู//แนว
ปฏิบัติท่ีดี ท่ีได/จากการ
ดำเนินการเสนอ
ผู/บริหารเพ่ือประกาศ
ให/บุคลากรท่ีสนใจ
นำไปใช/ประโยชนB ทำ
ให/เกิดความรู/ใหมC ๆ 
ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรู/
เดิมท่ีมีอยูC 
แล/วให/เกิดประโยชนBได/
มากข้ึน  

ก.ค. 2564    7.1 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ
บริหารธุรกิจฯ ได/รับแนวปฏิบัติในการทำหนังสือ
ราชการภายใน (บันทึกข/อความ) ท่ีเป2น
มาตรฐานเดียวกัน ทำให/เกิดลดข/อผิดพลาดใน
การทำหนังสือราชการภายใน เกิดความคลCองตัว
ในการปฏิบัติงานและการประสานงานในสCวนท่ี
เก่ียวข/องได/  
   7.2 อยูCในระหวCางการใช/คูCมือการทำงานเป2น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 
ส"วนท่ี 3  เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

Blog เพ่ือให/มีสCวน
เก่ียวข/องแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือแก/ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/กับผู/
ท่ีได/นำความรู/ไปใช/ 
เพ่ือแก/ไขปรับปรุง  

    6.2 บุคลากรสายสนับสนุนทดลองใช/คูCมือ
การทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตCอไป 

7 การเรียนรู* : 
- คณะกรรมการ
จัดการความรู/ได/เสนอ
องคBความรู//แนว
ปฏิบัติท่ีดี ท่ีได/จากการ
ดำเนินการเสนอ
ผู/บริหารเพ่ือประกาศ
ให/บุคลากรท่ีสนใจ
นำไปใช/ประโยชนB ทำ
ให/เกิดความรู/ใหมC ๆ 
ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรู/
เดิมท่ีมีอยูC 
แล/วให/เกิดประโยชนBได/
มากข้ึน  

ก.ค. 2564    7.1 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ
บริหารธุรกิจฯ ได/รับแนวปฏิบัติในการทำหนังสือ
ราชการภายใน (บันทึกข/อความ) ท่ีเป2น
มาตรฐานเดียวกัน ทำให/เกิดลดข/อผิดพลาดใน
การทำหนังสือราชการภายใน เกิดความคลCองตัว
ในการปฏิบัติงานและการประสานงานในสCวนท่ี
เก่ียวข/องได/  
   7.2 อยูCในระหวCางการใช/คูCมือการทำงานเป2น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 
ส"วนท่ี 3  เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา   
หนEวยงาน คณะวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีการเกษตร  

  
องคJความรู5ท่ี 1   การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5  
ช่ือองคJความรู5 : การสอนออนไลน@อยAางไรให/ได/คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค@  
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีการเกษตร  
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน/นปฏิบัติการ (Hands-On)  
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : ปรับรูปแบบการจัดการสอนเป2นแบบออนไลน@ เน่ืองมาจากสถานการณ@การแพรA
ระบาดโรคไวรัสโคโรนAา (โควิด 19)  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ได/แนวปฏิบัติท่ีดี หัวข/อ “ข/อสอบออนไลน@โดยใช/โปรแกรม Microsoft Forms”  
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบAงช้ีความรู/ :  ก.พ. 64  มีการเลือกประเด็นความรู/
ด/านผลิตบัณฑิต 1 ประเด็น 
ได/แกA การสอนออนไลน@
อยAางไรให/ได/คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค@ 

- 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  พ.ค. 64  มีการจัดประชุมจัดกิจกรรม
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู/ ใน
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

เน่ืองจากอยูAในการ
แพรAระบาดโรคโค
วิด ทำให/จัดประชุม
ได/เพียง 1 คร้ัง ผAาน
ระบบออนไลน@ 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  มิ.ย. 64 นำความรู/ท่ีได/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/มา 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ปรับปรุงทบทวนให/เป2นองค@
ความรู/ โดยเลือกประเด็น 
ข/อสอบออนไลน@โดยใช/
โปรแกรม Microsoft 
Forms  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

มิ.ย. 64 ดำเนินการเรียบเรียง และ 
ปรับปรุงเน้ือหาให/มี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป 
ประเด็นและกล่ันกรอง
ความรู/จากการแลกเปล่ียน
รู/ เป2นแนวปฏิบัติท่ีดี หัวข/อ 
“ข/อสอบออนไลน@โดยใช/
โปรแกรม Microsoft 
Forms” 

- 

5 การเข/าถึงความรู/ :  ก.ค. 64 นำแนวปฏิบัติท่ีดี มา
เผยแพรAผAานระบบ Ms 
Teams เพ่ือให/บุคลากรนำ
ความรู/ไปใช/ปฏิบัติ  

- 

6 การแบAงปvนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  ส.ค. 64 นำแนวปฏิบัติท่ีดีมาประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู/ ในวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2564 เพ่ือ
รAวมแสดงความคิดเห็น 
และแก/ไขปรับปรุง 

- 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ปรับปรุงทบทวนให/เป2นองค@
ความรู/ โดยเลือกประเด็น 
ข/อสอบออนไลน@โดยใช/
โปรแกรม Microsoft 
Forms  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

มิ.ย. 64 ดำเนินการเรียบเรียง และ 
ปรับปรุงเน้ือหาให/มี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป 
ประเด็นและกล่ันกรอง
ความรู/จากการแลกเปล่ียน
รู/ เป2นแนวปฏิบัติท่ีดี หัวข/อ 
“ข/อสอบออนไลน@โดยใช/
โปรแกรม Microsoft 
Forms” 

- 

5 การเข/าถึงความรู/ :  ก.ค. 64 นำแนวปฏิบัติท่ีดี มา
เผยแพรAผAานระบบ Ms 
Teams เพ่ือให/บุคลากรนำ
ความรู/ไปใช/ปฏิบัติ  

- 

6 การแบAงปvนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  ส.ค. 64 นำแนวปฏิบัติท่ีดีมาประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู/ ในวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2564 เพ่ือ
รAวมแสดงความคิดเห็น 
และแก/ไขปรับปรุง 

- 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

องค$ความรู*ท่ี 2   การสAงเสริมการเผยแพรAผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรค@นวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : การเตรียมต/นฉบับบทความวิชาการเพ่ือสAงตีพิมพ@  
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีการเกษตร  
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  ........การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรAวมกับ
การพัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพ่ือแลกเปล่ียนองค@ความรู/ด/านการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพด/านวิจัย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  ได/แนวปฏิบัติท่ีดี หัวข/อ “การเตรียมต/นฉบับบทความวิชาการเพ่ือสAงตีพิมพ@” 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบAงช้ีความรู/ :  ก.พ. 64  ดำเนินการแล/วเสร็จ - 
2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  พ.ค. 64  ดำเนินการแล/วเสร็จ - 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  มิ.ย. 64 ดำเนินการแล/วเสร็จ - 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

มิ.ย. 64 ดำเนินการแล/วเสร็จ - 

5 การเข/าถึงความรู/ :  ก.ค. 64 ดำเนินการแล/วเสร็จ - 

6 การแบAงปvนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  ส.ค. 64 ดำเนินการแล/วเสร็จ - 

7 การเรียนรู/ :  ส.ค. 64 ดำเนินการแล/วเสร็จ - 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา   
 หนEวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรH 

 
องคJความรู5ที่ 1   การผลิตบัณฑิตให/เป2นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนที่ 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ชื่อองคJความรู5 : .แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข/า       
สูLในระบบ 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะวิศวกรรมศาสตรO   
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวชิาชีพที่
เน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลที่เลือกองคJความรู5 : เพิ่มแนวปฏบิตัิการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข/าสูLในระบบ สำหรับนักศึกษาในโครงการพิเศษภายใต/ความรLวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสLงเสริม
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WiL ให/เป2นไปอยLางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนองคOความรู/ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนLวยงานอยLางเห็นผลเป2นรูปธรรม 
จำนวน 1 องคOความรู/ 
 
สEวนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบLงชี้ความรู/ :  
- ตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM) ด/าน การเรียนการ
สอน 
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) ประชุม เพื่อระดมความ
คิดเห็น เพื่อสร/างองคOความรู/ 
ใหมLหรือแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการ สอนที่จะ

ม.ค. – ก.พ. 
64   

ได/มีการแตLงตั้ง
คณะกรรมการจัดการ 
ความรู/ (KM) ด/านวิชาการ 
และประชุมเพื่อ ระดม
ความคิดเห็นเพื่อสร/างองคO
ความรู/ ใหมLหรือแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการ 
สอนที่จะสLงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให/ เป2น

- 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา   
 หนEวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรH 

 
องคJความรู5ที่ 1   การผลิตบัณฑิตให/เป2นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนที่ 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ชื่อองคJความรู5 : .แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข/า       
สูLในระบบ 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะวิศวกรรมศาสตรO   
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวชิาชีพที่
เน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลที่เลือกองคJความรู5 : เพิ่มแนวปฏบิตัิการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข/าสูLในระบบ สำหรับนักศึกษาในโครงการพิเศษภายใต/ความรLวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสLงเสริม
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WiL ให/เป2นไปอยLางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนองคOความรู/ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนLวยงานอยLางเห็นผลเป2นรูปธรรม 
จำนวน 1 องคOความรู/ 
 
สEวนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบLงชี้ความรู/ :  
- ตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM) ด/าน การเรียนการ
สอน 
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) ประชุม เพื่อระดมความ
คิดเห็น เพื่อสร/างองคOความรู/ 
ใหมLหรือแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการ สอนที่จะ

ม.ค. – ก.พ. 
64   

ได/มีการแตLงตั้ง
คณะกรรมการจัดการ 
ความรู/ (KM) ด/านวิชาการ 
และประชุมเพื่อ ระดม
ความคิดเหน็เพื่อสร/างองคO
ความรู/ ใหมLหรือแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการ 
สอนที่จะสLงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให/ เป2น

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อปุสรรค) 

สLงเสริมและพัฒนานักศกึษาให/
เป2น บัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ศักยภาพ   

บัณฑิตนกัปฏิบัติที่มี
ศักยภาพ โดยได/ เลือก
ประเด็นของการแนวปฏิบตัิ
ในการ เทียบโอนหนLวยกติ 
จากการศกึษานอก ระบบ
หรือการศกึษาตามอัธยาศยั
เข/าสูL การศึกษาตาม
อัธยาศัยเข/าสูLการศึกษาใน 
ระบบ เนื่องจากที่ผLานมา
คณะได/มีนโยบาย ในการ
ออกแบบการจัดการเรียน
การสอน รLวมกับสถาน
ประกอบการหรือ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยเน/น
การปรับเปลี่ยน เนื้อหา
สาระ โครงสร/างหลักสูตร 
และ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนสร/าง 
ประสบการณOการเรียนรู/
ด/วยการปฏิบัติใน สภาพ
จริงเป2นสำคัญ ด/วยองคO
ความรู/ที ่นักศึกษาได/รับ
จากการกระบวนการ
จัดการ เรียนการสอนนั้น
จะสามารถนำมาเทียบ โอน
รายวิชาของนักศึกษาได/ แตL
ที่ผLานมา นั้นยังไมLมีแนว
ปฏิบัติการเทียบโอนที ่
ชัดเจนซึ่งจะสLงผลตLอ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อปุสรรค) 

คุณภาพและ มาตรฐานของ
การจัดการเรียนการสอนได/ 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) ได/ กาหนดกลุLมเปoาหมาย
ที่เข/ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู/และ
เลLาถึงประสบการณOจากการ
จัดการ เรียนการสอนรLวมกับ
สถานประกอบการหรือ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยประกอบ
ไปด/วยหวัหน/า โครงการ 
หัวหน/าหลักสูตรที่นาไปใช/
จัดการ เรียนการสอนรLวม ได/แกL 
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรม
เกษตรและชวีภาพ, วศ.บ.
วิศวกรรม อุตสาหการ และ 
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกสOและระบบ
ควบคุมอัตโนมัต ิ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ประสบการณO ผLาน ระบบ
ออนไลนO Ms.Teams   

มี.ค. – ก.ค. 
64   

 ได/ดำเนินการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ และเลLา
ประสบการณOที่ได/ดาเนิน
การ จัดการเรียนการสอน
รLวมกับสถานประกอบการ
มาโดยได/มีการให/ข/อมลู
และ แลกเปลี่ยนความรู/
ของแตLละหลักสูตรที่ทำ 
รLวมกับสถานประกบการ
แตLละแหLง โดยได/ ให/ข/อมูล
ถึงการจัดการเรียนการสอน
ที่ เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถาน 
ประกอบการด/วย
ผู/เชี่ยวชาญจาก 
ภาคอุตสาหกรรม  
 

- 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  
- นำความรู/ที่ได/รับแลกเปลี่ยน
เรียนรู/มาสรุป ประเด็นรวบรวม
ข/อมูล โดยแบLงหัวข/อและ 
ประเด็นทบทวนเป2นองคOความรู/ 
- นำความรู/ที่ได/จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/มา ปรับปรุง
ทบทวนให/เป2นองคOความรู/   

มี.ค. – ส.ค. 
64   

ทำการรวบรวมข/อมูลและ
สรุปประเด็นองคO ความรู/ที่
ได/ นำมาสังเคราะหO
แบLงกลุLม/ ประเภท ของ
องคOความรู/ ทาการสรุป
ข/อมูล และนำข/อมูลมา
ประชุมทบทวนเป2นองคO 
ความรู/อีกครั้ง  

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

คุณภาพและ มาตรฐานของ
การจัดการเรียนการสอนได/ 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) ได/ กาหนดกลุLมเปoาหมาย
ที่เข/ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู/และ
เลLาถึงประสบการณOจากการ
จัดการ เรียนการสอนรLวมกับ
สถานประกอบการหรือ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยประกอบ
ไปด/วยหวัหน/า โครงการ 
หัวหน/าหลักสูตรที่นาไปใช/
จัดการ เรียนการสอนรLวม ได/แกL 
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรม
เกษตรและชวีภาพ, วศ.บ.
วิศวกรรม อุตสาหการ และ 
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกสOและระบบ
ควบคุมอัตโนมัต ิ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ประสบการณO ผLาน ระบบ
ออนไลนO Ms.Teams   

มี.ค. – ก.ค. 
64   

 ได/ดำเนินการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ และเลLา
ประสบการณOที่ได/ดาเนิน
การ จัดการเรียนการสอน
รLวมกับสถานประกอบการ
มาโดยได/มีการให/ข/อมลู
และ แลกเปลี่ยนความรู/
ของแตLละหลักสูตรที่ทำ 
รLวมกับสถานประกบการ
แตLละแหLง โดยได/ ให/ข/อมูล
ถึงการจัดการเรียนการสอน
ที ่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถาน 
ประกอบการด/วย
ผู/เชี่ยวชาญจาก 
ภาคอุตสาหกรรม  
 

- 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  
- นำความรู/ที่ได/รับแลกเปลี่ยน
เรียนรู/มาสรุป ประเด็นรวบรวม
ข/อมูล โดยแบLงหัวข/อและ 
ประเด็นทบทวนเป2นองคOความรู/ 
- นำความรู/ที่ได/จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/มา ปรับปรงุ
ทบทวนให/เป2นองคOความรู/   

มี.ค. – ส.ค. 
64   

ทำการรวบรวมข/อมูลและ
สรุปประเด็นองคO ความรู/ที่
ได/ นำมาสังเคราะหO
แบLงกลุLม/ ประเภท ของ
องคOความรู/ ทาการสรุป
ข/อมูล และนำข/อมูลมา
ประชุมทบทวนเป2นองคO 
ความรู/อีกครั้ง  

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อปุสรรค) 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู/ :  
- นำองคOความรู/ที่ได/มา
กลั่นกรองและเรียบ เรียง 
ปรับปรุงเนื้อหาให/มีคณุภาพ  
 
 
  

มี.ค. – ส.ค. 
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 นำข/อมูลที่สังเคราะได/มา
กลั่นกรองเรียบเรียงเนื้อหา 
นำมาจัดทำประกาศแนว 
ปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ดำเนินงานอยLางเป2น 
รูปธรรม ตรวจสอบข/อมูล
กLอนนำเสนอ 
คณะกรรมการประจำคณะ  

- 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
- เสนอองคOความรู/ที่ได/
สังเคราะหOเรียบร/อย แล/วแกL
ผู/บริหารในการเข/าถึงองคO
ความรู/ 
- คณะกรรมการกำหนดวิธี
เข/าถึงความรู/ 2 วิธี 1. การปoอน
ความรู/ให/กับบุคลากรที่ได/ 
รับผิดชอบมอบหมายงานใหมL 
เพื่อสามารถ เรียนรู/และ
ปฏิบัติงานได/ดีมากขึ้น2. เป2น
แนวปฏิบัติให/กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน อยูLแล/วจะได/นาไป
เป2นใช/เป2นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได/อยLางเรียบร/อย
และมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผLาน Website คณะ 

มี.ค. – ส.ค. 
64   

ได/มีการเสนอองคOความรู/แกL
ผู/บริหารและ ประกาศแนว
ปฏิบัติในการเทียบโอน โดย 
กาหนดวิธีการเข/าถึงองคO
ความรู/ 2 กลุLมเปoาหมาย  
1. อาจารยOหรือบุคลากรที่
ได/รับผิดชอบ มอบหมาย
งานใหมL เพื่อให/สามารถ
เรียนรู/ แนวปฏิบัติเพื่อให/มี
ความรู/ความเข/าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได/โดยการศึกษา
คูLมือ 2. อาจารยOหรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูL 
แล/วนาไปใช/เป2นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ได/อยLางมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

- 

6 การแบLงปyนแลกเปลี่ยนเรียนรู/ : 
- นำประเด็นความรู/ที่ได/ 
เผยแพรLผLาน สารสนเทศ ผLาน 
Website คณะ เพื่อให/มีสLวน 

มี.ค. – ส.ค. 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อปุสรรค) 

เกี่ยวข/องแสดงความคิดเห็น 
เพื่อแก/ไข ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/กบัผู/ที่ได/นำความรู/ไปใช/ 
เพื่อแก/ไขปรับปรุง   

7 การเรียนรู/ :                        
- การนำความรู/มาปรับใช/ในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำเป2นคูLมือ แนวปฏิบัติการ
เทียบโอน หนLวยกิตจาก
การศึกษานอกระบบหรือ 
การศึกษาตามอัธยาศัยเข/าสูL
การศึกษาใน ระบบ (นักศึกษา
โครงการความรLวมมือรLวมกบั 
สถานประกอบการ)               
- คณะกรรมการจัดการความรู/
ได/เสนอองคO ความรู//แนวปฏบิัติ
ที่ดี ที่ได/จากการดาเนินการ 
เสนอผู/บริหารเพื่อประกาศให/
บุคลากรที่สนใจ นำไปใช/
ประโยชนO   

มี.ค. – ส.ค. 
64   

    

 
ส"วนที่ 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เกี่ยวข/องแสดงความคิดเห็น 
เพื่อแก/ไข ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/กบัผู/ที่ได/นำความรู/ไปใช/ 
เพื่อแก/ไขปรับปรุง   

7 การเรียนรู/ :                        
- การนำความรู/มาปรับใช/ในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำเป2นคูLมือ แนวปฏิบัติการ
เทียบโอน หนLวยกิตจาก
การศึกษานอกระบบหรือ 
การศึกษาตามอัธยาศัยเข/าสูL
การศึกษาใน ระบบ (นักศกึษา
โครงการความรLวมมือรLวมกบั 
สถานประกอบการ)               
- คณะกรรมการจัดการความรู/
ได/เสนอองคO ความรู//แนวปฏิบัติ
ที่ดี ทีไ่ด/จากการดาเนินการ 
เสนอผู/บริหารเพื่อประกาศให/
บุคลากรที่สนใจ นำไปใช/
ประโยชนO   

มี.ค. – ส.ค. 
64   

    

 
ส"วนที่ 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDอง 

 

 
 
 

องคJความรู5ที ่2   การสLงเสริมการเผยแพรLผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคOนวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
สEวนที่ 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ชื่อองคJความรู5 : เทคนิคการเขียนหัวข/อวิจัยเพื่อพิชิตทุน   
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : คณะวิศวกรรมศาสตรO         
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรLวมกับการ
พัฒนาประเทศ 
เหตุผลที่เลือกองคJความรู5 : 1) เพื่อเป2นการพัฒนางานวจิยัให/สอดคล/องกับแหลLงผู/ให/ทนุ หนLวย PMU ที่ในปyจจุบัน
เน/นงานวิจัยเป2น ชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจยั 2) เพื่อเป2นการสLงเสริมและพัฒนางานวิจัยของ คณะ
วิศวกรรมศาสตรO ตอบโจทยOความต/องของแหลLงทุน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : แผนงานวิจัยที่ได/รับการอนุมัติอยLางน/อย 1 แผนงาน 
 
สEวนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อปุสรรค) 

1 การบLงชี้ความรู/ :  
- คณะกรรมการKM งานวิจัย 
ประชุมวเิคราะหOประเด็นความรู/
ด/านงานวิจัย 1 ประเด็น 

1 วัน เทคนิคการเขียนหัวข/อวิจัย
เพื่อพิชิตทุน 

  

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- ชLองทางเวทีการประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/รLวมกนัอยLาง
น/อย 1 ครั้ง   
- ชLองทางการแลกเปลี่ยนผLาน
ระบบออนไลนO Ms.Teams 
หรือ Zoom 

3 ครั้ง 
กำหนดการ

ดำเนิน
กิจกรรม 
เดือน 

กรกฎาคม 
2564 

กิจกรรมที่  1  ชี้แจง
แผนการจัดการองคOความรู/
ด/านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  ปÄ 2564  เรื่อง  “ 
เทคนิคการเขียนหัวข/อวิจัย
เพื่อพิชิตทุน” 
กิจกรรมที่  2  การจัดการ
องคOความรู/ด/านงานวิจัย
และบริการวิชาการ ปÄ 
2563  และ ปÄ 2564 
 ผLานการเลLาเรื่อง  โดย
แนะนำ เทคนิคการเขียน
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อปุสรรค) 

โครงการอยLางไรให/ได/ทุน  
สูLการพฒันาข/อเสนอ
โครงการวิจยั/แผน
งานวิจัย/ชดุโครงการ ใน
ปyจจุบนัผLาน PMU 
กิจกรรมที ่ 3  เชิญชวน
อาจารยO และผู/เข/ารLวม
ประชุม  แลกเปลี่ยนเรยีนรู/   
“เทคนิคการเขียนหัวข/อ
วิจัยเพื่อพิชิตทุน”   

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ 
- จัดองคOความรู/ให/เป2นหมวดหมูL 
เพื่องLายตLอการสืบค/นโดยแยก
ตามหมวดของประเด็นความรู/ 
- กำหนดผู/นำองคOความรู/ไปใช/  

1 ครั้ง 
กำหนดการ

ดำเนิน
กิจกรรม 
เดือน 

สิงหาคม 
2564 

ในวันที ่24 มีนาคม 2664  
คณะกรรมการ km  ได/
ดำเนินการจัดความรู/ให/เป2น
ระบบเพือ่ให/ผู/ใช/สามารถ
ค/นหาและนำความรู/
ดังกลLาวไปใช/ประโยชนOได/
งLายและรวดเร็ว 

 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู/ :  
- คณะกรรมการฯ เรียบเรียง 
และปรับปรุงเนื้อหาให/มี
คุณภาพดี รวมทั้งสรุปประเด็น
และกลั่นกรองความรู/จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ให/เป2น
รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคณะกรรมการKM
งานวิจัย 

1 ครั้ง 
กำหนดการ

ดำเนิน
กิจกรรม 
เดือน 

สิงหาคม 
2564 

   
 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
การเข/าถึงองคOความรู/ 

1 ครั้ง 
กำหนดการ

ดำเนิน

   - 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

โครงการอยLางไรให/ได/ทุน  
สูLการพฒันาข/อเสนอ
โครงการวิจยั/แผน
งานวิจัย/ชดุโครงการ ใน
ปyจจุบันผLาน PMU 
กิจกรรมที ่ 3  เชิญชวน
อาจารยO และผู/เข/ารLวม
ประชุม  แลกเปลี่ยนเรยีนรู/   
“เทคนิคการเขียนหัวข/อ
วิจัยเพื่อพิชิตทุน”   

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ 
- จัดองคOความรู/ให/เป2นหมวดหมูL 
เพื่องLายตLอการสืบค/นโดยแยก
ตามหมวดของประเด็นความรู/ 
- กำหนดผู/นำองคOความรู/ไปใช/  

1 ครั้ง 
กำหนดการ

ดำเนิน
กิจกรรม 
เดือน 

สิงหาคม 
2564 

ในวันที ่24 มีนาคม 2664  
คณะกรรมการ km  ได/
ดำเนินการจัดความรู/ให/เป2น
ระบบเพือ่ให/ผู/ใช/สามารถ
ค/นหาและนำความรู/
ดังกลLาวไปใช/ประโยชนOได/
งLายและรวดเร็ว 

 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู/ :  
- คณะกรรมการฯ เรียบเรียง 
และปรับปรุงเนื้อหาให/มี
คุณภาพด ีรวมทั้งสรุปประเด็น
และกลั่นกรองความรู/จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ให/เป2น
รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคณะกรรมการKM
งานวิจัย 

1 ครั้ง 
กำหนดการ

ดำเนิน
กิจกรรม 
เดือน 

สิงหาคม 
2564 

   
 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
การเข/าถึงองคOความรู/ 

1 ครั้ง 
กำหนดการ

ดำเนิน

   - 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อปุสรรค) 

- Push จัดทำเอกสารหรือคูLมอื 
เพื่อให/อาจารยO/นักวิจัยทุก
หลักสูตร ได/ใช/เป2นแนวทาง
ปฏิบัติ  
- PullจัดสLงเอกสารหรือคูLมือ ใน
รูปแบบไฟลO pdf ผLานชLองทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสO ให/แกL
อาจารยO/นักวิจัยทุกทLาน 

กิจกรรม 
เดือน 

กันยายน  
2564 

6 การแบLงปyนแลกเปลี่ยนเรียนรู/ :        

7 การเรียนรู/ :        

 
ส"วนที่ 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDอง 
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องค$ความรู*ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏบิัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรOและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนที่ 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ชื่อองค$ความรู* : เทคนิคการใช/โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการใช/งานในสำนักงานและงานบริการทาง
การศึกษา 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สำนักงานคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรO 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรOที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
สร/างฐานวัฒนธรรมองคOกร 
เหตุผลที่เลือกองค$ความรู* : เพือ่ให/บุคลากรมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและการให/บริการ เพือ่การปฏิบัติงานได/
อยLางมีประสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนองคOความรู/ที่นำมาพัฒนาการทำงานในสำนักงานอยLางเป2นรปูธรรม 
 
ส1วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบLงชี้ความรู/ :  
- แตLงตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM) ด/าน 
การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
- คณะกรรมการประชุมคัดเลอืก
ประเด็นการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ และรLวมกัน
วางแผนในการ 
กำหนดประเดน็ความรู/ที่นำมา
พัฒนาการ 
ปฏิบัติงานจริงของหนLวยงาน
อยLางเป2นรูปธรรม 

ม.ค. – ก.พ. 
64 

ได/มีการแตLงตั้งคณะกรรมการ 
จัดการความรู/ (KM) ด/านการ
พัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติงาน
ประกอบด/วย รองคณบดี ผู/ชLวย 
คณบดี และบุคลากรผู/ปฏิบัติงาน 
ด/านบริหาร ระดับคณะและสาขา
และประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู/ รLวมกัน 
วางแผนในการกำหนดประเด็น
ความรู/และเปoาหมายของการ 
จัดการความรู/ จากการดำเนิน
โครงการฝéกอบรมการประยกุตOใช/ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานประจำ 

- 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- ภายในหนLวยงาน 
- ภายนอกหนLวยงาน 

ม.ีค. – ก.ค. 
64 

สำนักงานคณบดีคณะ 
วิศวกรรมศาสตรO ได/จัดโครงการ
ดังกลLาวขึน้ในเดือนกรกฎาคม 

   

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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องค$ความรู*ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏบิัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรOและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนที่ 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ชื่อองค$ความรู* : เทคนิคการใช/โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการใช/งานในสำนักงานและงานบริการทาง
การศึกษา 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สำนักงานคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรO 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรOที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
สร/างฐานวัฒนธรรมองคOกร 
เหตุผลที่เลือกองค$ความรู* : เพือ่ให/บุคลากรมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและการให/บริการ เพือ่การปฏิบัติงานได/
อยLางมีประสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนองคOความรู/ที่นำมาพัฒนาการทำงานในสำนักงานอยLางเป2นรปูธรรม 
 
ส1วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบLงชี้ความรู/ :  
- แตLงตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM) ด/าน 
การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
- คณะกรรมการประชุมคัดเลอืก
ประเด็นการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ และรLวมกัน
วางแผนในการ 
กำหนดประเด็นความรู/ที่นำมา
พัฒนาการ 
ปฏิบัติงานจริงของหนLวยงาน
อยLางเป2นรูปธรรม 

ม.ค. – ก.พ. 
64 

ได/มีการแตLงตั้งคณะกรรมการ 
จัดการความรู/ (KM) ด/านการ
พัฒนาสมรรถนะ การปฏิบตัิงาน
ประกอบด/วย รองคณบดี ผู/ชLวย 
คณบดี และบุคลากรผู/ปฏิบัติงาน 
ด/านบริหาร ระดับคณะและสาขา
และประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู/ รLวมกัน 
วางแผนในการกำหนดประเด็น
ความรู/และเปoาหมายของการ 
จัดการความรู/ จากการดำเนิน
โครงการฝéกอบรมการประยกุตOใช/ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานประจำ 

- 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- ภายในหนLวยงาน 
- ภายนอกหนLวยงาน 

ม.ีค. – ก.ค. 
64 

สำนักงานคณบดีคณะ 
วิศวกรรมศาสตรO ได/จัดโครงการ
ดังกลLาวขึน้ในเดือนกรกฎาคม 

   

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อปุสรรค) 

2564 โดยเชิญวิทยากรผู/มีความรู/
และผLานการรับรอง 
Microsoft Office Specialist 
Expert มาทบทวนความรู/และ
แนะนำเทคนิคการใช/โปรแกรม 
Microsoft Word และ 
Microsoft Excel ที่เกี่ยวข/องใน
การทำงานในสำนกังานและงาน
บริการทางการศึกษาแกLบุคลากร 
สายสนับสนุนสังกัดคณะ 
วิศวกรรมศาสตรO 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  
- นำความรู/ที่ได/รับแลกเปลี่ยน
เรียนรู/มาทบทวนเป2น 
องคOความรู/ 
- จัดทำคลังความรู/และทะเบียน
ความรู/ 
- คณะกรรมการดำเนินการ
ชLวยกันสรปุประเด็น 

ส.ค.64 คณะกรรมการจัดการความรู/จาก
โครงการฝéกอบรม และสรุปองคO 
ความรู/และกลั่นกรององคOความรู/
ที่จะเป2นประโยชนOตLอการทำงาน 
สามารถลดระยะเวลาการทำงาน 

- 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู/ :  
- ปรับปรุงเนื้อหาให/มคีุณภาพด ี
รวมทั้งสรุปประเด็นและ
กลั่นกรองความรู/จากการ 
แลกเปลี่ยนรู/ให/เป2นรูปแบบ
เอกสาร 

ส.ค.64 ดำเนินการสรุปประเด็นองคO
ความรู/ที่ได/จำนวน 2 เรื่อง คือ 
เรื่องที ่1 การใช/เครือ่งมือ
จดหมายเวียน (Mail Merge) ใน
การจัดทำหนังสือเชิญประชุม/
หนังสือแจ/งเวยีน โดยใช/
โปรแกรม MicrosoftWord และ 
Microsoft Excel 
เป2นประโยชนOในการสร/างหนังสอื
ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน แตLมีผู/รับ
จำนวนมาก ทำให/การทำงานเกิด

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อปุสรรค) 

ความสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และเรื่องที ่2 การใช/
เครื่องมือ Flash Fill ในการเติม 
ข/อความอัตโนมัต ิตามรูปแบบที่
กำหนดไว/ บนโปรแกรม
Microsoft Excel ซึ่งเป2น
ประโยชนOในการแยกข/อมูลออก
จากกัน 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
- เผยแพรLผLาน Website 
- กิจกรรมถLายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/แนวทาง 
ปฏิบัติที่ด ี

ก.ย.64  เผยแพรLผLาน Website : 
www.engineering.rmutl.ac.th 

 

6 การแบLงปyนแลกเปลี่ยนเรียนรู/ :  ก.ย.64     

7 การเรียนรู/ :                        
-การนำความรู/มาปรับใช/ในการ
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.64 บุคลากรของคณะสามารถนำองคO
ความรู/จากการอยLางเป2นระบบไป
ใช/ในการปฏิบัติงานเพื่อเป2น
มาตรฐานเดียวกัน 

- 

 
ส"วนที่ 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสรจ็) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ความสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และเรื่องที ่2 การใช/
เครื่องมือ Flash Fill ในการเติม 
ข/อความอัตโนมัต ิตามรูปแบบที่
กำหนดไว/ บนโปรแกรม
Microsoft Excel ซึ่งเป2น
ประโยชนOในการแยกข/อมูลออก
จากกัน 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
- เผยแพรLผLาน Website 
- กิจกรรมถLายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/แนวทาง 
ปฏิบัติที่ดี 

ก.ย.64  เผยแพรLผLาน Website : 
www.engineering.rmutl.ac.th 

 

6 การแบLงปyนแลกเปลี่ยนเรียนรู/ :  ก.ย.64     

7 การเรียนรู/ :                        
-การนำความรู/มาปรับใช/ในการ
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.64 บุคลากรของคณะสามารถนำองคO
ความรู/จากการอยLางเป2นระบบไป
ใช/ในการปฏิบัติงานเพื่อเป2น
มาตรฐานเดียวกัน 

- 

 
ส"วนที่ 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDอง 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

  
องคJความรู5ท่ี 1   การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : แนวทางการจัดการเรียนรู/แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในสถานการณPท่ีไมRปกติ  
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เพ่ือให/อาจารยPของมหาวิทยาลัยมีความรู/ ความสามารถในการจัดการเรียนรู/ท่ีเน/น
ผลลัพธPการเรียนรู/ และสามารถปรับตามสถานการณPท่ีไมRปกติในปdจจุบัน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนรายวิชาอยRางน/อย 1 รายวิชาในแตRละหลักสูตร  (5 รายวิชา) 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบRงช้ีความรู/ :  ก.พ. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว 
- คณะกรรมการ KM ใน
สRวนการผลิตกำลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน/นปฏิบัติการ 
(Hands-On) 
ประชุมวิเคราะหPประเด็น
ความรู/ด/านการผลิตบัณฑิต 
1 ประเด็น คือ แนว
ทางการจัดการเรียนรู/แบบ
ผสมผสาน (Blended 
Learning) ในสถานการณP
ไมRปกติ 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  มี.ค.-พ.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- ประชุมและแลกเปล่ียน
ความรู/ระหวRาง
คณะกรรมการ KM ผลิต
บัณฑิต และ 
อาจารยPผู/รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยกำหนดให/มี
การประชุมและแลกเปล่ียน
เรียนรู/รRวมกัน และมีผู/จด
บันทึกและผู/ควบคุมเวลา
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
ประชุม และมีการประชุม
เดือนละ 1 คร้ัง ณ ห/อง
ประชุมของหลักสูตร 

  

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  มี.ค.-พ.ค. 64 ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- - สรุปประเด็นท่ี

แลกเปล่ียนเรียนรู/ เพ่ือให/
งRายตRอการค/นหา จัดแบRง
เป2นหมวดหมูR และรูป
แบบฟอรPมตRางๆ ท้ังข/อมูล
จากการแลกเปล่ียน และ
การค/นคว/าข/อมูลเพ่ิมเติม 

 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

มิ.ย.- ก.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- คณะกรรมการฯ เรียบ
เรียงข/อมูล จัดรูปแบบ
ข/อมูลเป2นลำดับ
กระบวนการ และปรับปรุง
เน้ือหาให/มีคุณภาพดี 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  มี.ค.-พ.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- ประชุมและแลกเปล่ียน
ความรู/ระหวRาง
คณะกรรมการ KM ผลิต
บัณฑิต และ 
อาจารยPผู/รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยกำหนดให/มี
การประชุมและแลกเปล่ียน
เรียนรู/รRวมกัน และมีผู/จด
บันทึกและผู/ควบคุมเวลา
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
ประชุม และมีการประชุม
เดือนละ 1 คร้ัง ณ ห/อง
ประชุมของหลักสูตร 

  

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  มี.ค.-พ.ค. 64 ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- - สรุปประเด็นท่ี

แลกเปล่ียนเรียนรู/ เพ่ือให/
งRายตRอการค/นหา จัดแบRง
เป2นหมวดหมูR และรูป
แบบฟอรPมตRางๆ ท้ังข/อมูล
จากการแลกเปล่ียน และ
การค/นคว/าข/อมูลเพ่ิมเติม 

 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

มิ.ย.- ก.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- คณะกรรมการฯ เรียบ
เรียงข/อมูล จัดรูปแบบ
ข/อมูลเป2นลำดับ
กระบวนการ และปรับปรุง
เน้ือหาให/มีคุณภาพดี 

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

รวมท้ังสรุปประเด็นและ
กล่ันกรองความรู/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/เป2น
รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน โดย
คณะกรรมการ KM ผลิต
บัณฑิต 

5 การเข/าถึงความรู/ :  ก.ค. 64  - เสนอองคPความรู/ท่ีได/
สังเคราะหPเรียบร/อยแล/วแกR
ผู/บริหารคณะ 
การเข/าถึงองคPความรู/ 
- จัดทำเอกสารหรือคูRมือ 
เพ่ือให/อาจารยPได/ใช/เป2น
แนวทางปฏิบัติ   
- จัดสRงเอกสารหรือคูRมือ ใน

รูปแบบไฟลP pdf ผRาน
ชRองทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสP ให/แกR
อาจารยPทุกทRาน และทำ

การอัพโหลดข/อมูลในสRวน
ของการจัดการความรู/ของ

หนRวยงาน KM CISAT 

ยังไมRสามารถ
ดำเนินการได/ตาม

แผนงานท่ีวางไว/ แตR
ได/มีการรวบรวม
ข/อมูลแนวปฏิบัติ

ตRางๆเป2นเอกสารใน
รูปแบบไฟลP pdf  

6 การแบRงปdนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  ก.ค. 64  - นำความรู/ท่ีได/ไปใช/เป2น
แนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีได/มีการ
จัดการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยฯ  
- นำเสนอองคPความรู/ท่ีได/มี
การแบRงปdนผRานเวทีเสวนา

ยังไมRสามารถ
ดำเนินการได/ตาม
แผนงานท่ีวางไว/   

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

83



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

แลกเปล่ียนเรียนรู/แนว
ปฏิบัติท่ีดี 
(งาน RMUTL KM DAY 
2021) 

7 การเรียนรู/ :  ส.ค. 64  - คณะกรรมการ KM ผลิต
บัณฑิต ติดตามผลการนำ
องคPความรู/ไปใช/ 

ยังไมRสามารถ
ดำเนินการได/ตาม
แผนงานท่ีวางไว/   

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

แลกเปล่ียนเรียนรู/แนว
ปฏิบัติท่ีดี 
(งาน RMUTL KM DAY 
2021) 

7 การเรียนรู/ :  ส.ค. 64  - คณะกรรมการ KM ผลิต
บัณฑิต ติดตามผลการนำ
องคPความรู/ไปใช/ 

ยังไมRสามารถ
ดำเนินการได/ตาม
แผนงานท่ีวางไว/   

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคJความรู5ท่ี 2   การสRงเสริมการเผยแพรRผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคPนวัตกรรมและผลงานบริการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : แนวทางการเสริมสร/างความเข/มแข็งการทำงานวิจัยรRวมกับสถานประกอบการและชุมชน 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรRวมกับการ
พัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : การสร/างความสัมพันธPระหวRางมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนและสถานประกอบการจึงเป2น
ส่ิงสำคัญ เพ่ือให/เกิดความสนิทสนมหรือความคุ/นเคย สามารถนำมาเป2นประโยชนPได/กับการดำเนินงานในอนาคต    
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : มีแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยรRวมกับสถานประกอบการและชุมชน 1 แนวปฏิบัติ 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบRงช้ีความรู/ :  ก.พ. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว 
- คณะกรรมการ KM ใน
สRวนการวิจัย 
โดยได/วิเคราะหPประเด็น
ความรู/ด/านการวิจัย 1 
ประเด็น คือ การจัดการ
ความรู/วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ เร่ือง 
แนวทางการเสริมสร/าง
ความเข/มแข็ง 
การทำงานวิจัยรRวมกับ
สถานประกอบการและ
ชุมชน 

  

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  มี.ค.-พ.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- ประชุมและแลกเปล่ียน
ความรู/ระหวRาง
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

คณะกรรมการ KM ด/าน
การวิจัย อาจารยP และ
นักวิจัยในสังกัด  
โดยกำหนดให/มีการประชุม
และแลกเปล่ียนเรียนรู/
รRวมกัน และมีผู/จดบันทึก
และผู/ควบคุมเวลาตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการประชุม 
และมีการประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง  

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  มี.ค.-พ.ค. 64 ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- สรุปประเด็นท่ีแลกเปล่ียน
เรียนรู/ และค/นคว/าข/อมูล
เพ่ิมเติม 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

มิ.ย.- ก.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- คณะกรรมการฯ เรียบ
เรียงข/อมูล จัดรูปแบบ
ข/อมูลเป2นลำดับ
กระบวนการ และปรับปรุง
เน้ือหาให/มีคุณภาพดี 
รวมท้ังสรุปประเด็นและ
กล่ันกรองความรู/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/เป2น
รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน โดย
คณะกรรมการ KM ด/าน
วิจัย 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

คณะกรรมการ KM ด/าน
การวิจัย อาจารยP และ
นักวิจัยในสังกัด  
โดยกำหนดให/มีการประชุม
และแลกเปล่ียนเรียนรู/
รRวมกัน และมีผู/จดบันทึก
และผู/ควบคุมเวลาตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการประชุม 
และมีการประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง  

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  มี.ค.-พ.ค. 64 ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- สรุปประเด็นท่ีแลกเปล่ียน
เรียนรู/ และค/นคว/าข/อมูล
เพ่ิมเติม 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

มิ.ย.- ก.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- คณะกรรมการฯ เรียบ
เรียงข/อมูล จัดรูปแบบ
ข/อมูลเป2นลำดับ
กระบวนการ และปรับปรุง
เน้ือหาให/มีคุณภาพดี 
รวมท้ังสรุปประเด็นและ
กล่ันกรองความรู/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/เป2น
รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน โดย
คณะกรรมการ KM ด/าน
วิจัย 

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเข/าถึงความรู/ :  ก.ค. 64 - เสนอองคPความรู/ท่ีได/
สังเคราะหPเรียบร/อยแล/วแกR
ผู/บริหารคณะ 
การเข/าถึงองคPความรู/ 
- จัดทำเอกสารหรือคูRมือ 
เพ่ือให/อาจารยP/นักวิจัยได/
ใช/เป2นแนวทางปฏิบัติ   
- จัดสRงเอกสารหรือคูRมือ ใน
รูปแบบไฟลP pdf ผRาน
ชRองทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสP ให/แกR
อาจารยPทุกทRาน และทำ
การอัพโหลดข/อมูลในสRวน
ของการจัดการความรู/ของ
หนRวยงาน KM CISAT 

 

6 การแบRงปdนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  ก.ค. 64  - นำความรู/ท่ีได/ไปใช/เป2น
แนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการทำงานวิจัย
ของอาจารยP/นักวิจัยใน
สังกัด 

 

7 การเรียนรู/ :  ส.ค. 64  - คณะกรรมการ KM ด/าน
วิจัย ติดตามผลการนำองคP
ความรู/ไปใช/ 

ยังไมRสามารถ
ดำเนินการได/ตาม
แผนงานท่ีวางไว/   

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรPและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการในสถานการณPไมRปกติ 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร1างฐาน
วัฒนธรรมองค9กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตRอการทำงานในชRวงสถานการณPท่ีไมRเป2นปกติ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ร/อยละความพึงพอใจของผู/บริหารตRอการใช/ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ระดับดี 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบRงช้ีความรู/ :  ก.พ. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว 
- คณะกรรมการ KM  ใน
สRวนของการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรP
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ประชุม
วิเคราะหPประเด็นความรู/
ด/านการผลิตบัณฑิต 1 
ประเด็น คือ แนวปฏิบัติท่ีดี
ในการบริหารจัดการใน
สถานการณPไมRปกติ 

 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  มี.ค.-พ.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- ประชุมและแลกเปล่ียน
ความรู/ระหวRาง
คณะกรรมการ KM ในสRวน
ของการพัฒนาสมรรถนะ
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องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรPและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการในสถานการณPไมRปกติ 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร1างฐาน
วัฒนธรรมองค9กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตRอการทำงานในชRวงสถานการณPท่ีไมRเป2นปกติ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ร/อยละความพึงพอใจของผู/บริหารตRอการใช/ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ระดับดี 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบRงช้ีความรู/ :  ก.พ. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว 
- คณะกรรมการ KM  ใน
สRวนของการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรP
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ประชุม
วิเคราะหPประเด็นความรู/
ด/านการผลิตบัณฑิต 1 
ประเด็น คือ แนวปฏิบัติท่ีดี
ในการบริหารจัดการใน
สถานการณPไมRปกติ 

 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  มี.ค.-พ.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- ประชุมและแลกเปล่ียน
ความรู/ระหวRาง
คณะกรรมการ KM ในสRวน
ของการพัฒนาสมรรถนะ

 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

การปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตรPและ
พันธกิจของ และบุคลากร
สายสนับสนุน โดย
กำหนดให/มีการประชุมและ
แลกเปล่ียนเรียนรู/รRวมกัน 
และมีผู/จดบันทึกและผู/
ควบคุมเวลาตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการประชุม 
และมีการประชุมเดือนละ 
1 คร้ัง  

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ  มี.ค.-พ.ค. 64 ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- สรุปประเด็นท่ีแลกเปล่ียน
เรียนรู/ และรูปแบบฟอรPม
ตRางๆ ท้ังข/อมูลจากการ
แลกเปล่ียน และการ
ค/นคว/าข/อมูลเพ่ิมเติม 

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  

มิ.ย.- ก.ค. 64  ดำเนินการเสร็จแล/ว  
- คณะกรรมการฯ เรียบ
เรียงข/อมูล จัดรูปแบบ
ข/อมูลเป2นลำดับ
กระบวนการ และปรับปรุง
เน้ือหาให/มีคุณภาพดี 
รวมท้ังสรุปประเด็นและ
กล่ันกรองความรู/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/เป2น
รูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน โดย
คณะกรรมการ KM  
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเข/าถึงความรู/ :  ก.ค. 64  - เสนอองคPความรู/ท่ีได/
สังเคราะหPเรียบร/อยแล/วแกR
ผู/บริหารคณะ 
การเข/าถึงองคPความรู/ 
- จัดทำเอกสารหรือคูRมือ 
เพ่ือให/บุคลากรสาย
สนับสนุน และอาจารยPได/
ใช/เป2นแนวทางปฏิบัติ   
- จัดสRงเอกสารหรือคูRมือ ใน
รูปแบบไฟลP pdf ผRาน
ชRองทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสP ให/แกR
อาจารยPทุกทRาน และทำ
การอัพโหลดข/อมูลในสRวน
ของการจัดการความรู/ของ
หนRวยงาน KM CISAT 

 

6 การแบRงปdนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  ก.ค. 64  - นำความรู/ท่ีได/ไปใช/เป2น
แนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให/สอดคล/องกับ
การทำงานในแตRละด/าน  

 

7 การเรียนรู/ :  ส.ค. 64  - คณะกรรมการ KM ผลิต
บัณฑิต ติดตามผลการนำ
องคPความรู/ไปใช/ 

 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเข/าถึงความรู/ :  ก.ค. 64  - เสนอองคPความรู/ท่ีได/
สังเคราะหPเรียบร/อยแล/วแกR
ผู/บริหารคณะ 
การเข/าถึงองคPความรู/ 
- จัดทำเอกสารหรือคูRมือ 
เพ่ือให/บุคลากรสาย
สนับสนุน และอาจารยPได/
ใช/เป2นแนวทางปฏิบัติ   
- จัดสRงเอกสารหรือคูRมือ ใน
รูปแบบไฟลP pdf ผRาน
ชRองทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสP ให/แกR
อาจารยPทุกทRาน และทำ
การอัพโหลดข/อมูลในสRวน
ของการจัดการความรู/ของ
หนRวยงาน KM CISAT 

 

6 การแบRงปdนแลกเปล่ียนเรียนรู/ :  ก.ค. 64  - นำความรู/ท่ีได/ไปใช/เป2น
แนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให/สอดคล/องกับ
การทำงานในแตRละด/าน  

 

7 การเรียนรู/ :  ส.ค. 64  - คณะกรรมการ KM ผลิต
บัณฑิต ติดตามผลการนำ
องคPความรู/ไปใช/ 

 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
การบริหารพัสดุและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวFาดGวยการจัดซื้อจัดจGางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ตามขGอสังเกตสำนักงานตรวจสอบภายในที่มีตFอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลGานนา สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดGพิจารณาหาแนวทางในการการบริหารพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกตFอผูGรับบริการและการตรวจสอบเพื่อการรายงานตFอมหาวิทยาลัย เปZนไปดGวย
ความรวดเร็วถูกตGอง 1)เพื่อจัดการขGอมูลงานวัสดุและครุภัณฑ< ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหG
มีระเบียบมากยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบขGอมูลที่ถูกตGอง 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการวัสดุและครุภัณฑ< สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่ือองค$ความรู* : กระบวนการบริหารงานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรGางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลที่เลือกองค$ความรู* : ตามที่ สำนักงานตรวจสอบภายในไดGมีการตรวจสอบกิจกรรมการบริหารพัสดุ ระหวFาง
วันท่ี 9-27 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเปZนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปcงบประมาณ พ.ศ.2563 ผล
การตรวจสอบสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดGดังน้ี 
1. ผลกระทบเกี่ยวกับความนFาเชื่อถือ และความถูกตGองครบถGวนของรายงานทางการเงิน ของมหาวิทยาลัย มี

สาเหตุมาจากเร่ืองดังน้ี 
1.1. คFาเสื ่อมราคาของพัสดุ พบวFา มทร.ลGานนามีจุดอFอนเรื ่องการบริหารพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวFดGวยการจัดซื้อจัดจGางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไดGแกF การจัดทำทะเบียน
คุมทรัพย<สิน และบัญชีวัสดุ ยังไมFครบถGวนและเปZนปfจจุบัน อีกรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปcงบประมาณ พ.ศ.25'66 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปcลFาชGาไมFเปZนไปตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวGในระเบียบดังกลFาว (ตGองรายงานใหGหัวหนGาสFวนราชการทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตFวันเร่ิม
ดำเนินการตรวจสอบ) และสFวนใหญFยังไมFพบคำสั่งแตFงตั้งคณะกรรมการสอบหาขGอเท็จจริงประจำปc
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทำหนGาที่ตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไมFจำเปZนตGองใชG เพื่อจะแทง
จำหนFายตFอไป 

1.2. ความมีตัวตน พบวFา สFวนใหญFความมีตัวตนอยูFจริงของพัสดุยังไมFถูกตGองตรงกับทะเบียนคุมทรัพย<สิน รวม
ไปถึงพัสดุชำรุด เสื ่อมสภาพหรือไมFจำเปZนตGองใชG ยังไมFมีการแทงจำหนFายออกไปจากทะเบียน คุม
ทรัพย<สิน และไมFพบการจัดทำทะเบียนคุมการยืมครุภัณฑ< โดยเฉพาะครุภัณฑ<ท่ีมีการนำไปใชGนอกสถานท่ี
สFงผลทำใหGผูGรับผิดชอบไมFมีขGอมูลเพ่ือใชGในการติดตามทวงถามการคืนครุภัณฑ< 

2. ผลการประเมินผลการควบคุมภายในขั ้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ พบวFางานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที ่ยังไมFเพียงพอ โดยเฉพาะในเรื ่องการกำกับดูแลและติดตาม
ประเมินผลของผูGบริหารในแตFละหนFวยงานมีอยFางไมFตFอเนื่อง และไมFสม่ำเสมอทั้งนี้ การรายงานผลการ
ตรวจสอบในครั้งนี้มีขGอเสนอแนะที่อธิการบดีโปรดพิจารณาใหG หนFวยรับตรวจตGองนำไปปฏิบัติและรายงานผล
การปฏิบัติตามขGอเสนอแนะภายใน 60 วันนับจากวันสั่งการซึ่งขGอเสนอแนะที่ไดGจากการตรวจสอบ พอสรุปไดG
ดังน้ี 
2.1. ดGานการบริหาร (Management Audit) ผูGอำนวยการกองคลัง, หัวหนGาเจGาหนGาที่พัสด, ผูGอำนวยการกอง

บริหารทรัพยากร ทุกพื้นท่ี,หัวหนGางานพัสดุ ทุกพื้นที่ และหัวหนGางานพัสดุ สวก. ตGองกำชับ และกำกับ
ดูแลและติดตามเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปc ผFานงานพัสดุ เนื่องจาก
สFวนใหญFมีการตรวจสอบพัสดุประจำปcงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังไมFแลGวเสร็จ อีกรวมทั้งตGองกำหนด
แบบฟอร<มเพื่อใหGทุกหนFวยงานรายงานขGอมูลรายการครุภัณฑ< รายละเอียดแสดงในรายงานผลตรวจสอบ
ของแตFละหนFวยงาน 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปc ซึ ่งมีหนGาที ่ในการ
ประสานงานกับกองคลัง งานพัสดุ ในการรายงานผลใหGเปZนไปตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกตGอง จึงไดGหารือเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูGแนวทางในการพัฒนาการบริหารพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปcสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : รGอยละความพึงพอใจของผูGรับบริการ 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบFงช้ีความรูG :  กุมภาพันธ< 64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดG
แตFงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรูG (KM)  

 การสรGางและหา 
แกFนของประเด็นท่ีมี 
ความเก่ียวขGอง
รFวมกัน 
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทำหนGาที่ตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไมFจำเปZนตGองใชG เพื่อจะแทง
จำหนFายตFอไป 

1.2. ความมีตัวตน พบวFา สFวนใหญFความมีตัวตนอยูFจริงของพัสดุยังไมFถูกตGองตรงกับทะเบียนคุมทรัพย<สิน รวม
ไปถึงพัสดุชำรุด เสื ่อมสภาพหรือไมFจำเปZนตGองใชG ยังไมFมีการแทงจำหนFายออกไปจากทะเบียน คุม
ทรัพย<สิน และไมFพบการจัดทำทะเบียนคุมการยืมครุภัณฑ< โดยเฉพาะครุภัณฑ<ท่ีมีการนำไปใชGนอกสถานท่ี
สFงผลทำใหGผูGรับผิดชอบไมFมีขGอมูลเพ่ือใชGในการติดตามทวงถามการคืนครุภัณฑ< 

2. ผลการประเมินผลการควบคุมภายในขั ้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ พบวFางานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที ่ยังไมFเพียงพอ โดยเฉพาะในเรื ่องการกำกับดูแลและติดตาม
ประเมินผลของผูGบริหารในแตFละหนFวยงานมีอยFางไมFตFอเนื่อง และไมFสม่ำเสมอทั้งนี้ การรายงานผลการ
ตรวจสอบในครั้งนี้มีขGอเสนอแนะที่อธิการบดีโปรดพิจารณาใหG หนFวยรับตรวจตGองนำไปปฏิบัติและรายงานผล
การปฏิบัติตามขGอเสนอแนะภายใน 60 วันนับจากวันสั่งการซึ่งขGอเสนอแนะที่ไดGจากการตรวจสอบ พอสรุปไดG
ดังน้ี 
2.1. ดGานการบริหาร (Management Audit) ผูGอำนวยการกองคลัง, หัวหนGาเจGาหนGาที่พัสด, ผูGอำนวยการกอง

บริหารทรัพยากร ทุกพื้นท่ี,หัวหนGางานพัสดุ ทุกพื้นที่ และหัวหนGางานพัสดุ สวก. ตGองกำชับ และกำกับ
ดูแลและติดตามเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปc ผFานงานพัสดุ เนื่องจาก
สFวนใหญFมีการตรวจสอบพัสดุประจำปcงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังไมFแลGวเสร็จ อีกรวมทั้งตGองกำหนด
แบบฟอร<มเพื่อใหGทุกหนFวยงานรายงานขGอมูลรายการครุภัณฑ< รายละเอียดแสดงในรายงานผลตรวจสอบ
ของแตFละหนFวยงาน 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปc ซึ ่งมีหนGาที ่ในการ
ประสานงานกับกองคลัง งานพัสดุ ในการรายงานผลใหGเปZนไปตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกตGอง จึงไดGหารือเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูGแนวทางในการพัฒนาการบริหารพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปcสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : รGอยละความพึงพอใจของผูGรับบริการ 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบFงช้ีความรูG :  กุมภาพันธ< 64 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดG
แตFงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรูG (KM)  

 การสรGางและหา 
แกFนของประเด็นท่ีมี 
ความเก่ียวขGอง
รFวมกัน 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสรGางและแสวงหาความรูG :  กุมภาพันธ< 64 - คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูG  
- กำหนดใหGบุคลากรแตFละ
คนไดGแสดงความคิดเห็นคน
ละ 3-5 นาที  
- บันทึกรายละเอียดความ
คิดเห็นท่ีไดGมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูG ใน
กระดาษแบบฟอร<ม  

 ความเขGาใจการมี
สFวนรFวมในการ
แสวงหาความรูG 

3 การจัดความรูGใหGเปZนระบบ  พฤษภาคม 64 - คณะกรรมการดำเนินการ
สรุปประเด็น และรวบรวม
ขGอมูลท่ีไดG เพ่ือนำมา 
ปรับปรุง พัฒนา 

 ภาระงานสFงผลตFอ
การดำเนินงาน 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูG :  

พฤษภาคม 64 - คณะกรรมการดำเนินการ 
ปรับปรุง แกGไขตาม
ขGอสังเกต และจัดทำเปZน
ระบบ  

 ภาระงานสFงผลตFอ
การดำเนินงาน 

5 การเขGาถึงความรูG :  กรกฎาคม 64 คณะกรรมการการจัดการ
ความรูGสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดGการสFงหนังสือเวียนแจGง
ใหGทราบเก่ียวกับ  คูFมือการ
ใชGงาน ระบบจัดการ
ครุภัณฑ< สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเพ่ือใหGบุคลากรภายใน
หนFวยงาน ใหGศึกษา 

 ภาระงานสFงผลตFอ
การดำเนินงาน 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

6 การแบFงปfนแลกเปล่ียนเรียนรูG :   สิงหาคม 64  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ  ไ ดG
แลกเปลี่ยนเรียนรู G การใชG
ง าน เพ ื ่ อ ส ร ุ ป  ข G อ คว ร
ปรับปรุงและพัฒนาใหGดีข้ึน 

 ภาระงานสFงผลตFอ
การดำเนินงาน 

7 การเรียนรูG :   กันยายน 64  นำความรูGไปรับใชGงาน โดย
ใหGคณะกรรมการฯ พัสดุ 
สำน ั กว ิ ทยบร ิ การและ
เทค โน โลย ี ส า รสน เทศ 
ดำเนินการนำเขGาขGอมูล 

 ฐานขGอมูลเดิมถูก
จัดเก็บในรูปของ
เอกสาร ดังน้ันใน
การจัดเขGาระบบ 
จะตGองใชGบุคลากร
ในการนำเขGาขGอมูล 
ซ่ึงตGองใชGระยะเวลา 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

6 การแบFงปfนแลกเปล่ียนเรียนรูG :   สิงหาคม 64  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ  ไ ดG
แลกเปลี่ยนเรียนรู G การใชG
ง าน เพ ื ่ อ ส ร ุ ป  ข G อ คว ร
ปรับปรุงและพัฒนาใหGดีข้ึน 

 ภาระงานสFงผลตFอ
การดำเนินงาน 

7 การเรียนรูG :   กันยายน 64  นำความรูGไปรับใชGงาน โดย
ใหGคณะกรรมการฯ พัสดุ 
สำน ั กว ิ ทยบร ิ การและ
เทค โน โลย ี ส า รสน เทศ 
ดำเนินการนำเขGาขGอมูล 

 ฐานขGอมูลเดิมถูก
จัดเก็บในรูปของ
เอกสาร ดังน้ันใน
การจัดเขGาระบบ 
จะตGองใชGบุคลากร
ในการนำเขGาขGอมูล 
ซ่ึงตGองใชGระยะเวลา 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน สำนักสEงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  
 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* ไดEแนวปฏิบัติท่ีดีถึงข้ันตอนการขอเอกสารและการชำระเงินคLาออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษาออนไลน< 
ช่ือองค$ความรู* : ข้ันตอนการขอเอกสารและการชำระเงินคLาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน< 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สำนักสLงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรEางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เน่ืองจากมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไดEมี
มาตรการ ในการเวEนระยะหLางทางสังคม เพ่ือลดอัตราความเส่ียงในการสัมผัสโรค จึงปรับเปล่ียนกระบวนการ
แบบเดิมเปWนแบบใหมLดEวยการขอเอกสารและการชำระเงินคLาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน< ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ : ข้ันตอนการขอเอกสารและการชำระเงินคLาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน< จำนวน 1 
ข้ันตอน และโมดูลของการขอเอกสารออนไลน< 1 โมดูล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ข้ันตอนการขอเอกสารและการชำระเงินคLาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน< จำนวน 
1 ข้ันตอน และโมดูลของการขอเอกสารออนไลน< 1 โมดูล 
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ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบLงช้ีความรูE : 
-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรูE 
(KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรูE 
(KM) แลกเปล่ียนเรียนรูE โดย
กำหนด Knowledge 
Mapping โดยเนEนประเด็น  

ม.ค. 64 1. ไดEแตLงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรูE(KM) สวท. 
2. จัดทำแผนการดำเนิน
โครงการ 
3. คณะกรรมการจัดการ
ประชุมกำหนดประเด็น
ความรูE วันท่ี 21 ม.ค. 64 
โดยไดEนำหัวขEอท่ีแตLละกลุLม
งานเคยเสนอจัดทำ KM 
ของปnการศึกษา 2563 มา
คัดเลือกใหมLอีกคร้ังและสา
มารเพ่ิมหัวขEอใหมLไดE และ
ไดEคัดเลือกเหลือ 1 องค<
ความรูE คือเร่ือง แนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการขอเอกสารและ
การชำระเงินคLาออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ออนไลน<  

- 

2 การสรEางและแสวงหาความรูE 
:2.1 คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูE รLวมกับ
บุคลากรสำนักสLงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จำนวน 3 
คร้ัง  
- คร้ังท่ี 1 วันท่ี 21 ม.ค. 64 
คัดเลือกหัวขEอการจัดการ
ความรูEประจำปnการศึกษา 2564             

ม.ค. -มี.ค 64 ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูE 
หรือบันทึกการเลLาเร่ือง 
จำนวน 3 คร้ัง 
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ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 
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ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบLงช้ีความรูE : 
-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรูE 
(KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรูE 
(KM) แลกเปล่ียนเรียนรูE โดย
กำหนด Knowledge 
Mapping โดยเนEนประเด็น  

ม.ค. 64 1. ไดEแตLงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรูE(KM) สวท. 
2. จัดทำแผนการดำเนิน
โครงการ 
3. คณะกรรมการจัดการ
ประชุมกำหนดประเด็น
ความรูE วันท่ี 21 ม.ค. 64 
โดยไดEนำหัวขEอท่ีแตLละกลุLม
งานเคยเสนอจัดทำ KM 
ของปnการศึกษา 2563 มา
คัดเลือกใหมLอีกคร้ังและสา
มารเพ่ิมหัวขEอใหมLไดE และ
ไดEคัดเลือกเหลือ 1 องค<
ความรูE คือเร่ือง แนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการขอเอกสารและ
การชำระเงินคLาออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ออนไลน<  

- 

2 การสรEางและแสวงหาความรูE 
:2.1 คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูE รLวมกับ
บุคลากรสำนักสLงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จำนวน 3 
คร้ัง  
- คร้ังท่ี 1 วันท่ี 21 ม.ค. 64 
คัดเลือกหัวขEอการจัดการ
ความรูEประจำปnการศึกษา 2564             

ม.ค. -มี.ค 64 ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูE 
หรือบันทึกการเลLาเร่ือง 
จำนวน 3 คร้ัง 

   

 
 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

- คร้ังท่ี 2 วันท่ี 4 ก.พ. 64 รLาง
ข้ันตอนการขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน<               
- คร้ังท่ี 3 วันท่ี 4 มี.ค. 64 
นำเสนอการปรับปรุงรLาง
ข้ันตอนการขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน< คร้ังท่ี 2                         
- คร้ังท่ี 4 วันท่ี 1 เม.ย. 64 
นำเสนอการพัฒนาระบบ สาธิต
การใชEงาน              
- คร้ังท่ี 5 วันท่ี 9 เม.ย. 64 
สรุปการใชEงานและนำ
ขEอเสนอแนะดำเนินการ
ปรับปรุงแกEไข 2.2 ใหE
คณะกรรมการแสดงความ
คิดเห็นถึงการปฏิบัติงานในแตL
ละข้ันตอน ใหEสอบคลEองและ
รองรับการเขEาใชEงานท้ัง
นักศึกษาปpจจุบันและนักศึกษา
เกLา   
- บันทึกรายละเอียดความ
คิดเห็นท่ีไดEมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูE ในกระดาษแบบฟอร<ม 
(แบบฟอร<มบันทึกเร่ืองเลLาและ
ผูEเขEารLวมกิจกรรม) หรือใน
รายงานการประชุมของ
หนLวยงาน 

3 การจัดความรูEใหEเปWนระบบ : 
-คณะกรรมการดำเนินงานสรุป

ม.ค. – เม.ย. 
64 

จัดเก็บองค<ความรูEจากการ
บันทึกการแลกเปล่ียน
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ประเด็นเก็บรวบรวมขEอมูล  
-นำความรูEท่ีไดEจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูEมา ปรับปรุง
ทบทวนใหEเปWนองค<ความรูE
สำหรับการปรับปรุงพัฒนา
ระบบ 

เรียนรูEจำนวน 3 คร้ัง และ
นำความรูEท่ีไดEจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูEมา
ปรับปรุงพัฒนาระบบ โดย
ไดEองค<ความรูEในสLวนของ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการ
ออกเอกสารและขอเอกสาร
ออนไลน< ท้ังนักศึกษา
ปpจจุบันและนักศึกษาเกLา 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูE : 
- คณะกรรมการเรียบเรียง สรุป
ประเด็นและกล่ันกรองความรูE
จากการแลกเปล่ียนรูE ใหEไดE
ประเด็นท่ีจะทำการพัฒนา 
ปรับปรุงแกEไข และจัด
เรียงลำดับความสำคัญของการ
ปรับปรุงระบบ 

เม.ย. 64 1. มีระบบออกเอกสารและ
ขอเอกสารออนไลน< ท้ัง
นักศึกษาปpจจุบันและ
นักศึกษาเกLา 
2.จัดทำคูLมือการปฏิบัติงาน
การออกเอกสารและการ
ขอเอกสารออนไลน<  
3.จัดทำผังข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

5 การเขEาถึงความรูE : 
- เสนอองค<ความรูEท่ีไดE
สังเคราะห<เรียบรEอย แลEวแกL
ผูEบริหาร ในการเขEาถึงองค<
ความรูE 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขEาถึงความรูE แกLนักศึกษา ผLาน
ระบบทะเบียนกลาง เมนู ขอ
เอกสารหลักฐานการศึกษา โดย
แบLงการใชEงานอยูL 2 ชLวง
ระยะเวลา 

พ.ค.-64 1. สรุปองค<ความรูEภาพรวม
ของระบบ การใชEงาน 
ขEอเสนอแนะ แกEผูEบริหาร 
2. นำเสนอวิธีการเขEาถึง
องค<ความรูEผLานเว็บไซต< 
สวท. และกำหนด URL ใน
การเขEาใชEงานระบบผLาน
เว็บไซต< 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ประเด็นเก็บรวบรวมขEอมูล  
-นำความรูEท่ีไดEจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูEมา ปรับปรุง
ทบทวนใหEเปWนองค<ความรูE
สำหรับการปรับปรุงพัฒนา
ระบบ 

เรียนรูEจำนวน 3 คร้ัง และ
นำความรูEท่ีไดEจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูEมา
ปรับปรุงพัฒนาระบบ โดย
ไดEองค<ความรูEในสLวนของ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการ
ออกเอกสารและขอเอกสาร
ออนไลน< ท้ังนักศึกษา
ปpจจุบันและนักศึกษาเกLา 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูE : 
- คณะกรรมการเรียบเรียง สรุป
ประเด็นและกล่ันกรองความรูE
จากการแลกเปล่ียนรูE ใหEไดE
ประเด็นท่ีจะทำการพัฒนา 
ปรับปรุงแกEไข และจัด
เรียงลำดับความสำคัญของการ
ปรับปรุงระบบ 

เม.ย. 64 1. มีระบบออกเอกสารและ
ขอเอกสารออนไลน< ท้ัง
นักศึกษาปpจจุบันและ
นักศึกษาเกLา 
2.จัดทำคูLมือการปฏิบัติงาน
การออกเอกสารและการ
ขอเอกสารออนไลน<  
3.จัดทำผังข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

5 การเขEาถึงความรูE : 
- เสนอองค<ความรูEท่ีไดE
สังเคราะห<เรียบรEอย แลEวแกL
ผูEบริหาร ในการเขEาถึงองค<
ความรูE 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขEาถึงความรูE แกLนักศึกษา ผLาน
ระบบทะเบียนกลาง เมนู ขอ
เอกสารหลักฐานการศึกษา โดย
แบLงการใชEงานอยูL 2 ชLวง
ระยะเวลา 

พ.ค.-64 1. สรุปองค<ความรูEภาพรวม
ของระบบ การใชEงาน 
ขEอเสนอแนะ แกEผูEบริหาร 
2. นำเสนอวิธีการเขEาถึง
องค<ความรูEผLานเว็บไซต< 
สวท. และกำหนด URL ใน
การเขEาใชEงานระบบผLาน
เว็บไซต< 

 

 
 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ชLวงท่ี 1 ทดสอบระบบดEวยการ
จำกัดผูEใชEงานเฉพาะนักศึกษา
เชียงใหมLเทLาน้ัน 
ชLวงท่ี 2 เปzดใหEนักศึกษาทุก
พ้ืนท่ีเขEาใชEงานผLานระบบ
ทะเบียนกลาง 
- ประชาสัมพันธ<ข้ันตอนการใชE
งานผLาน Website สวท. , เพจ 
Facebook ระบบทะเบียน
กลาง และหนังสือถึงทุกพ้ืนท่ี/
คณะ  

6 การแบLงปpนแลกเปล่ียนเรียนรูE : 
- นำประเด็นความรูEท่ีไดE 
เผยแพรLผLานสารสนเทศ 
Website สวท. , เพจ 
Facebook ระบบทะเบียน
กลาง และหนังสือถึงทุกพ้ืนท่ี/
คณะ เพ่ือใหEมีสLวนเก่ียวขEอง
แสดงความคิดเห็น เพ่ือแกEไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูEกับผูEท่ีไดEนำความรูEไปใชE 
เพ่ือแกEไขปรับปรุง  

พ.ค.- ก.ค. 64 ความคิดเห็นจาก
ผูEรับบริการและผูEใหEบริการ 

  

7 การเรียนรูE : 
- การนำความรูEมาปรับใชEในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำข้ันตอนการใชEงาน 
-คณะกรรมการจัดการความรูEไดE
เสนอองค<ความรูE/แนวปฏิบัติท่ีดี 

ก.ค.64 ข้ันตอนการใชEงานการชำระ
เงินคLาออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษาออนไลน< 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ท่ีไดEจากการดำเนินการเสนอ
ผูEบริหารเพ่ือประกาศใหEเปWน
แนวปฏิบัติสำหรับการชำระเงิน
คLาออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษาออนไลน< 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ท่ีไดEจากการดำเนินการเสนอ
ผูEบริหารเพ่ือประกาศใหEเปWน
แนวปฏิบัติสำหรับการชำระเงิน
คLาออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษาออนไลน< 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
   การพัฒนากระบวนการแผนผังการเดินเอกสารงานวิจัย เปEนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของแตGละ              
กลุGมงานในหนGวยงาน เพ่ือใหHการปฏิบัติงานดำเนินการเปEนข้ันตอน ถูกตHอง รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานย่ิงข้ึน 
ช่ือองค$ความรู* : การพัฒนาแผนผังการเดินเอกสารงานวิจัย 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรGวมกับการ
พัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพราะข้ันตอนการปฏิบัติงานการเดินทางเอกสารงานวิจัยเปEนหัวใจหลักในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหHการปฏิบัติงานเปEนไปอยGางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนองค<ความรูHท่ีนำมาบริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาแผนผังการเดินเอกสารงานวิจัย 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบGงช้ีความรูH :   ก.พ.2564 1.แตGงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรูH(KM) 
2.มีการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรูH(KM) เพ่ือ
แลกเปล่ียนความรูH โดยเนHน
ประเด็น เร่ืองการพัฒนา
แผนผังการเดินเอกสาร

 มีประเด็นในการ
แลกเปล่ียนความรูH 
โดยกำหนดประเด็น
หลายหัวขHอ ทำใหHมี
การพิจารณาใชH
ระยะในการสรุป
ประเด็น เปEน
เวลานาน 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

งานวิจัย ในเดือน 
กุมภาพันธ<2564 

2 การสรHางและแสวงหาความรูH :  ก.พ.-มี.ค.
2564 

คณะกรรมการจัดการ
ความรูHไดHดำเนินการประชุม 
จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูHใหHแตGละกลุGมงานใน
หนGวยงานแสดงความ
คิดเห็นและแนะข้ันตอน 
กระบวนการ แผนผังการ
ปฏิบัติงานในกลุGมงานตGางๆ 

 การแลกเปล่ียน
เรียนรูH มี
กระบวนการท่ี
แตกตGางกัน 

3 การจัดความรูHใหHเปEนระบบ   ก.พ.-มี.ค.
2564 

1.คณะกรรมการจัดการ
ความรูH ไดHรวบรวมและสรุป
กระบวนการ แผนผังการ
ปฏิบัติงานในแตGกลุGมงาน
เพ่ือนำมาสรุปประเด็นและ
รวบรวมขHอมูล โดยแบGงงาน
ตามภาระงานของแตGละ
กลุGมงาน 
2.ไดHนำกระบวนการ 
ข้ันตอน แผนผังการ
ปฏิบัติงานของทุกกลุGมงาน
เพ่ือนำมาแลกเปล่ียน
เรียนรูHใหHกลุGมงานตGางๆไดH
ปรับปรุงแกHไข 

 ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรูHดHาน
สารสนเทศและ
อุปกรณ< เทคโนโลยี 
ในการรวบรวมและ
จัดทำระบบ ในการ
ปฏิบัติ  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูH :  

มี.ค.-เม.ย.
2564 

 คณะกรรมการจัดการ
ความรูH ไดHนำแผนผังการ
ปฏิบัติงานของแตGละกลุGม
มารวบรวม เรียบเรียง 
พรHอมกับสรุปประเด็นและ

 รูปแบบแผนผังการ
เดินทางเอกสาร
งานวิจัยไมGเปEนใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

งานวิจัย ในเดือน 
กุมภาพันธ<2564 

2 การสรHางและแสวงหาความรูH :  ก.พ.-มี.ค.
2564 

คณะกรรมการจัดการ
ความรูHไดHดำเนินการประชุม 
จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูHใหHแตGละกลุGมงานใน
หนGวยงานแสดงความ
คิดเห็นและแนะข้ันตอน 
กระบวนการ แผนผังการ
ปฏิบัติงานในกลุGมงานตGางๆ 

 การแลกเปล่ียน
เรียนรูH มี
กระบวนการท่ี
แตกตGางกัน 

3 การจัดความรูHใหHเปEนระบบ   ก.พ.-มี.ค.
2564 

1.คณะกรรมการจัดการ
ความรูH ไดHรวบรวมและสรุป
กระบวนการ แผนผังการ
ปฏิบัติงานในแตGกลุGมงาน
เพ่ือนำมาสรุปประเด็นและ
รวบรวมขHอมูล โดยแบGงงาน
ตามภาระงานของแตGละ
กลุGมงาน 
2.ไดHนำกระบวนการ 
ข้ันตอน แผนผังการ
ปฏิบัติงานของทุกกลุGมงาน
เพ่ือนำมาแลกเปล่ียน
เรียนรูHใหHกลุGมงานตGางๆไดH
ปรับปรุงแกHไข 

 ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรูHดHาน
สารสนเทศและ
อุปกรณ< เทคโนโลยี 
ในการรวบรวมและ
จัดทำระบบ ในการ
ปฏิบัติ  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูH :  

มี.ค.-เม.ย.
2564 

 คณะกรรมการจัดการ
ความรูH ไดHนำแผนผังการ
ปฏิบัติงานของแตGละกลุGม
มารวบรวม เรียบเรียง 
พรHอมกับสรุปประเด็นและ

 รูปแบบแผนผังการ
เดินทางเอกสาร
งานวิจัยไมGเปEนใน
ทิศทางเดียวกัน 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

กล่ันกรองความรูHใหHเปEน
รูปแบบตามมาตรฐาน
เดียวกัน 

5 การเขHาถึงความรูH :   เม.ย.2564 คณะกรรมการจัดการ
ความรูH ไดHเสนอองค<ความรูH
ท่ีไดHจากการสรุป เสนอ
ผูHบริหาร และบุคลากรใน
หนGวยงาน มีการกำหนด
วิธีการเขHาถึงองค<ความรูH 2 
วิธี 
 1.การใหHความรูHกับ
บุคลากรท่ีเก่ียวขHองกับเดิน
เอกสารงานวิจัย เพ่ือใหH
สามารถปฏิบัติงานไดHอยGาง
คลGองตัว รวดเร็วและ
ถูกตHอง และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
2.การให H โอกาสเล ือกใชH
ความรู Hในกรณีนี ้จะใชHกับ
บุคลากรที ่ปฏิบัต ิงานอยูG
แล H วสนใจจะนำความรูH
ประเด็นใดไปใชHปฏิบัติ จะ 
สามารถเลือกน าไปใชHไดH 
ผGาน Line 

 การเขHาถึงองค<
ความรูH ไมGท่ัวถึง 

6 การแบGงปhนแลกเปล่ียนเรียนรูH :   พ.ค.64  การแบGงปhนแลกเปลี ่ยน
เ ร ี ยนร ู H  ไ ด H นำประ เ ด็น
ความรู Hที ่ไดH เผยแพรGผGาน 
Line   

ผูHท่ีเก่ียวขHอง ไมGเห็น
ความสำคัญใน
กระบวนการเรียนรูH 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เพ่ือใหHมีสGวนเก่ียวขHองแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือแกHไข
ปรับปรุง  

7 การเรียนรูH :   สค.2564  1.การนำความรูHมาปรับใชH
ในการปฏิบัติงาน 
2. ไดHความรูH/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดHจากการดำเนินการ
เสนอผูHบริหารเพ่ือประกาศ
ใหHบุคลากรท่ีสนใจนำไปใชH
ประโยชน< ทำใหHเกิด 
ความรูHใหมGๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูน
ความรูHเดิมท่ีมีอยูGแลHวใหH
เกิดประโยชน<ไดHมากข้ึน 

ผูHท่ีเก่ียวขHอง ไมGนำ
ความรูHท่ีไดHรับไป
ปรับใชHในงานท่ี
ปฏิบัติ 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เพ่ือใหHมีสGวนเก่ียวขHองแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือแกHไข
ปรับปรุง  

7 การเรียนรูH :   สค.2564  1.การนำความรูHมาปรับใชH
ในการปฏิบัติงาน 
2. ไดHความรูH/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดHจากการดำเนินการ
เสนอผูHบริหารเพ่ือประกาศ
ใหHบุคลากรท่ีสนใจนำไปใชH
ประโยชน< ทำใหHเกิด 
ความรูHใหมGๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูน
ความรูHเดิมท่ีมีอยูGแลHวใหH
เกิดประโยชน<ไดHมากข้ึน 

ผูHท่ีเก่ียวขHอง ไมGนำ
ความรูHท่ีไดHรับไป
ปรับใชHในงานท่ี
ปฏิบัติ 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 
องคJความรู5ท่ี 1  การผลิตบัณฑิตให/เป2นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปEท่ี 2 
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนนักวิชาชีพท่ี

เน/นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 :  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาด/านบัณฑิตศึกษาให/สอดคล/องการจัด 
2. เพ่ือหาแนวทางในการบูรณาการในด/านการจัดการศึกษาให/สอดคล/องกับภารกิจของสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : มีแนวทางในการบูรณาการในด/านการจัดการศึกษาท่ีสอดคล/องกับภารกิจของหน̂วยงาน 
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบ̂งช้ีความรู/ :  
- แต̂งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM) 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู/ (KM) 
ภายในหน̂วยงาน เพ่ือกำหนด
ประเด็นความรู/ 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน 
- จัดทำข/อเสนอโครงการ 

ก.พ. 64 การบ̂งช้ีความรู/ :  
- แต̂งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู/ (KM) 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู/ (KM) 
ภายในหน̂วยงาน เพ่ือ
กำหนดประเด็นความรู/ 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน 
- จัดทำข/อเสนอโครงการ 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการความรู/
(KM) จัดการประชุมและ
แสวงหาความรู/จากตัวบุคคล 
แบ̂งปfนความรู/ทุกวันศุกรg 
สัปดาหgท่ี 2 และ ของเดือน คร้ัง
ละ 2 ช่ัวโมง 
- แต̂งต้ังเลขาจดบันทึกเทคนิค 

พ.ค. 64 การสร/างและแสวงหา
ความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู/(KM) จัดการประชุม
และแสวงหาความรู/จากตัว
บุคคล แบ̂งปfนความรู/ทุก
วันศุกรg สัปดาหgท่ี 2 และ 
ของเดือน คร้ังละ 2 ช่ัวโมง 
- แต̂งต้ังเลขาจดบันทึก
เทคนิค 

   

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ : 
- นำความรู/ท่ีได/มาทบทวนและ
เรียบเรียงวิธีการข้ันตอนให/เป2น
องคgความรู/ ผู/สอนสามารถนำไป
ประยุกตgใช/ในการจัดการเรียน
การสอนได/  

พ.ค. 64 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ 
: 
- นำความรู/ท่ีได/มาทบทวน
และเรียบเรียงวิธีการ
ข้ันตอนให/เป2นองคgความรู/ 
ผู/สอนสามารถนำไป
ประยุกตgใช/ในการจัดการ
เรียนการสอนได/  

- 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  
- ประมวลและกล่ันกรององคg
ความรู/ท่ีได/จากการแลกเปล่ียน
เรียนรู/ให/เข/าใจง̂ายสามารถ
นำไปปฏิบัติได/ทันทีและ
สอดคล/องกับภารกิจของ
หน̂วยงาน 

พ.ค. 64 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  
- ประมวลและกล่ันกรอง
องคgความรู/ท่ีได/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/เข/าใจ
ง̂ายสามารถนำไปปฏิบัติได/
ทันทีและสอดคล/องกับ
ภารกิจของหน̂วยงาน 

- 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
- เผยแพร̂ความรู/ผ̂านช̂อง
ทางการส่ือสารของหน̂วยงาน 

มิ.ย. 64 การเข/าถึงความรู/ :  
- เผยแพร̂ความรู/ผ̂านช̂อง
ทางการส่ือสารของ
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106

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการความรู/
(KM) จัดการประชุมและ
แสวงหาความรู/จากตัวบุคคล 
แบ̂งปfนความรู/ทุกวันศุกรg 
สัปดาหgท่ี 2 และ ของเดือน คร้ัง
ละ 2 ช่ัวโมง 
- แต̂งต้ังเลขาจดบันทึกเทคนิค 

พ.ค. 64 การสร/างและแสวงหา
ความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู/(KM) จัดการประชุม
และแสวงหาความรู/จากตัว
บุคคล แบ̂งปfนความรู/ทุก
วันศุกรg สัปดาหgท่ี 2 และ 
ของเดือน คร้ังละ 2 ช่ัวโมง 
- แต̂งต้ังเลขาจดบันทึก
เทคนิค 

   

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ : 
- นำความรู/ท่ีได/มาทบทวนและ
เรียบเรียงวิธีการข้ันตอนให/เป2น
องคgความรู/ ผู/สอนสามารถนำไป
ประยุกตgใช/ในการจัดการเรียน
การสอนได/  

พ.ค. 64 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ 
: 
- นำความรู/ท่ีได/มาทบทวน
และเรียบเรียงวิธีการ
ข้ันตอนให/เป2นองคgความรู/ 
ผู/สอนสามารถนำไป
ประยุกตgใช/ในการจัดการ
เรียนการสอนได/  

- 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  
- ประมวลและกล่ันกรององคg
ความรู/ท่ีได/จากการแลกเปล่ียน
เรียนรู/ให/เข/าใจง̂ายสามารถ
นำไปปฏิบัติได/ทันทีและ
สอดคล/องกับภารกิจของ
หน̂วยงาน 

พ.ค. 64 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  
- ประมวลและกล่ันกรอง
องคgความรู/ท่ีได/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/เข/าใจ
ง̂ายสามารถนำไปปฏิบัติได/
ทันทีและสอดคล/องกับ
ภารกิจของหน̂วยงาน 

- 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
- เผยแพร̂ความรู/ผ̂านช̂อง
ทางการส่ือสารของหน̂วยงาน 

มิ.ย. 64 การเข/าถึงความรู/ :  
- เผยแพร̂ความรู/ผ̂านช̂อง
ทางการส่ือสารของ

 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ได/แก̂ Website , Facebook , 
Line ,หนังสือเวียน , เชิญ
อาจารยgผู/สอนเข/าประชุมเพ่ือ
นำเสนอองคgความรู/ท่ีได/ 
- ทดลองใช/ความรู/ท่ีได/จากการ
แบ̂งปfนเพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธg
การใช/องคgความรู/ ระหว̂างกลุ̂ม
อาจารยgท่ีใช/ และไม̂ใช/องคg
ความรู/ 

หน̂วยงาน ได/แก̂ Website 
, Facebook , Line ,
หนังสือเวียน , เชิญอาจารยg
ผู/สอนเข/าประชุมเพ่ือ
นำเสนอองคgความรู/ท่ีได/ 
- ทดลองใช/ความรู/ท่ีได/จาก
การแบ̂งปfนเพ่ือ
เปรียบเทียบผลลัพธgการใช/
องคgความรู/ ระหว̂างกลุ̂ม
อาจารยgท่ีใช/ และไม̂ใช/องคg
ความรู/ 

6 การแบ̂งปfนแลกเปล่ียนเรียนรู/ : 
- ติดตามผลการทดลองใช/
ความรู/จากกลุ̂มอาจารยgท่ีใช/ 
และไม̂ใช/องคgความรู/ แล/ว
สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือเป2น
แนวปฏิบัติท่ีดี 
- ร̂วมแลกเปล่ียนเรียนรู/แนว
ปฏิบัติท่ีดีกับหน̂วยงานอ่ืนๆ  
ในสังกัด มทร.ล/านนา  

ส.ค. 64 การแบ̂งปfนแลกเปล่ียน
เรียนรู/ : 
- ติดตามผลการทดลองใช/
ความรู/จากกลุ̂มอาจารยgท่ี
ใช/ และไม̂ใช/องคgความรู/ 
แล/วสรุปผลการดำเนินงาน
เพ่ือเป2นแนวปฏิบัติท่ีดี 
- ร̂วมแลกเปล่ียนเรียนรู/
แนวปฏิบัติท่ีดีกับหน̂วยงาน
อ่ืนๆ  
ในสังกัด มทร.ล/านนา  

 

7 การเรียนรู/ :  
- จัดทำคู̂มืออธิบาย
กระบวนการด/วยการบูรณาการ 
อาจารยgผู/สอนนำไปใช/ได/อย̂าง
ถูกต/อง 
- นำองคgความรู/ท่ีได/เสนอ
ผู/บริหาร เพ่ือประกาศให/

ส.ค. 64 การเรียนรู/ :  
- จัดทำคู̂มืออธิบาย
กระบวนการด/วยการบูรณา
การ อาจารยgผู/สอนนำไปใช/
ได/อย̂างถูกต/อง 
- นำองคgความรู/ท่ีได/เสนอ
ผู/บริหาร เพ่ือประกาศให/

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

บุคลากรท่ีสนใจนำไปใช/
ประโยชนg 
- วัดผลลัพธgจากผู/เรียนท่ีมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว̂า
ก̂อนเรียน 

บุคลากรท่ีสนใจนำไปใช/
ประโยชนg 
- วัดผลลัพธgจากผู/เรียนท่ีมี
คะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว̂าก̂อนเรียน 

 
 
ส"วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

บุคลากรท่ีสนใจนำไปใช/
ประโยชนg 
- วัดผลลัพธgจากผู/เรียนท่ีมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว̂า
ก̂อนเรียน 

บุคลากรท่ีสนใจนำไปใช/
ประโยชนg 
- วัดผลลัพธgจากผู/เรียนท่ีมี
คะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว̂าก̂อนเรียน 

 
 
ส"วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคJความรู5ท่ี 2  การส̂งเสริมการเผยแพร̂ผลงานวิจัย ผลงานสร/างสรรคgนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 
สEวนท่ี 1 รายละเอียดองคJความรู5 
ช่ือองคJความรู5 : แนวทางการเขียนข/อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล̂งทุนภายนอก     
หนEวยงานผู5รับผิดชอบองคJความรู5 : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา 
ความสอดคล5องกับประเด็นยุทธศาสตรJของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร̂วมกับการ

พัฒนาประเทศ 
เหตุผลท่ีเลือกองคJความรู5 : เพ่ือให/นักวิจัยรุ̂นใหม̂มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนข/อเสนอโครงการวิจัย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : การได/รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล̂งทุนภายนอก    
 
สEวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู5 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล5วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปWญหา/อุปสรรค) 

1 การบ̂งช้ีความรู/ :  
- แต̂งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM) 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู/ (KM) 
ภายในหน̂วยงาน เพ่ือกำหนด
ประเด็นความรู/ 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน 
- จัดทำข/อเสนอโครงการ 

ก.พ. 64 - แต̂งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการองคgความรู/
ในองคgกร ประจำปE 2564 
เลขท่ี 7/2564 ลงวันท่ี 3 
กุมภาพันธg 2564 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู/ (KM) 
ภายในหน̂วยงาน เพ่ือ
ร̂วมกันกำหนดประเด็น
ความรู/ และวางแผนการ
ดำเนินงาน 
- จัดทำข/อเสนอโครงการส̂ง
สถาบันถ̂ายทอดเทคโนโลยี
สู̂ชุมชน พิจารณาข/อเสนอ
โครงการ 

- 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  ก.ค. 64 - จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู/จากอาจารยgท่ีมี
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

- จัดการประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู/และแสวงหาความรู/จาก
ตัวบุคคลท่ีมีประสบการณgจาก
การได/รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล̂งทุนภายนอก แบ̂งปfน
ความรู/สู̂นักวิจัยหน/าใหม̂ 
- เลขาจดบันทึกเทคนิค แนว
ปฏิบัติท่ีดีในการขอทุนวิจัยจาก
แหล̂งทุนภายนอก 

ประสบการณgทำงานวิจัยท่ี
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล̂งทุนภายนอกโดย
จะยกตัวอย̂างงานวิจัยท่ี
ผ̂านมา บอกเทคนิค วิธีการ
เขียนให/สอดคล/องกับ
ประเด็นท่ีแหล̂งทุนกำหนด 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ : 
- สรุปประเด็นและเก็บรวบรวม
ข/อมูล 
- นำความรู/ท่ีได/จากการจัด
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู/มา
ทบทวนและเรียบเรียงวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีดีและเข/าใจ
ง̂าย 

ก.ค. 64 - สรุปประเด็นจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/จาก
นักวิจัยผู/เช่ียวชาญสู̂นักวิจัย
หน/าใหม̂ สรุปได/ดังน้ี 
1.การเขียนข/อเสนอ
โครงการวิจัย  
ไม̂ควรเขียนยาวเกินไป 
2.มีเป{าหมายว̂าจะทำอะไร 
แล/วได/อะไร 
3.ถ/าเป2นแผนงานหรือชุด
โครงการ โครงการย̂อยต/อง
เป2นไปในทิศทางเดียวกัน 
มุ̂งสู̂เป{าหมายเดียวกัน 
4.ควรมีสรุปย̂อโครงการ 
ต/องส้ัน กระชับ เพ่ือแสดง
จุดเด̂นของโครงการ แสดง
ความสำคัญของโครงการ 
สรุปให/เห็นว̂า ปfญหาท่ี
ข/อเสนอโครงการต/องการ
ศึกษาคืออะไร จะแก/ปfญหา

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

- จัดการประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู/และแสวงหาความรู/จาก
ตัวบุคคลท่ีมีประสบการณgจาก
การได/รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล̂งทุนภายนอก แบ̂งปfน
ความรู/สู̂นักวิจัยหน/าใหม̂ 
- เลขาจดบันทึกเทคนิค แนว
ปฏิบัติท่ีดีในการขอทุนวิจัยจาก
แหล̂งทุนภายนอก 

ประสบการณgทำงานวิจัยท่ี
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล̂งทุนภายนอกโดย
จะยกตัวอย̂างงานวิจัยท่ี
ผ̂านมา บอกเทคนิค วิธีการ
เขียนให/สอดคล/องกับ
ประเด็นท่ีแหล̂งทุนกำหนด 

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ : 
- สรุปประเด็นและเก็บรวบรวม
ข/อมูล 
- นำความรู/ท่ีได/จากการจัด
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู/มา
ทบทวนและเรียบเรียงวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีดีและเข/าใจ
ง̂าย 

ก.ค. 64 - สรุปประเด็นจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/จาก
นักวิจัยผู/เช่ียวชาญสู̂นักวิจัย
หน/าใหม̂ สรุปได/ดังน้ี 
1.การเขียนข/อเสนอ
โครงการวิจัย  
ไม̂ควรเขียนยาวเกินไป 
2.มีเป{าหมายว̂าจะทำอะไร 
แล/วได/อะไร 
3.ถ/าเป2นแผนงานหรือชุด
โครงการ โครงการย̂อยต/อง
เป2นไปในทิศทางเดียวกัน 
มุ̂งสู̂เป{าหมายเดียวกัน 
4.ควรมีสรุปย̂อโครงการ 
ต/องส้ัน กระชับ เพ่ือแสดง
จุดเด̂นของโครงการ แสดง
ความสำคัญของโครงการ 
สรุปให/เห็นว̂า ปfญหาท่ี
ข/อเสนอโครงการต/องการ
ศึกษาคืออะไร จะแก/ปfญหา

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ด/วยอะไรแสดงให/เห็นว̂า
ข/อเสนอโครงการสอดคล/อง
กับทุนวิจัยท่ีประกาศ 
5.อธิบายข้ันตอนการทำ
วิจัย และการแสดง
รายละเอียดกิจกรรม 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  
- กล่ันกรองเน้ือหาท่ีได/จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ให/สามารถ
อ̂านแล/วเข/าใจง̂ายสามารถนำไป
ปฏิบัติได/ทันที 

ก.ค. 64 - ดำเนินการประมวลข/อมูล
ท่ีสรุปได/ตามประเด็นมา
เรียบเรียงเน้ือหาใหม̂ 
เพ่ือให/เข/าใจง̂าย 

- 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
- รายงานผลการดำเนินการท่ี
ผ̂านการสังเคราะหgความรู/เสนอ
ผู/บริหาร 
- เผยแพร̂ความรู/ผ̂านช̂อง
ทางการส่ือสารของหน̂วยงาน 
ได/แก̂ Website, Facebook, 
Line บุคลากรสามารถเข/าถึง
ความรู/ได/ทุกท่ี 

ส.ค. 64 - เผยแพร̂ข/อมูลผ̂านไลนg
กลุ̂มของหน̂วยงาน 

 

6 การแบ̂งปfนแลกเปล่ียนเรียนรู/ : 
- นำเสนอประเด็นความรู/ผ̂าน
ช̂องทางการส่ือสารของ
หน̂วยงาน ได/แก̂ Website, 
Facebook, Line,คู̂มือการขอ
ทุนวิจัย 

ส.ค. 64 - เผยแพร̂ข/อมูลผ̂านไลนg
กลุ̂มของหน̂วยงาน เพ่ือให/
อาจารยgท่ีเป2นนักวิจัยน/อง
ใหม̂นำแนวทางและ
ข/อเสนอแนะไปทดลองใช/
เขียนข/อเสนอโครงการวิจัย 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

- ร̂วมแลกเปล่ียนเรียนรู/แนว
ปฏิบัติท่ีดีกับหน̂วยงานอ่ืนๆ ใน
สังกัด มทร.ล/านน 

7 การเรียนรู/ :  
- บุคลากรนำความรู/มาใช/ในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำคู̂มือการเขียนขอทุนวิจัย 
- นำแนวปฏิบัติท่ีดีเสนอ
ผู/บริหารเพ่ือประกาศให/นักวิจัย
ท่ีสนในนำไปใช/ 

ส.ค. 64 - ปรับปรุงคู̂มือให/มีความ
เป2นปfจจุบัน และนำ
เผยแพร̂ภายในหน̂วยงาน 

- 

 
ส"วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

- ร̂วมแลกเปล่ียนเรียนรู/แนว
ปฏิบัติท่ีดีกับหน̂วยงานอ่ืนๆ ใน
สังกัด มทร.ล/านน 

7 การเรียนรู/ :  
- บุคลากรนำความรู/มาใช/ในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำคู̂มือการเขียนขอทุนวิจัย 
- นำแนวปฏิบัติท่ีดีเสนอ
ผู/บริหารเพ่ือประกาศให/นักวิจัย
ท่ีสนในนำไปใช/ 

ส.ค. 64 - ปรับปรุงคู̂มือให/มีความ
เป2นปfจจุบัน และนำ
เผยแพร̂ภายในหน̂วยงาน 

- 

 
ส"วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรgและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : การแลกเปล่ียนเรียนรู/ด/านสิทธิประโยชนgของบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ “การย่ืนขอรับ

บำเหน็จบำนาญด/วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกสg” 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร/างฐาน

วัฒนธรรมองคgกร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพ่ือให/บุคลากรท่ีกำลังจะเกษียณอายุราชการ และผู/ปฏิบัติในส̂วนงานท่ีเก่ียวข/องมี

ความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนgท่ีควรจะได/รับ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ร/อยละความพึงพอใจของผู/รับบริการจากการแลกเปล่ียนเรียนรู/แนวปฏิบัติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบ̂งช้ีความรู/ :  
- แต̂งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู/ (KM) 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู/ (KM) 
ภายในหน̂วยงาน เพ่ือกำหนด
ประเด็นความรู/ 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน 
- จัดทำข/อเสนอโครงการ 

ก.พ. 64 - แต̂งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการองคgความรู/
ในองคgกร ประจำปE 2564 
เลขท่ี 7/2564 ลงวันท่ี 3 
กุมภาพันธg 2564 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู/ (KM) 
ภายในหน̂วยงาน เพ่ือ
ร̂วมกันกำหนดประเด็น
ความรู/ และวางแผนการ
ดำเนินงาน 
- จัดทำข/อเสนอโครงการส̂ง
สถาบันถ̂ายทอดเทคโนโลยี
สู̂ชุมชน พิจารณาข/อเสนอ
โครงการ 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) จัดการประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู/และแสวงหาความรู/จาก
ตัวบุคคลและแบ̂งปfนความรู/สู̂
บุคลากรท่ีเข/าร̂วมกิจกรรมโดยผู/
ร̂วมแลกเปล่ียนแต̂ละคนจะมี
เวลาในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามคนละ 5 นาที 
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) แต̂งต้ังเลขาจดบันทึก
เทคนิค แนวปฏิบัติท่ีดี 

ก.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู/ KM ด/านการ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน โดยได/กำหนด
วันเพ่ือจัดกิจกรรมถ̂ายทอด
และให/ความรู/แก̂บุคลากรท่ี
จะเกษียณอายุราชการและ
บุคลากรท่ียังคงปฏิบัติงาน
อยู̂ ในการแลกเปล่ียน
ข/อมูล/ความรู/เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชนgของตนเองเม่ือ
พ/นจากราชการแล/วเช̂น 
เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ 
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข/าราชการ เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
หรือสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล เป2นต/น ซ่ึง
บุคลากรท่ีเกษียณอายุ
ราชการไปแล/วสามารถ
ดำเนินการด/วยตนเองได/ใน
ระบบออนไลนg ท้ังน้ีเพ่ือลด
เวลาในการเดินทาง 

   

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ : 
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) สรุปประเด็นและเก็บ
รวบรวมข/อมูล 
- นำความรู/ท่ีได/จากการจัด
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู/มา

ก.ค. 64 - สรุปประเด็นและรวบรวม
ข/อมูลมาจัดทำเป2น
กระบวนการวิธีการข้ันตอน
อย̂างละเอียด 

- 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร/างและแสวงหาความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) จัดการประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู/และแสวงหาความรู/จาก
ตัวบุคคลและแบ̂งปfนความรู/สู̂
บุคลากรท่ีเข/าร̂วมกิจกรรมโดยผู/
ร̂วมแลกเปล่ียนแต̂ละคนจะมี
เวลาในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามคนละ 5 นาที 
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) แต̂งต้ังเลขาจดบันทึก
เทคนิค แนวปฏิบัติท่ีดี 

ก.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู/ KM ด/านการ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน โดยได/กำหนด
วันเพ่ือจัดกิจกรรมถ̂ายทอด
และให/ความรู/แก̂บุคลากรท่ี
จะเกษียณอายุราชการและ
บุคลากรท่ียังคงปฏิบัติงาน
อยู̂ ในการแลกเปล่ียน
ข/อมูล/ความรู/เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชนgของตนเองเม่ือ
พ/นจากราชการแล/วเช̂น 
เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ 
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข/าราชการ เงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
หรือสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล เป2นต/น ซ่ึง
บุคลากรท่ีเกษียณอายุ
ราชการไปแล/วสามารถ
ดำเนินการด/วยตนเองได/ใน
ระบบออนไลนg ท้ังน้ีเพ่ือลด
เวลาในการเดินทาง 

   

3 การจัดความรู/ให/เป2นระบบ : 
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) สรุปประเด็นและเก็บ
รวบรวมข/อมูล 
- นำความรู/ท่ีได/จากการจัด
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู/มา

ก.ค. 64 - สรุปประเด็นและรวบรวม
ข/อมูลมาจัดทำเป2น
กระบวนการวิธีการข้ันตอน
อย̂างละเอียด 

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ทบทวนและเรียบเรียงวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีดีและเข/าใจ
ง̂าย 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู/ :  
- คณะกรรมการจัดการความรู/ 
(KM) สรุป รวบรวมเรียบเรียง 
และกล่ันกรองเน้ือหาท่ีได/จาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู/ให/
สามารถอ̂านแล/วเข/าใจง̂าย
สามารถนำไปปฏิบัติได/ทันที 

ก.ค. 64 - ประมวลข/อมูล และเรียบ
เรียงกระบวนการต̂างๆ ท่ี
เก่ียวข/องอย̂างละเอียด 
เพ่ือให/อ̂านเข/าใจง̂าย
สามารถนำไปดำเนินการได/
โดยไม̂เกิดข/อผิดพลาด 

- 

5 การเข/าถึงความรู/ :  
- รายงานผลการดำเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู/ท่ีผ̂านการ
สังเคราะหgความรู/เรียบร/อยแล/ว
เสนอผู/บริหาร 
- เผยแพร̂ความรู/ผ̂านช̂อง
ทางการส่ือสารของหน̂วยงาน 
ได/แก̂ Website, Facebook, 
Line 

ส.ค. 64 - ถ̂ายทอดความรู/วิธีการเข/า
ใช/งานในระบบอย̂าง
ละเอียดในแต̂ละข้ันตอน
โดยมีคู̂มือการใช/งาน
ประกอบการบรรยาย 
เพ่ือให/ผู/ใช/เกิดความเข/าใจ 

 

6 การแบ̂งปfนแลกเปล่ียนเรียนรู/ : 
 - ประเมินผลการแลกเปล่ียน
เรียนรู/ก̂อนและหลังเพ่ือให/
ทราบว̂าผู/เข/าร̂วมแลกเปล่ียนมี
ความเข/าใจมากน/อยเพียงใด
และจะต/องปรับปรุงแก/ไข
อย̂างไรบ/างก̂อนจะนำองคg
ความรู/ไปเผยแพร̂ 

ส.ค. 64 - จากการแลกเปล่ียน
เรียนรู/ร̂วมกับผู/ปฏิบัติงาน 
พบว̂า ผู/ปฏิบัติงานมีความ
เข/าใจ และสามารถ
ดำเนินการได/ด/วยตนเอง
โดยไม̂มีข/อผิดพลาด 

 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

115



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

- นำเสนอประเด็นความรู/ 
เผยแพร̂ความรู/ผ̂านช̂องทางการ
ส่ือสารของหน̂วยงาน ได/แก̂ 
Website, Facebook, Line 
- ร̂วมแลกเปล่ียนเรียนรู/แนว
ปฏิบัติท่ีดีกับหน̂วยงานอ่ืนๆ ใน
สังกัด มทร.ล/านนา 
  

7 การเรียนรู/ :  
- บุคลากรนำความรู/มาใช/ในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำคู̂มือการใช/ระบบ 

ส.ค. 64 - รวบรวมข/อเสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุงข/อมูล และ
จัดทำคู̂มือการใช/งานระบบ
เผยแพร̂ให/กับผู/ปฏิบัติงาน
ท่ีกำลังจะเกษียณอายุ
ราชการ และผู/ปฏิบัติงานท่ี
มีความสนใจจะศึกษาข/อมูล 

- 

 
ส"วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

- นำเสนอประเด็นความรู/ 
เผยแพร̂ความรู/ผ̂านช̂องทางการ
ส่ือสารของหน̂วยงาน ได/แก̂ 
Website, Facebook, Line 
- ร̂วมแลกเปล่ียนเรียนรู/แนว
ปฏิบัติท่ีดีกับหน̂วยงานอ่ืนๆ ใน
สังกัด มทร.ล/านนา 
  

7 การเรียนรู/ :  
- บุคลากรนำความรู/มาใช/ในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำคู̂มือการใช/ระบบ 

ส.ค. 64 - รวบรวมข/อเสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุงข/อมูล และ
จัดทำคู̂มือการใช/งานระบบ
เผยแพร̂ให/กับผู/ปฏิบัติงาน
ท่ีกำลังจะเกษียณอายุ
ราชการ และผู/ปฏิบัติงานท่ี
มีความสนใจจะศึกษาข/อมูล 

- 

 
ส"วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
 

 
 
 
 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน สถาบันถEายทอดเทคโนโลยีสูEชุมชน 

  
 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : เทคนิคการบริหารจัดการโครงการ 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สถาบันถGายทอดเทคโนโลยีสูGชุมชน 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรKางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพ่ือใหKเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของหนGวยงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : รKอยละความพึงพอใจของของผูKเขKารGวมแลกเปล่ียนเรียนรูK ไมGนKอยกวGารKอยละ 80 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบ1งช้ีความรู* :  
-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรูK 
(KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรูK 
(KM) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูK 
โดยกำหนด Knowledge 
Mapping  

มีนาคม 
2564 

- มีการแตGงต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรูK 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรูK (KM) เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูK โดย
กำหนด Knowledge 
Mapping โดยเนKนประเด็น 
เร่ือง เทคนิคการบริหาร
จัดการโครงการ ท่ีประชุม
ในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 

ดำเนินการแลKว 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร*างและแสวงหาความรู* : 
- คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูK 
กลุGมเปkาหมาย 
- กำหนดใหKบุคลากรแตGละคนไดK
แสดงความคิดเห็นคนละ 3 - 5 
นาที  
- บันทึกรายละเอียดความ
คิดเห็นท่ีไดKมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูK ในกระดาษแบบฟอร<ม   

เมษายน-
พฤษภาคม 
2564 

 - การประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนรูK เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุม
เห็นควรดำเนินการจัดทำ
การจัดการความรูKท้ัง 4 
ประเด็น เพ่ือสGงเสริมใหK
บุคลากรแลกเปล่ียนเรียนรูK
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของ
แตGละกลุGมงาน เพ่ิมเติม 1.
กลุGมงานบริหารการถGาย
เทคโนโลยี การจัดการองค<
ความรูK ประเด็น “แนว
ทางการปฏิบัติงาน
เลขานุการโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
มทร.ลKานนา” 
2.กลุGมงานสGงเสริมการ
เรียนรูKตลอดชีวิตและการ
สรKางทักษะเพ่ืออนาคต 
กลุGมงานสGงเสริมฯ การ
จัดการความรูKประเด็น 
"เทคนิคการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ" 
3. กลุGมงานสรKางองค<
ความรูK เร่ือง การใหKบริการ
สืบคKนส่ือมัลติมีเดีย 
(กราฟvก รูปภาพ วีดีโอ) ใน

ดำเนินการแลKว 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร*างและแสวงหาความรู* : 
- คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูK 
กลุGมเปkาหมาย 
- กำหนดใหKบุคลากรแตGละคนไดK
แสดงความคิดเห็นคนละ 3 - 5 
นาที  
- บันทึกรายละเอียดความ
คิดเห็นท่ีไดKมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูK ในกระดาษแบบฟอร<ม   

เมษายน-
พฤษภาคม 
2564 

 - การประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนรูK เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุม
เห็นควรดำเนินการจัดทำ
การจัดการความรูKท้ัง 4 
ประเด็น เพ่ือสGงเสริมใหK
บุคลากรแลกเปล่ียนเรียนรูK
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของ
แตGละกลุGมงาน เพ่ิมเติม 1.
กลุGมงานบริหารการถGาย
เทคโนโลยี การจัดการองค<
ความรูK ประเด็น “แนว
ทางการปฏิบัติงาน
เลขานุการโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
มทร.ลKานนา” 
2.กลุGมงานสGงเสริมการ
เรียนรูKตลอดชีวิตและการ
สรKางทักษะเพ่ืออนาคต 
กลุGมงานสGงเสริมฯ การ
จัดการความรูKประเด็น 
"เทคนิคการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ" 
3. กลุGมงานสรKางองค<
ความรูK เร่ือง การใหKบริการ
สืบคKนส่ือมัลติมีเดีย 
(กราฟvก รูปภาพ วีดีโอ) ใน

ดำเนินการแลKว 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

รูปแบบ Googol Drive 
ของสถาบันถGายทอด
เทคโนโลยีสูGชุมชน มทร. 
ลKานนา 
4.กลุGมบริหารงานท่ัวไป 
หัวขKอการจัดการความรูK 
“เร่ืองข้ันตอนการจัดทำ
ตำแหนGงชำนาญการ”  

3 การจัดความรู*ให*เปTนระบบ : 
-คณะกรรมการดำเนินการ
ชGวยกันสรุปประเด็นเก็บ
รวบรวมขKอมูล โดยแบGงตาม
หัวขKอและประเด็นความรูKท่ี
สำคัญในแตGละคร้ัง 
-นำความรูKท่ีไดKจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูKมา ปรับปรุง
ทบทวนใหKเป|นองค<ความรูK 
ประเด็น การติดตามและการ
ประเมินผลโครงการ   

มิถุนายน 
2564 

คณะกรรมการ km  ไดK
ดำเนินการจัดความรูKใหKเป|น
ระบบเพ่ือใหKผูKใชKสามารถ
คKนหาและนำความรูK
ดังกลGาวไปใชKประโยชน<ไดK
งGายและรวดเร็ว จำนวน 1 คร้ัง 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู* : 
- คณะกรรมการเรียบเรียง ตัด
ตGอ และ ปรับปรุงเน้ือหาใหKมี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็น
และกล่ันกรองความรูKจากการ 
แลกเปล่ียนรูKใหKเป|นรูปแบบ
เอกสาร มาตรฐานเดียวกัน   

กรกฏาคม 
2564 

 คณะกรรมการ km ไดK
ดำเนินการจัดทำหรือ
ปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารใหKเป|นมาตรฐาน
เดียวกัน มีการปรับปรุง
อภิธานศัพท<ใหKทันสมัยใหK
ผูKใชKสามารถนำไปใชK
ประโยชน<ไดK 
  - การเรียบเรียง ตัดตGอ 
และปรับปรุงเน้ือหาใหKมี
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

คุณภาพดีในแงGตGางๆ เชGน 
ความครบถKวน เท่ียงตรง 
ทันสมัย สอดคลKองและตรง
ตามความตKองการของผูKใชK 
-สรKางและออกแบบหนKา
เพจ เพ่ือนำข้ึนบนเว็บไซต< 

5 การเข*าถึงความรู* : 
เสนอองค<ความรูKท่ีไดKสังเคราะห<
เรียบรKอย แลKวแกGผูKบริหาร ใน
การเขKาถึงองค<ความรูK 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขKาถึงความรูK เป|น 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 คือ การปkอนความรูK
ใหKกับบุคลากรท่ีเป|นผูKใชK ท่ีไดK
รับผิดชอบมอบหมายงานใหมG
เพ่ือสามารถเรียนรูKงานไดKดีมาก
ข้ึน 
วิธีท่ี 2 คือ การใหKโอกาส
เลือกใชKความรูKในกรณีน้ีจะใชK
กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูGแลKว 
สนใจจะนำความรูKประเด็นใดไป
ใชKปฏิบัติ จะสามารถเลือก
นำไปใชKไดK 
ผGาน Website, Facebook, 
Line 

กรกฏาคม 
2564 

สถาบันถGายทอดเทคโนโลยี
สูGชุมชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลKานนา 
มีการรวบรวมความรูKตาม
ประเด็นความรูKท่ีกำหนดใน 
ขKอ 1 ท้ังท่ีมีอยูGใน ตัว
บุคคล และแหลGงเรียนรูKอ่ืน 
ๆ ท่ีเป|นแนวปฏิบัติท่ีดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยGางเป|น
ระบบโดยเผยแพรGออกมา
เป|นลายลักษณ<อักษร 
(Explicit knowledge) 
เชGน คูGมือการปฏิบัติงาน
ผูKรับจKางโครงการ คูGมือการ
ปฏิบัติงานหัวหนKาโครงการ 
และคูGมือการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยใชK
เทคนิคการบริหารโครงการ
ของหนGวยงาน ผGานระบบ
ออนไลน<ไดKดำเนินการ
เผยแพรGองค<ความรูKผGาน
ทางออนไลน< ไดKแกG 
เว็บไซต<มหาวิทยาลัย, กลุGม

เผยแพรG 2 ชGองทาง 
คือ ออนไลน< และสGง
เอกสารไปคณะ 13 
หนGวยของ มทร.
ลKานนา 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

คุณภาพดีในแงGตGางๆ เชGน 
ความครบถKวน เท่ียงตรง 
ทันสมัย สอดคลKองและตรง
ตามความตKองการของผูKใชK 
-สรKางและออกแบบหนKา
เพจ เพ่ือนำข้ึนบนเว็บไซต< 

5 การเข*าถึงความรู* : 
เสนอองค<ความรูKท่ีไดKสังเคราะห<
เรียบรKอย แลKวแกGผูKบริหาร ใน
การเขKาถึงองค<ความรูK 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขKาถึงความรูK เป|น 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 คือ การปkอนความรูK
ใหKกับบุคลากรท่ีเป|นผูKใชK ท่ีไดK
รับผิดชอบมอบหมายงานใหมG
เพ่ือสามารถเรียนรูKงานไดKดีมาก
ข้ึน 
วิธีท่ี 2 คือ การใหKโอกาส
เลือกใชKความรูKในกรณีน้ีจะใชK
กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูGแลKว 
สนใจจะนำความรูKประเด็นใดไป
ใชKปฏิบัติ จะสามารถเลือก
นำไปใชKไดK 
ผGาน Website, Facebook, 
Line 

กรกฏาคม 
2564 

สถาบันถGายทอดเทคโนโลยี
สูGชุมชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลKานนา 
มีการรวบรวมความรูKตาม
ประเด็นความรูKท่ีกำหนดใน 
ขKอ 1 ท้ังท่ีมีอยูGใน ตัว
บุคคล และแหลGงเรียนรูKอ่ืน 
ๆ ท่ีเป|นแนวปฏิบัติท่ีดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยGางเป|น
ระบบโดยเผยแพรGออกมา
เป|นลายลักษณ<อักษร 
(Explicit knowledge) 
เชGน คูGมือการปฏิบัติงาน
ผูKรับจKางโครงการ คูGมือการ
ปฏิบัติงานหัวหนKาโครงการ 
และคูGมือการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยใชK
เทคนิคการบริหารโครงการ
ของหนGวยงาน ผGานระบบ
ออนไลน<ไดKดำเนินการ
เผยแพรGองค<ความรูKผGาน
ทางออนไลน< ไดKแกG 
เว็บไซต<มหาวิทยาลัย, กลุGม

เผยแพรG 2 ชGองทาง 
คือ ออนไลน< และสGง
เอกสารไปคณะ 13 
หนGวยของ มทร.
ลKานนา 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

ไลน<  เพจประชาสัมพันธ< 
เป|นตKน 
เว็บไซต<เว็บไซต<การจัดการ
ความรูK  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลKานนา 
http://km.rmutl.ac.th   

6 การแบ1งปMนแลกเปล่ียนเรียนรู* 
: 
นำประเด็นความรูKท่ีไดK เผยแพรG
ผGานสารสนเทศ Facebook, 
Line , Blog เพ่ือใหKมีสGวน
เก่ียวขKองแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือแกKไขปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูKกับผูKท่ีไดKนำความรูKไปใชK 
เพ่ือแกKไขปรับปรุง   

กรกฏาคม 
2564 

จัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูKจากการนำไปใชK
ประโยชน< โดยเชิญ
คณะกรรมการ km และ
บุคลากรท่ีนำองค<ความรูKไป
ใชKประโยชน<มารGวม
แลกเปล่ียนขKอมูลกัน  และ
ดำเนินการปรับแกKเน้ือหา
จากท่ีผูKเขKารGวมไดKใหK
ขKอเสนอแนะ  เชGน เอกสาร
การประชุมแบGงปèนและ
แลกเปล่ียนเรียนรูK กลุGม
สGงเสริมฯ เม่ือวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2564 และเขKา
รGวมแลกเปล่ียนเรียนรูKแนว
ปฏิบัติท่ีดี ชุมชนนักปฏิบัติ 
RMUTL KM DAY 2021  

  

7 การเรียนรู* : 
- จัดทำคูGมือแนวทางการการ
เขียนแบบประเมินคGางานและ
ผลงานเพ่ือกำหนดระดับ
ตำแหนGงท่ีสูงข้ึนของบุคลากร
สายสนับสนุน ผGานระบบเวป

กรกฏาคม 
2564 

สถาบันถGายทอดเทคโนโลยี
สูGชุมชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลKานนา 
มีการนำความรูKท่ีไดKจาก
การจัดการความรูKในปò
การศึกษาปèจจุบัน หรือปò

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

121



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ไซด<คณะ 
-คณะกรรมการจัดการความรูKไดK
เสนอองค<ความรูK/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดKจากการดำเนินการเสนอ
ผูKบริหารเพ่ือประกาศใหK
บุคลากรท่ีสนใจนำไปใชK
ประโยชน< ทำใหKเกิดความรูKใหมG 
ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรูKเดิมท่ีมี
อยูG 
แลKวใหKเกิดประโยชน<ไดKมากข้ึน  

การศึกษาท่ีผGานมา ท่ีเป|น 
ลายลักษณ<อักษร (Explicit 
knowledge) และจาก
ความรูK ทักษะของผูKมี
ประสบการณ<ตรง (Tacit 
knowledge) ท่ีเป|นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชKในการ
ปฏิบัติงานจริง มีประยุกต<
ในการบริหารโครงการของ
หนGวยงาน เชGน คูGมือการ
ปฏิบัติงานผูKรับจKาง
โครงการ  คูGมือการ
ปฏิบัติงานหัวหนKาโครงการ 
และคูGมือการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยใชK
เทคนิคการบริหารโครงการ
ของหนGวยงาน เป|นตKน 

 
 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ไซด<คณะ 
-คณะกรรมการจัดการความรูKไดK
เสนอองค<ความรูK/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดKจากการดำเนินการเสนอ
ผูKบริหารเพ่ือประกาศใหK
บุคลากรท่ีสนใจนำไปใชK
ประโยชน< ทำใหKเกิดความรูKใหมG 
ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรูKเดิมท่ีมี
อยูG 
แลKวใหKเกิดประโยชน<ไดKมากข้ึน  

การศึกษาท่ีผGานมา ท่ีเป|น 
ลายลักษณ<อักษร (Explicit 
knowledge) และจาก
ความรูK ทักษะของผูKมี
ประสบการณ<ตรง (Tacit 
knowledge) ท่ีเป|นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชKในการ
ปฏิบัติงานจริง มีประยุกต<
ในการบริหารโครงการของ
หนGวยงาน เชGน คูGมือการ
ปฏิบัติงานผูKรับจKาง
โครงการ  คูGมือการ
ปฏิบัติงานหัวหนKาโครงการ 
และคูGมือการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยใชK
เทคนิคการบริหารโครงการ
ของหนGวยงาน เป|นตKน 

 
 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน กองบริหารงานบุคคล  

  
 
 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* :  เทคนิคการวิเคราะห<คDางาน เพ่ือกำหนดระดับตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* :  กองบริหารงานบุคคล 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรLางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพ่ือใหLขLาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ< และวิธีการกำหนดระดับตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ขLาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
สามารถวิเคราะห<คDางาน เพ่ือกำหนดระดับตำแหนDงท่ีสูงข้ึน ไมDนLอยกวDารLอยละ 80 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบDงช้ีความรูL : - ต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรูL 
(KM) 
- คณะกรรมการจัดการความรูL 
(KM) กำหนดประเด็นองค<
ความรูL  โดยเลือกหัวขLอเทคนิค
การวิเคราะห<คDางาน เพ่ือ
กำหนดระดับตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 
เพ่ือใหLบุคลากรมีความรูLความ

  
ต.ค. 63 – เม.ย.  
64  

  
- แตDงต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรูLของกอง
บริหารงานบุคคล (คำส่ังกอง
บริหารงานบุคคล ท่ี 1/2564 ลง
วันท่ี 2 ก.พ. 2564 
 - กำหนดประเด็นองค<ความรูL 
โดยเลือก หัวขLอ “เทคนิคการ
วิเคราะห<คDางาน เพ่ือกำหนด
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เขLาใจ และสามารถวิเคราะห<คDา
งานตามตำแหนDงงานไดLถูกตLอง
ตามหลักเกณฑ<และวิธีการ
วิเคราะห<คDางาน เพ่ือกำหนด
ระดับตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 
- จัดทำขLอเสนอโครงการ 

ระดับตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 
 - จัดทำขLอเสนอโครงการ  แตD
มหาวิทยาลัยใหLดำเนินการโดย
ไมDใหLเบิกคDาใชLจDาย  

2 การสรLางและแสวงหาความรูL : -  
คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูL 
กลุDมเปeาหมายจำนวน ๓ คร้ัง 
- กำหนดใหLบุคลากรแตDละคนไดL
แสดงความคิดเห็น 
- ถDายทอดความรูLจาก
ผูLปฏิบัติงานท่ีมีสDวนเก่ียวขLอง 

  
มี.ค. 64 – พ.ค. 
64  

  
-  ดำเนินการถDายทอดความรูL
จากผูLปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ
งานกำหนดตำแหนDงของสาย
สนับสนุน  รวมท้ังใหLบุคลากร
แลกเปล่ียนเรียนรูL  รDวมกันผDาน 
Group line  ของกอง
บริหารงานบุคคล   
 

  

3 การจัดความรูLใหLเปrนระบบ : - 
คณะกรรมการดำเนินการ
ชDวยกันสรุปประเด็นความรูL 
และเก็บรวบรวมขLอมูลประเด็น
ความรูLท่ีสำคัญในแตDละคร้ัง  
รวมท้ังขLอเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรูL 

  
มี.ค. 64 – พ.ค. 
64  

- สรุปประเด็นองค<ความรูLและ
เก็บรวมรวมองค<ความรูLท่ีสำคัญ 
ดังน้ี 
1. โครงสรLางการวิเคราะห<คDา
งาน  
2.  มาตรฐานกำหนดตำแหนDง
ของแตDละระดับตำแหนDงงาน    
3. เทคนิคการวิเคราะห<ของ
องค<ประกอบในแตDละดLาน   
4. ขLอเสนอแนะจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูL  โดยการ
จัดทำตัวอยDางการวิเคราะห<คDา
งาน  เพ่ือใหLผูLรับบริการเขLาใจ
หลักการวิเคราะห<มากย่ิงข้ึน 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เขLาใจ และสามารถวิเคราะห<คDา
งานตามตำแหนDงงานไดLถูกตLอง
ตามหลักเกณฑ<และวิธีการ
วิเคราะห<คDางาน เพ่ือกำหนด
ระดับตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 
- จัดทำขLอเสนอโครงการ 

ระดับตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 
 - จัดทำขLอเสนอโครงการ  แตD
มหาวิทยาลัยใหLดำเนินการโดย
ไมDใหLเบิกคDาใชLจDาย  

2 การสรLางและแสวงหาความรูL : -  
คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูL 
กลุDมเปeาหมายจำนวน ๓ คร้ัง 
- กำหนดใหLบุคลากรแตDละคนไดL
แสดงความคิดเห็น 
- ถDายทอดความรูLจาก
ผูLปฏิบัติงานท่ีมีสDวนเก่ียวขLอง 

  
มี.ค. 64 – พ.ค. 
64  

  
-  ดำเนินการถDายทอดความรูL
จากผูLปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ
งานกำหนดตำแหนDงของสาย
สนับสนุน  รวมท้ังใหLบุคลากร
แลกเปล่ียนเรียนรูL  รDวมกันผDาน 
Group line  ของกอง
บริหารงานบุคคล   
 

  

3 การจัดความรูLใหLเปrนระบบ : - 
คณะกรรมการดำเนินการ
ชDวยกันสรุปประเด็นความรูL 
และเก็บรวบรวมขLอมูลประเด็น
ความรูLท่ีสำคัญในแตDละคร้ัง  
รวมท้ังขLอเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรูL 

  
มี.ค. 64 – พ.ค. 
64  

- สรุปประเด็นองค<ความรูLและ
เก็บรวมรวมองค<ความรูLท่ีสำคัญ 
ดังน้ี 
1. โครงสรLางการวิเคราะห<คDา
งาน  
2.  มาตรฐานกำหนดตำแหนDง
ของแตDละระดับตำแหนDงงาน    
3. เทคนิคการวิเคราะห<ของ
องค<ประกอบในแตDละดLาน   
4. ขLอเสนอแนะจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูL  โดยการ
จัดทำตัวอยDางการวิเคราะห<คDา
งาน  เพ่ือใหLผูLรับบริการเขLาใจ
หลักการวิเคราะห<มากย่ิงข้ึน 

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูL :  - คณะกรรมการเรียบ
เรียง ตัดตDอ และปรับปรุง
เน้ือหาใหLมีคุณภาพดี  รวมท้ัง
สรุปประเด็นและกล่ันกรอง
ความรูLจากการแลกเปล่ียน
เรียนรูLใหLเปrนรูLแบบเอกสารตาม
มาตรฐาน  

  
พ.ค. 64 - ก.ย. 
64  

  
ดำเนินการเรียบเรียง   ตัดตDอ 
และปรับปรุงเน้ือหาใหLมีคุณภาพ
ดี  รวมท้ังสรุปประเด็นและ
กล่ันกรองความรูLจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูLใหLเปrนรูLแบบ
เอกสารตามมาตรฐาน 
 

  

5 การเขLาถึงความรูL : - เสนอองค<
ความรูLท่ีไดLสังเคราะห<เรียบรLอย
แลLวแกDผูLบริหารรับทราบ 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขLาถึงองค<ความรูLเปrน ๒ วิธี คือ 
วิธีท่ี ๑  แจLงใหLขLาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน ทุกหนDวยงาน  
รDวมแลกเปล่ียนเรียนรูL 
วีท่ี ๒ เผยแพรDใหLผูLสนใจจะนำ
ความรูLไปใชLปฏิบัติ  ผDานทาง 
website KM  RMUTL , 
website กบบ. , Blog 

  
พ.ค. 64 – ก.ย. 
64  

  
- สรุปความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ และ
ผูLอำนวยการกองบริหารงาน
บุคคลพิจารณา                                           
- วางแผนการดำเนินการใหL
บุคลากรกลุDมเปeาหมายสามารถ
เขLาถึงความรูL เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูLรDวมกัน 
 

  

6 การแบDงปÇนแลกเปล่ียนเรียนรูL :  
- นำประเด็นความรูLท่ีไดLเผยแพรD
ผDานสารสนเทศ  website KM  
RMUTL , website กบบ. , 
Blog 

  
พ.ค. 64 – ก.ย. 
64  

  
เผยแพรDแนวปฏิบัติท่ีดี  เร่ือง  
เทคนิคการวิเคราะห<คDางาน  
เพ่ือกำหนดระดับตำแหนDงท่ี
สูงข้ึน  ในเว็ปไซต<กอง
บริหารงานบุคคล 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เพ่ือใหLมีสDวนเก่ียวขLองแสดง
ความคิดเห็น  เพ่ือแกLไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูLกับผูLท่ีไดLนำความรูLไปใชL  
เพ่ือแกLไขปรับปรุง 

https://personal.rmutl.ac.th  
และจัดทำหนังสือ
ประชาสัมพันธ<ใหLผูLท่ีสนใจนำ
ความรูLไปใชLปฏิบัติ รวมท้ังรDวม
แลกเปล่ียนเรียนรูLผDานชDอง
ทางการเผยแพรDดังกลDาว (ตาม
หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี 
อว 0654.18/ว 1299 ลงวันท่ี 8 
ก.ค. 2564 
 

7 การเรียนรูL : - การนำความรูLมา
ปรับใชLในการปฏิบัติงาน 

- นำเทคนิคการวิเคราะห<คDางาน 
เพ่ือกำหนดระดับตำแหนDงท่ี
สูงข้ึน มาใชLเปrนแนวทางในการ
วิเคราะห<คDางานในระดับ
ตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 

  
มิ.ย. 64 – ก.ย. 
64  

 - จัดทำแบบสอบถามการ
แลกเปล่ียนเรียนรูLของบุคลากร
กลุDมเปeาหมาย   (ตามหนังสือ
กองบริหารงานบุคคล ท่ี อว 
0654.18/ว 1389 ลงวันท่ี 23 
ก.ค. 2564)                         
-  สรุปผลการตอบ
แบบสอบถาม  เพ่ือนำ
ขLอเสนอแนะมาปรับปรุงใหLเกิด
องค<ความรูLใหมD  และแบDงปÇนใหL
มีการนำไปใชLปฏิบัติ โดยผลการ
ตอบแบบสอบถามของบุคลากร
จำนวน 49 คน  มีความเห็นตDอ
แนวปฏิบัติท่ีดี  เร่ือง  เทคนิค
การวิเคราะห<คDางาน เพ่ือ
กำหนดตำแหนDงท่ีสูงข้ึน ทุก
หัวขLออยูDในระดับมาก 

 ขLอมูลจำนวน
ขLาราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ี
มีคุณสมบัติสามารถ
วิเคราะห<คDางาน 
เพ่ือกำหนดระดับ
ตำแหนDงท่ีสูงข้ึน จะ
ทราบผลใน
ปäงบประมาณ 2565  
เน่ืองจากเทคนิคการ
วิเคราะห<คDางาน  
เพ่ือกำหนดระดับ
ตำแหนDงท่ีสูงข้ึน  ไดL
เผยแพรDต้ังแตDเดือน
กรกฎาคม 2564  
ซ่ึงตLองใชLระยะเวลา
ในการติดตามผล

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เพ่ือใหLมีสDวนเก่ียวขLองแสดง
ความคิดเห็น  เพ่ือแกLไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูLกับผูLท่ีไดLนำความรูLไปใชL  
เพ่ือแกLไขปรับปรุง 

https://personal.rmutl.ac.th  
และจัดทำหนังสือ
ประชาสัมพันธ<ใหLผูLท่ีสนใจนำ
ความรูLไปใชLปฏิบัติ รวมท้ังรDวม
แลกเปล่ียนเรียนรูLผDานชDอง
ทางการเผยแพรDดังกลDาว (ตาม
หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี 
อว 0654.18/ว 1299 ลงวันท่ี 8 
ก.ค. 2564 
 

7 การเรียนรูL : - การนำความรูLมา
ปรับใชLในการปฏิบัติงาน 

- นำเทคนิคการวิเคราะห<คDางาน 
เพ่ือกำหนดระดับตำแหนDงท่ี
สูงข้ึน มาใชLเปrนแนวทางในการ
วิเคราะห<คDางานในระดับ
ตำแหนDงท่ีสูงข้ึน 

  
มิ.ย. 64 – ก.ย. 
64  

 - จัดทำแบบสอบถามการ
แลกเปล่ียนเรียนรูLของบุคลากร
กลุDมเปeาหมาย   (ตามหนังสือ
กองบริหารงานบุคคล ท่ี อว 
0654.18/ว 1389 ลงวันท่ี 23 
ก.ค. 2564)                         
-  สรุปผลการตอบ
แบบสอบถาม  เพ่ือนำ
ขLอเสนอแนะมาปรับปรุงใหLเกิด
องค<ความรูLใหมD  และแบDงปÇนใหL
มีการนำไปใชLปฏิบัติ โดยผลการ
ตอบแบบสอบถามของบุคลากร
จำนวน 49 คน  มีความเห็นตDอ
แนวปฏิบัติท่ีดี  เร่ือง  เทคนิค
การวิเคราะห<คDางาน เพ่ือ
กำหนดตำแหนDงท่ีสูงข้ึน ทุก
หัวขLออยูDในระดับมาก 

 ขLอมูลจำนวน
ขLาราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ี
มีคุณสมบัติสามารถ
วิเคราะห<คDางาน 
เพ่ือกำหนดระดับ
ตำแหนDงท่ีสูงข้ึน จะ
ทราบผลใน
ปäงบประมาณ 2565  
เน่ืองจากเทคนิคการ
วิเคราะห<คDางาน  
เพ่ือกำหนดระดับ
ตำแหนDงท่ีสูงข้ึน  ไดL
เผยแพรDต้ังแตDเดือน
กรกฎาคม 2564  
ซ่ึงตLองใชLระยะเวลา
ในการติดตามผล

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 
การนำความรูLไปใชL
ในปäถัดไป 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน กองกลาง  

  
องค$ความรู*ท่ี 3  การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : การพัฒนาดDานงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยอยFางมีประสิทธิภาพสูFแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรDางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลที ่เลือกองค$ความรู * : เพื ่อใหDเกิดแนวปฏิบัติที ่ดีดDานงานสารบรรณอยFางถูกตDองตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวFาดDวยงานสารบรรณฯ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนางานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบFงช้ีความรูD :  
-แตFงต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูD (KM) 
-คณะกรรมการจัดการความรูD 
(KM) ดำเนินการแลกเปล่ียน
เรียนรูD โดยเลือกหัวขDอ การ
พัฒนาดDานงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยอยFางมี
ประสิทธิภาพสูFแนวทางปฏิบัติท่ี
ดี 
-จัดทำขDอเสนอโครงการ เร่ือง 
การพัฒนาดDานงานสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัยอยFางมี

 ก.พ.-มี.ค.64 1.จัดทำคำส่ังแตFงต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรูD
ในองค<กรของกองกลาง 
(คำส่ังกองกลาง ท่ี 1/2564 
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ< 2564) 
2.จัดทำขDอเสนอโครงการ 
เร่ือง การพัฒนาดDานงานสาร
บรรณของมหาวิทยาลัยอยFาง
มีประสิทธิภาพสูFแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดี  
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน กองกลาง  

  
องค$ความรู*ท่ี 3  การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : การพัฒนาดDานงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยอยFางมีประสิทธิภาพสูFแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรDางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลที ่เลือกองค$ความรู * : เพื ่อใหDเกิดแนวปฏิบัติที ่ดีดDานงานสารบรรณอยFางถูกตDองตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวFาดDวยงานสารบรรณฯ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนางานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบFงช้ีความรูD :  
-แตFงต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูD (KM) 
-คณะกรรมการจัดการความรูD 
(KM) ดำเนินการแลกเปล่ียน
เรียนรูD โดยเลือกหัวขDอ การ
พัฒนาดDานงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยอยFางมี
ประสิทธิภาพสูFแนวทางปฏิบัติท่ี
ดี 
-จัดทำขDอเสนอโครงการ เร่ือง 
การพัฒนาดDานงานสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัยอยFางมี

 ก.พ.-มี.ค.64 1.จัดทำคำส่ังแตFงต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรูD
ในองค<กรของกองกลาง 
(คำส่ังกองกลาง ท่ี 1/2564 
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ< 2564) 
2.จัดทำขDอเสนอโครงการ 
เร่ือง การพัฒนาดDานงานสาร
บรรณของมหาวิทยาลัยอยFาง
มีประสิทธิภาพสูFแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดี  

 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ประสิทธิภาพสูFแนวทางปฏิบัติท่ี
ดี 

2 การสรDางและแสวงหาความรูD :  
- คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูD รFวมกับ
บุคลากรกองกลาง 

ก.พ.-มิ.ย.64 จัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูDการทำงานดDานงาน
สารบรรณของมหาวิทยาลัย 
รFวมกับเจDาหนDาท่ีท่ีรับผิดชอบ
งานสารบรรณของหนFวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 
10 กุมภาพันธ< 2564 ณ หDอง
ประชุมกาสะลอง ช้ัน 2 
อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มทร.ลDานนา 

 

3 การจัดความรูDใหDเปbนระบบ : 
- คณะกรรมการดำเนินการ
ชFวยกันสรุปประเด็นเก็บ
รวบรวมขDอมูลและประเด็น
ความรูDท่ีสำคัญในแตFละคร้ัง 
รวมท้ังขDอเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรูD 

ก.พ.-มิ.ย.64 คณะกรรมการดำเนินการ
สรุปประเด็นการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและเสนอแนว
ทางแกDไขปfญหารFวมกัน ดังน้ี  
1.การเสนอหนังสือขออนุมัติ
งบประมาณ โครงการ/
กิจกรรม 
2.การพัฒนาระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส< 
มทร.ลDานนา ระบบใหมF 
3.ขDอเสนอแนะจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูD หากมีการ
ปรับเปล่ียนระบบใหมF 
มหาวิทยาลัยควรมีการ
ประชุมหารือรFวมกันระหวFาง
ผูDปฏิบัติงานดDานสารบรรณ
และผูDพัฒนาระบบ 

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูD : 

มี.ค.-ก.ย.64 คณะกรรมการอยูFระหวFาง
ดำเนินการเรียบเรียง และ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดตFอ 
และ ปรับปรุงเน้ือหาใหDมี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็น
และกล่ันกรองความรูDจากการ 
แลกเปล่ียนรูDใหDเปbนรูปแบบ
เอกสาร มาตรฐานเดียวกัน 

ปรับเน้ือหาใหDเกิดความ
สมบูรณ< 

5 การเขDาถึงความรูD : 
- เสนอองค<ความรูDท่ีไดD
สังเคราะห<เรียบรDอย แลDวแกF
ผูDบริหาร รับทราบ 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขDาถึงความรูD เปbน 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 คือ สามารถแลกเปล่ียน
เรียนรูDกับบุคลากรในหนFวยงาน
ไดDโดยตรง หรือติดตFอส่ือสาร
ชFองทางอ่ืนๆ เพ่ือใหDเกิดการ
เรียนรูDท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
วิธีท่ี 2 คือ เผยแพรFใหDผูDสนใจนำ
ความรูDไปใชDปฏิบัติผFานทาง 
Website KM RMUTL, 
Website กองกลาง  

มิ.ย.-ก.ค.64 คณะกรรมการรFวมกัน
พิจารณาทบทวนองค<ความรูD
โดยการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกับ ข้ันตอนการ
เสนอหนังสือ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการเกษียนหนังสือ
ราชการ เพ่ือใหDเกิดการเรียนรูD
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดแนว
ปฏิบัติท่ีถูกตDอง 

 

6 การแบFงปfนแลกเปล่ียนเรียนรูD :  
- นำประเด็นความรูDท่ีไดD 
เผยแพรFผFานสารสนเทศ 
Website KM RMUTL, 
Website กองกลาง, Blog 
เพ่ือใหDมีสFวนเก่ียวขDองแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือแกDไขปรับปรุง 

 มิ.ย.-ก.ย.64 นำประเด็นความรูDท่ีไดD
เก่ียวกับข้ันตอนการเสนอ
หนังสือ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการเกษียนหนังสือ
ราชการเผยแพรFในเว็บไซต<
กองกลาง 
https://center.rmutl.ac.th 
เพ่ือใหDเจDาหนDาท่ีท่ีรับผิดชอบ
งานสารบรรณและผูDท่ีสนใจ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดตFอ 
และ ปรับปรุงเน้ือหาใหDมี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็น
และกล่ันกรองความรูDจากการ 
แลกเปล่ียนรูDใหDเปbนรูปแบบ
เอกสาร มาตรฐานเดียวกัน 

ปรับเน้ือหาใหDเกิดความ
สมบูรณ< 

5 การเขDาถึงความรูD : 
- เสนอองค<ความรูDท่ีไดD
สังเคราะห<เรียบรDอย แลDวแกF
ผูDบริหาร รับทราบ 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขDาถึงความรูD เปbน 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 คือ สามารถแลกเปล่ียน
เรียนรูDกับบุคลากรในหนFวยงาน
ไดDโดยตรง หรือติดตFอส่ือสาร
ชFองทางอ่ืนๆ เพ่ือใหDเกิดการ
เรียนรูDท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
วิธีท่ี 2 คือ เผยแพรFใหDผูDสนใจนำ
ความรูDไปใชDปฏิบัติผFานทาง 
Website KM RMUTL, 
Website กองกลาง  

มิ.ย.-ก.ค.64 คณะกรรมการรFวมกัน
พิจารณาทบทวนองค<ความรูD
โดยการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกับ ข้ันตอนการ
เสนอหนังสือ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการเกษียนหนังสือ
ราชการ เพ่ือใหDเกิดการเรียนรูD
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดแนว
ปฏิบัติท่ีถูกตDอง 

 

6 การแบFงปfนแลกเปล่ียนเรียนรูD :  
- นำประเด็นความรูDท่ีไดD 
เผยแพรFผFานสารสนเทศ 
Website KM RMUTL, 
Website กองกลาง, Blog 
เพ่ือใหDมีสFวนเก่ียวขDองแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือแกDไขปรับปรุง 

 มิ.ย.-ก.ย.64 นำประเด็นความรูDท่ีไดD
เก่ียวกับข้ันตอนการเสนอ
หนังสือ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการเกษียนหนังสือ
ราชการเผยแพรFในเว็บไซต<
กองกลาง 
https://center.rmutl.ac.th 
เพ่ือใหDเจDาหนDาท่ีท่ีรับผิดชอบ
งานสารบรรณและผูDท่ีสนใจ

 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

- คณะกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูDกับผูDท่ีไดDนำความรูDไปใชD 
เพ่ือแกDไขปรับปรุง 

ความรูDไปใชDปฏิบัติ รวมท้ัง
แสดงความคิดเห็น 
ขDอเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงใหDเกิดประโยชน<
สูงสุด 

7 การเรียนรูD : 
-การนำความรูDมาปรับใชDในการ
ปฏิบัติงาน 
-คณะกรรมการจัดการความรูDไดD
เสนอองค<ความรูD/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดDจากการดำเนินการเสนอ
ผูDบริหาร เพ่ือประกาศใหD
บุคลากรท่ีสนใจนำไปใชD
ประโยชน<ทำใหDเกิดความรูDใหมFๆ 
ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรูDเดิมท่ีมีอยูF
แลDวใหDเกิดประโยชน<ไดDมากข้ึน 
 
  

 มิ.ย.-ก.ย.64 บุคลากรนำความรูDท่ีไดD
เก่ียวกับข้ันตอนการเสนอ
หนังสือและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการเกษียนหนังสือ
ราชการ มาใชDในการ
ปฏิบัติงาน 

- 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนHวยงาน กองคลัง 

 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : แนวปฏิบัติการเบิกคDาใชGจDายในการเดินทางไปราชการ 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองคลัง 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรGางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพ่ือใหGไดGแนวปฏิบัติการเบิกคDาใชGจDายในการเดินทางไปราชการ ไดGอยDางถูกตGองตาม
ระเบียบ ขGอบังคับ ท่ีเก่ียวขGองไดGอยDางถูกตGอง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ไดGแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค<ความรูGในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร<และพันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวนไมDนGอยกวDา 1 เร่ือง 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบ1งช้ีความรู* : 
- ต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูG (KM) 
- คณะกรรมการจัดการความรูG 
(KM) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูG 
โดยกำหนด Knowledge 
Mapping โดยเนGนประเด็น การ
ใหGบริการดGวยใจ 

1-ก.พ.-64 

  - มีการแตDงต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรูG (KM) ภายใน
หนDวยงาน กองคลัง 
    - คณะกรรมการ มีการ
บDงช้ีความรูGท่ีจำเปgนและท่ี
จะดำเนินจัดการความรูG คือ 
แนวปฏิบัติการเบิก
คDาใชGจDายในการเดินทางไป
ราชการ  

- 

2 การสร*างและแสวงหาความรู* : 
- คณะกรรมการดำเนินการ

1-มิ.ย.-64 
จัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูGระหวDางบุคลากร

เน่ืองจากเกิด
สถานการณ<โรคโค
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนHวยงาน กองคลัง 

 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : แนวปฏิบัติการเบิกคDาใชGจDายในการเดินทางไปราชการ 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองคลัง 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรGางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพ่ือใหGไดGแนวปฏิบัติการเบิกคDาใชGจDายในการเดินทางไปราชการ ไดGอยDางถูกตGองตาม
ระเบียบ ขGอบังคับ ท่ีเก่ียวขGองไดGอยDางถูกตGอง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : ไดGแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค<ความรูGในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร<และพันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวนไมDนGอยกวDา 1 เร่ือง 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบ1งช้ีความรู* : 
- ต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูG (KM) 
- คณะกรรมการจัดการความรูG 
(KM) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูG 
โดยกำหนด Knowledge 
Mapping โดยเนGนประเด็น การ
ใหGบริการดGวยใจ 

1-ก.พ.-64 

  - มีการแตDงต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรูG (KM) ภายใน
หนDวยงาน กองคลัง 
    - คณะกรรมการ มีการ
บDงช้ีความรูGท่ีจำเปgนและท่ี
จะดำเนินจัดการความรูG คือ 
แนวปฏิบัติการเบิก
คDาใชGจDายในการเดินทางไป
ราชการ  

- 

2 การสร*างและแสวงหาความรู* : 
- คณะกรรมการดำเนินการ

1-มิ.ย.-64 
จัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูGระหวDางบุคลากร

เน่ืองจากเกิด
สถานการณ<โรคโค

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูG  
จำนวน 2 คร้ัง  
- กำหนดใหGบุคลากรแตDละคนไดG
แสดงความคิดเห็นคนละ 3-5 
นาที  
- บันทึกรายละเอียดความ
คิดเห็นท่ีไดGมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูG ในกระดาษแบบฟอร<ม  

ภายในสำนักงานฯ จำนวน 
2 คร้ัง และไดGมีการจัดทำ
บันทึกการเรียนรูG  

วิด ทำใหGวัน เวลา 
จัดกิจกรรม เล่ือนไป
บGาง ซ่ึงไมDเปgนตาม
แผน 
ท่ีกำหนดไวG  

3 การจัดความรู*ให*เปTนระบบ : 
คณะกรรมการดำเนินการ
ชDวยกันสรุปประเด็นเก็บ
รวบรวมขGอมูล โดยแบDงตาม
หัวขGอและประเด็นความรูGท่ี
สำคัญในแตDละคร้ัง- นำความรูGท่ี
ไดGจากการแลกเปล่ียนเรียนรูGมา 
ปรับปรุงทบทวนใหGเปgนองค<
ความรูG ดังน้ี1. ข้ันตอนการเบิก
คDาใชGจDายในการเดินทาง2. 
หลักเกณฑ<และแนวทางการเบิก
คDาใชGจDายในการเดินทาง 

7-มิ.ย.-64 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูG
และจัดทำเปgนองค<ความรูG
สรุปแนวปฏิบัติการเบิก
คDาใชGจDายในการเดินทางไป
ราชการ 

- 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู* : 
- คณะกรรมการเรียบเรียง ตัด
ตDอ และ ปรับปรุงเน้ือหาใหGมี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็น
และกล่ันกรองความรูGจากการ 
แลกเปล่ียนรูGใหGเปgนรูปแบบ
เอกสาร มาตรฐานเดียวกัน  

14-มิ.ย.-64 

มีการประมวลและ
กล่ันกรองความรูGจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูGใหGอยูDใน
รูปแบบเอกสาร มาตรฐาน
เดียวกัน รวมเปgน  ๑  เร่ือง 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเข*าถึงความรู* : 
- เสนอองค<ความรูGท่ีไดG
สังเคราะห<เรียบรGอยแลGวแกD
ผูGบริหาร ในการเขGาถึงองค<
ความรูG 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขGาถึงความรูG เปgน 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 คือ การปuอนความรูG
ใหGกับบุคลากรท่ีเปgนผูGใชG เพ่ือ
สามารถเรียนรูGงานไดGดีมากข้ึน 
วิธีท่ี 2 คือ การใหGโอกาส
เลือกใชGความรูGในกรณีน้ีจะใชG
กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูDแลGว 
สนใจจะนำความรูGประเด็นใดไป
ใชGปฏิบัติ จะสามารถเลือก
นำไปใชGไดG ผDาน Website, 
Facebook, Line 
Kblog/Website KM RMUTL  

5-ก.ค.-64 

ผูGอำนวยการกองคลังใหG
ความเห็นชอบ และจัดทำ
หนังสือแจGงเวียน
ประชาสัมพันธ< เพ่ือใหGแตD
ละหนDวยงานนำไปใชGเปgน
แนวปฏิบัติการเบิก
คDาใชGจDายในการเดินทางไป
ราชการ ใหGถูกตGองและ
เปgนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

6 การแบ1งปPนแลกเปล่ียนเรียนรู* 
: 
- นำประเด็นความรูGท่ีไดG 
เผยแพรDผDานสารสนเทศ
website KM  RMUTL , 
website กองคลัง. , Blog  เพจ
Facebookกองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลGานนา , Line , Blog 
เพ่ือใหGมีสDวนเก่ียวขGอง 

8-ก.ค.-64 นำประเด็นองค<ความรูG
เผยแพรDทางเว็บไซต<กอง
คลัง เพจเฟสบุÖค เพ่ือเปgน
แนวทางการปฏิบัติแกDผูGท่ี
สนใจและ ผูGปฏิบัติงานไดG
นำไปใชGในการปฏิบัติงาน 

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

134

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเข*าถึงความรู* : 
- เสนอองค<ความรูGท่ีไดG
สังเคราะห<เรียบรGอยแลGวแกD
ผูGบริหาร ในการเขGาถึงองค<
ความรูG 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขGาถึงความรูG เปgน 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 คือ การปuอนความรูG
ใหGกับบุคลากรท่ีเปgนผูGใชG เพ่ือ
สามารถเรียนรูGงานไดGดีมากข้ึน 
วิธีท่ี 2 คือ การใหGโอกาส
เลือกใชGความรูGในกรณีน้ีจะใชG
กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูDแลGว 
สนใจจะนำความรูGประเด็นใดไป
ใชGปฏิบัติ จะสามารถเลือก
นำไปใชGไดG ผDาน Website, 
Facebook, Line 
Kblog/Website KM RMUTL  

5-ก.ค.-64 

ผูGอำนวยการกองคลังใหG
ความเห็นชอบ และจัดทำ
หนังสือแจGงเวียน
ประชาสัมพันธ< เพ่ือใหGแตD
ละหนDวยงานนำไปใชGเปgน
แนวปฏิบัติการเบิก
คDาใชGจDายในการเดินทางไป
ราชการ ใหGถูกตGองและ
เปgนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

6 การแบ1งปPนแลกเปล่ียนเรียนรู* 
: 
- นำประเด็นความรูGท่ีไดG 
เผยแพรDผDานสารสนเทศ
website KM  RMUTL , 
website กองคลัง. , Blog  เพจ
Facebookกองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลGานนา , Line , Blog 
เพ่ือใหGมีสDวนเก่ียวขGอง 

8-ก.ค.-64 นำประเด็นองค<ความรูG
เผยแพรDทางเว็บไซต<กอง
คลัง เพจเฟสบุÖค เพ่ือเปgน
แนวทางการปฏิบัติแกDผูGท่ี
สนใจและ ผูGปฏิบัติงานไดG
นำไปใชGในการปฏิบัติงาน 

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรู* : 
- การนำความรูGมาปรับใชGในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดทำคูDมือ แนวปฏิบัติการเบิก
คDาใชGจDายในการเดินทางไป
ราชการ 
- คณะกรรมการจัดการความรูG
ไดGเสนอองค<ความรูG/แนวปฏิบัติ
ท่ีดี ท่ีไดGจากการดำเนินการ
เสนอผูGบริหารเพ่ือประกาศใหG
บุคลากรท่ีสนใจนำไปใชG
ประโยชน< ทำใหGเกิดความรูGใหมD 
ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรูGเดิมท่ีมี
อยูDแลGวใหGเกิดประโยชน<ไดGมาก
ข้ึน 1-12-ก.ค.-64 

จัดทำคูDมือแนวปฏิบัติการ
เบิกคDาใชGจDายในการ
เดินทางไปราชการ กอง
คลังไดGดำเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรD
ความรูGการเบิกคDาใชGจDายใน
การเดินทางไปราชการโดย
เชิญบุคคลากรภายในสังกัด 
มทร.ลGานนา เขGารDวมรับฟáง
การเผยแพรDความรูGผDาน 
โปรแกรม Microsoft 
team มีการจัดกิจกรรม
โดยการใหGผูGเขGารับการ
อบรมทดสอบความรูGกDอน
และหลักการรับการอบรม 
ซ่ึงไดGรับการตอบรับจาก
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเปgนอยDางมาก 
เม่ือดำเนินการเผยแพรD
ความรูGผDานชDองทาง
ออนไลน<เสร็จส้ินแลGว กอง
คลังไดGแจGงเวียนคูDมือการ
เบิกคDาใชGจDายในการ
เดินทางไปราชการแกDทุก
หนDวยงานภายใตGสังมทร.
ลGานนา และยังเผยแพรD
บทความไวGบนเว็บไซต< กอง
คลัง มทร.ลGานนา อีกท้ังยัง
แนบเอกสารกฎระเบียบท่ี

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เก่ียวขGอง เพ่ือใหGผูGท่ีสนใจ
เขGาใจและสามารถนำไปใชG
ประโยชน<ในการปฏิบัติงาน
ไดGอยDางสะดวก และถูกตGอง 

 
 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เก่ียวขGอง เพ่ือใหGผูGท่ีสนใจ
เขGาใจและสามารถนำไปใชG
ประโยชน<ในการปฏิบัติงาน
ไดGอยDางสะดวก และถูกตGอง 

 
 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา   
หนEวยงาน  กองนโยบายและแผน    

 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร;และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : การปรับรูปแบบกระบวนรายงานผลโครงการและรายงานตัวช้ีวัดผKานระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานดLานนโยบายและแผน 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองนโยบายและแผน 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร;ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
สรLางฐานวัฒนธรรมองค;กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :  

เพื่อดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูLใหLเกิดองค;ความรูLใหมK ๆ ในกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ใชL
เปSนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับรูปแบบกระบวนการเสนอโครงการและรายงานผลโครงการผKานระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานดLานนโยบายและแผน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :การบริหารจัดการจัดการความรูL สำเร็จตามเปUาหมายยุทธศาสตร;ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
รูปแบบกระบวนการเสนอโครงการและรายงานผลโครงการผKานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานดLานนโยบาย
และแผน 
 

ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 

 
 

กิจกรรม 

(ตามแผน) 
 

ระยะเวลา 

 
 

ผลการดำเนินงาน 

(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 

(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบKงช้ีความรูL :  1 กุมภาพันธ; 
2564 

  - มีการแตKงต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรูL (KM) ภายใน
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ลำดับ 

 
 

กิจกรรม 

(ตามแผน) 
 

ระยะเวลา 

 
 

ผลการดำเนินงาน 

(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 

(ปPญหา/อุปสรรค) 

หนKวยงาน กองนโยบาย
และแผน 

2 การสรLางและแสวงหาความรูL :  1 มิถุนายน 
2564 

    - คณะกรรมการ มีการ
บKงช้ีความรูLท่ีจำเปSนและท่ี
จะดำเนินจัดการความรูL คือ 
แนวปฏิบัติการ การปรับ
รูปแบบกระบวนรายงานผล
โครงการและรายงาน
ตัวช้ีวัดผKานระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
งานดLานนโยบายและแผน 

  
 

3 การจัดความรูLใหLเปSนระบบ  7 มิถุนายน 
2564 

จัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูLระหวKางบุคลากร
ภายในสำนักงานฯ จำนวน 
2 คร้ัง และไดLมีการจัดทำ
บันทึกการเรียนรูL 

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูL :  

14 มิถุนายน 
2564 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูL
และจัดทำเปSนองค;ความรูL
สรุปแนวปฏิบัติการรายงาน
ผลเก็บผลตัวช้ีวัดโครงการ
แบบออนไลน; 

 

5 การเขLาถึงความรูL :  5 กรกฎาคม 
2564 

มีการประมวลและ
กล่ันกรองความรูLจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูLใหLอยูKใน

 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

138

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ลำดับ 

 
 

กิจกรรม 

(ตามแผน) 
 

ระยะเวลา 

 
 

ผลการดำเนินงาน 

(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 

(ปPญหา/อุปสรรค) 

หนKวยงาน กองนโยบาย
และแผน 

2 การสรLางและแสวงหาความรูL :  1 มิถุนายน 
2564 

    - คณะกรรมการ มีการ
บKงช้ีความรูLท่ีจำเปSนและท่ี
จะดำเนินจัดการความรูL คือ 
แนวปฏิบัติการ การปรับ
รูปแบบกระบวนรายงานผล
โครงการและรายงาน
ตัวช้ีวัดผKานระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
งานดLานนโยบายและแผน 

  
 

3 การจัดความรูLใหLเปSนระบบ  7 มิถุนายน 
2564 

จัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูLระหวKางบุคลากร
ภายในสำนักงานฯ จำนวน 
2 คร้ัง และไดLมีการจัดทำ
บันทึกการเรียนรูL 

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูL :  

14 มิถุนายน 
2564 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูL
และจัดทำเปSนองค;ความรูL
สรุปแนวปฏิบัติการรายงาน
ผลเก็บผลตัวช้ีวัดโครงการ
แบบออนไลน; 

 

5 การเขLาถึงความรูL :  5 กรกฎาคม 
2564 

มีการประมวลและ
กล่ันกรองความรูLจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูLใหLอยูKใน

 

ลำดับ 

 
 

กิจกรรม 

(ตามแผน) 
 

ระยะเวลา 

 
 

ผลการดำเนินงาน 

(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 

(ปPญหา/อุปสรรค) 

รูปแบบการปรับปรุงระบบ
สำหรับการใชLงานจริง   

6 การแบKงปgนแลกเปล่ียนเรียนรูL :  8 กรกฎาคม 
2564 

ผูLอำนวยการกองนโยบาย
และแผนใหLความเห็นชอบ 
และจัดทำหนังสือแจLงเวียน
ประชาสัมพันธ; เพ่ือใหLแตK
ละหนKวยงานนำไปใชLเปSน
แนวปฏิบัติการรายงานผล
ตัวช้ีวัดออนไลน;ผKานระบบ
สารสนเทศ ใหLถูกตLองและ
เปSนไปในแนวทางเดียวกัน 

มีบุคลากรตอบ
รับเขLารKวมจำนวน
นLอย สKวนใหญKเปSน
บุคลากร 
สายสนับสนุน 

7 การเรียนรูL :  1-12 
กรกฎาคม 
2564 

นำประเด็นองค;ความรูL
เผยแพรKทางเว็บไซต;กอง
นโยบายและแผน เพจ
เฟสบุlค เพ่ือเปSนแนว
ทางการปฏิบัติแกKผูLท่ีสนใจ
และ ผูLปฏิบัติงานไดL
นำไปใชLในการปฏิบัติงาน 

- 

 

ส"วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง 
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : การพัฒนาแบบการประเมิน การใหDบริการผFานระบบออนไลน<อยFางมีประสิทธิภาพหน1วยงาน
ผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลDานนา 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  .การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรDางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการใหDบริการของบุคลากร ในกองพัฒนานักศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : แบบประเมิน การใหDบริการผFานระบบออนไลน< 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบFงช้ีความรูD :  5 กุมภาพันธ< 
2564 

ต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูD (KM)  
-คณะกรรมการจัดการ
ความรูD (KM) เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูD โดย
กำหนด Knowledge 
Mapping โดยการบFงช้ี
ความรูDเพ่ือท่ีจะไดD
ดำเนินการ เขียนย่ืนเสนอ
ขออนุมัติโครงการ การ
จัดการองค<ความรูDกอง
พัฒนานักศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : การพัฒนาแบบการประเมิน การใหDบริการผFานระบบออนไลน<อยFางมีประสิทธิภาพหน1วยงาน
ผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลDานนา 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  .การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรDางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการใหDบริการของบุคลากร ในกองพัฒนานักศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : แบบประเมิน การใหDบริการผFานระบบออนไลน< 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบFงช้ีความรูD :  5 กุมภาพันธ< 
2564 

ต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูD (KM)  
-คณะกรรมการจัดการ
ความรูD (KM) เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูD โดย
กำหนด Knowledge 
Mapping โดยการบFงช้ี
ความรูDเพ่ือท่ีจะไดD
ดำเนินการ เขียนย่ืนเสนอ
ขออนุมัติโครงการ การ
จัดการองค<ความรูDกอง
พัฒนานักศึกษา 

 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

เรื ่อง การพัฒนาแบบการ
ประเมิน การใหDบริการผFาน
ระบบออนไลน < อย F า ง มี
ประสิทธิภาพ  

2 การสรDางและแสวงหาความรูD :  31 มีนาคม 
2564 
 
 
 
  

บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา ไดDรFวมประชุม
เพ่ือหารือหัวขDอในการ
กำหนดแบบประเมินการ
ใหDบริการ และกำหนด
ผูDรับผิดชอบการจัดทำแบบ
ประเมินผFานระบบออนไลน< 

   

3 การจัดความรูDใหDเปlนระบบ  

 

ผูDรับผิดชอบในการ
ดำเนินการจัดทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูDใชDบริการแบบออนไลน< 
ไดDนำแบบประเมิน เขDาสูF
ระบบออนไลน< เพ่ือ
ประชาสัมพันธ<ใหD
ผูDใชDบริการเขDามาประเมิน
ความพึงพอใจ  

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูD :  

 
ผูDรับผิดชอบกิจกรรมการ
จัดการความรูD ไดDนำมา
ปรับเปล่ียนรูปแบบรวบ 
รวมขDอมูลจากการแสวงหา
ความรูD มาปรับแบบ
ประเมินสำหรับใชDในการ
กรอกแบบสอบถาม โดย
ปรับปรุงตามความคิดเห็น
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

และขDอเสนอแนะใน
เบ้ืองตDน  

5 การเขDาถึงความรูD :  ภายในเดือน 
มิถุนายน 
2564 

การติดตามผลการเขDามา
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูDใชDบริการ  

 

6 การแบFงปnนแลกเปล่ียนเรียนรูD :  เดือน
กรกฎาคม 
2564 

บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา เขDารFวมประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรูD และ
ประสบการณ< ในการ
พิจารณาขDอคำถามและ
รูปแบบของการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูDใชDบริการ เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูD วิเคราะห<ขDอมูลและ
หาแนวทางปรับปรุง พัฒนา
ในโอกาสตFอไป 

  

7 การเรียนรูD :   13 กรกฎาคม 
2564 

นำแบบประเมินความพึง
พอใจของผูDใชDบริการมา
สรุปผลการประเมิน สรุป
ขDอเสนอแนะ ขDอแนะนำ
และติดตามผลเพ่ือนำไป
ปรับปรุงในการประเมินคร้ัง
ตFอไป 

- 

ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข*อง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

และขDอเสนอแนะใน
เบ้ืองตDน  

5 การเขDาถึงความรูD :  ภายในเดือน 
มิถุนายน 
2564 

การติดตามผลการเขDามา
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูDใชDบริการ  

 

6 การแบFงปnนแลกเปล่ียนเรียนรูD :  เดือน
กรกฎาคม 
2564 

บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา เขDารFวมประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรูD และ
ประสบการณ< ในการ
พิจารณาขDอคำถามและ
รูปแบบของการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูDใชDบริการ เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูD วิเคราะห<ขDอมูลและ
หาแนวทางปรับปรุง พัฒนา
ในโอกาสตFอไป 

  

7 การเรียนรูD :   13 กรกฎาคม 
2564 

นำแบบประเมินความพึง
พอใจของผูDใชDบริการมา
สรุปผลการประเมิน สรุป
ขDอเสนอแนะ ขDอแนะนำ
และติดตามผลเพ่ือนำไป
ปรับปรุงในการประเมินคร้ัง
ตFอไป 

- 

ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข*อง 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา  
หนEวยงาน กองประชาสัมพันธJ 

 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร$และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
สHวนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ชื่อองค$ความรู* : กิจกรรมถ(ายทอดองค0ความรู3เทคนิคถ(ายภาพด3วย Smart Phone และการปรับแต(งภาพด3วย 
โปรแกรม Adobe 
Lightroom เพ่ือการประชาสัมพันธ0 
หนHวยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองประชาสมพันธ0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล3านนา 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร0ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
สร3างฐานวัฒนธรรมองค0กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* :  

เป]นองค0ความรู3ท่ีต3องนำมาปรับใช3กับการปฏิบัติงานด3านการประชาสัมพันธ0องค0กร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : บุคลากรท่ีเข3าร(วมกิจกรรมมีทักษะและกระบวนการคิด ในการถ(ายภาพด3วย Smart Phone 
และสามารถปรับการปรับแต(งภาพด3วย โปรแกรม Adobe Lightroom ได3 
 
สHวนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปTญหา/อุปสรรค) 

1 การบ(งช้ีความรู3 :  1 กุมภาพันธ0 
2564 

- แต(งต้ังคณะกรรมการ
จัดการองค0ความรู3ภายใน
กองประชาสัมพันธ0 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรู3 (KM) ภายในกอง
ประชาสัมพันธ0เพ่ือกำหนด 
Knowledge Mapping 
โดยการบ(งช้ีความรู3
เพ่ือท่ีจะได3 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ดำเนินการ เขียนย่ืน 
ขอเสนออนุมัติโครงการ 
จัดการความรู3ของกอง
ประชาสัมพันธ0ประจำปr
การศึกษา 2563 เพ่ือ
ถ(ายทอดองค0ความรู3ด3าน
การถ(ายภาพด3วย Smart 
Phoneและปรับแต(งภาพ
ให3บุคลากรกอง
ประชาสัมพันธ0และ
บุคลากรภายใน มทร.
ล3านนา ท่ีสนใจ 

2 การสร3างและแสวงหาความรู3 :  23 มิถุนายน 
2564 

- คณะกรรมการจัดการองค0
ความรู3ภายในกอง
ประชาสัมพันธ0ประชุม 
แลกเปล่ียนเรียนรู3และ 
ประสบการณ0ในประเด็น
ความรู3ท่ีได3รับการอนุมัติให3
จัดโครงการโดยมี
ผู3เช่ียวชาญด3านการ
ถ(ายภาพคือ ผศ.เกษตร 
แก3วภักดีอาจารย0 
ประจำหลักสูตรออกแบบ
ส่ือสารคณะศิลปกรรม 
มทร.ล3านนา ให3คำแนะนำ
ในการใช3 Smart 
Phone ในการถ(ายภาพ 
และการใช3 Application 
ในการตัดต(อให3 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ดำเนินการ เขียนย่ืน 
ขอเสนออนุมัติโครงการ 
จัดการความรู3ของกอง
ประชาสัมพันธ0ประจำปr
การศึกษา 2563 เพ่ือ
ถ(ายทอดองค0ความรู3ด3าน
การถ(ายภาพด3วย Smart 
Phoneและปรับแต(งภาพ
ให3บุคลากรกอง
ประชาสัมพันธ0และ
บุคลากรภายใน มทร.
ล3านนา ท่ีสนใจ 

2 การสร3างและแสวงหาความรู3 :  23 มิถุนายน 
2564 

- คณะกรรมการจัดการองค0
ความรู3ภายในกอง
ประชาสัมพันธ0ประชุม 
แลกเปล่ียนเรียนรู3และ 
ประสบการณ0ในประเด็น
ความรู3ท่ีได3รับการอนุมัติให3
จัดโครงการโดยมี
ผู3เช่ียวชาญด3านการ
ถ(ายภาพคือ ผศ.เกษตร 
แก3วภักดีอาจารย0 
ประจำหลักสูตรออกแบบ
ส่ือสารคณะศิลปกรรม 
มทร.ล3านนา ให3คำแนะนำ
ในการใช3 Smart 
Phone ในการถ(ายภาพ 
และการใช3 Application 
ในการตัดต(อให3 

   

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

มีความน(าสนใจ พร3อมท้ัง
ได3มีการแลกเปล่ียนเรียนรู3
งานด3านการแต(งภาพให3มี
ความสวยงามน(าสนใจ โดย 
นายธนพล มูลประการ 
นักวิชาการศึกษา กอง 
ประชาสัมพันธ0มทร.ล3านนา 

3 การจัดความรู3ให3เป]นระบบ    จัดประชุมการแลกเปล่ียน
เรียนรู3เพ่ือสรุปรวบรวม
ปzญหาและข3อเสนอแนะ 
พร3อมด3วยทำการ 
ปรับปรุงแก3ไขรูปแบบองค0
ความรู3 

- 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู3 :  

   ผู3รับผิดชอบกิจกรรมการ
จัดการความรู3ได3นามา
ปรับเปล่ียนรูปแบบ 
รวบรวมข3อมูลจากการ
แสวงหาความรู3มาปรับ
รูปแบบ โดยปรับปรุง 
ตามความคิดเห็นและ
ข3อเสนอแนะในเบ้ืองต3น   

- 

5 การเข3าถึงความรู3 :   28-30 
มิถุนายน 
2564 

 นำคู(มือท่ีได3จากการ
ประมวลผลองค0ความรู3
เสนอต(อคณะกรรมการ 
จัดการองค0ความรู3ในกอง 
ประชาสัมพันธ0   

 

6 การแบ(งปzนแลกเปล่ียนเรียนรู3 :   1 ก.ค.2564 คณะกรรมการจัดการองค0
ความรู3ในกอง
ประชาสัมพันธ0ประชุม 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

แลกเปล่ียนเรียนรู3และ
ประสบการณ0ด3านการ
ถ(ายภาพและการแต(งภาพ 
คร้ังท่ี 2 เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู3ข3อมูลอีกคร้ัง 

7 การเรียนรู3 :   5 กรกฎาคม 
2564 

บุคลากรนำคู(มือเทคนิค
ถ(ายภาพด3วย Smart 
Phone และการปรับแต(ง
ภาพ ด3วย โปรแกรม 
Adobe Lightroom ใช3 
ในการปฏิบัติงาน 

- 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

แลกเปล่ียนเรียนรู3และ
ประสบการณ0ด3านการ
ถ(ายภาพและการแต(งภาพ 
คร้ังท่ี 2 เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู3ข3อมูลอีกคร้ัง 

7 การเรียนรู3 :   5 กรกฎาคม 
2564 

บุคลากรนำคู(มือเทคนิค
ถ(ายภาพด3วย Smart 
Phone และการปรับแต(ง
ภาพ ด3วย โปรแกรม 
Adobe Lightroom ใช3 
ในการปฏิบัติงาน 

- 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 
 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน กองพัฒนาอาคารสถานที่ 

  
 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : เทคนิคการตีเสEนสนามฟุตบอลตามมาตรฐาน 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : กองพัฒนาอาคารสถานท่ี 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร1างฐาน
วัฒนธรรมองค9กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : ปIจจุบันสนามกีฬาและศูนย<พัฒนาสุขภาพดอยสะเก็ด เปOนสนามท่ีไดEรับมตารฐานการ
กีฬาในระดับสูง และเร่ิมเปOนท่ีรูEจักของหนRวยงานภายนอก มีผูEสนใจเขEาใชEบริการเปOนจำนวนมาก บุคลากรจึงมี
ความจำเปOนตEองมีทักษะดEานการเตรียมการแขRงขันใหEเปOนไปตามมาตรฐาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จนท.ดอยสะเก็ดสามารถตีเสEนสนามฟุตบอลไดEถูกตEองตามมาตรฐานการแขRงขัน 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบRงช้ีความรูE :  
-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรูE 
(KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรูE 
(KM) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูE 
โดยกำหนด Knowledge 
Mapping โดยเนEนประเด็น 
  

 กุมภาพันธ< 
2564 

  
แตRงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรูE (KM) กอง
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสรEางและแสวงหาความรูE :  
คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูE 

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

 คณะกรรมการจัดการ
ความรูE (KM) กองพัฒนา
อาคารสถานท่ี จัดการ
ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูEเก่ียวกับการใชEงาน
สนาม ฯ ในแตRละประเภท 
ณ สนามกีฬาและศูนย<
พัฒนาสุขภาพ ดอยสะเก็ด 

  

3 การจัดความรูEใหEเปOนระบบ  
คณะกรรมการดำเนินการ
ชRวยกันสรุปประเด็นเก็บ
รวบรวมขEอมูล โดยแบRงตาม
หัวขEอและประเด็นความรูEท่ี
สำคัญในแตRละคร้ัง 
-นำความรูEท่ีไดEจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูEมา ปรับปรุง
ทบทวนใหEเปOนองค<ความรูE 
  

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

เสนอโครงการ ง.9 เร่ือง
โครงการอบรมการจัดการ
สนามกีฬาตามมาตรฐานการ
กีฬาแห>งประเทศไทย 
และหาขEอมูลเพ่ือจัดทำ
คูRมือการตีเสEนสนาม
ฟุตบอลตามมาตรฐานการ
แขRงขัน 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูE :  
คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดตRอ 
และ ปรับปรุงเน้ือหาใหEมี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็น
และกล่ันกรองความรูEจากการ 
แลกเปล่ียนรูEใหEเปOนรูปแบบ
เอกสาร มาตรฐานเดียวกัน 
  

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

 แกEไขเทคนิคการตีเสEน
สนามฟุตบอลตาม
มาตรฐานการแขRงขันใหE
สอดคลEองกับสนามกีฬา
และศูนย<พัฒนาสุขภาพ
ดอยสะเก็ด 

 การเรียนรูEดEวยดEวย
การหาขEอมูลดEวย
ตนเอง ไมRสามารถ
ยืนยันความถูกตEอง
ไดE 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสรEางและแสวงหาความรูE :  
คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูE 

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

 คณะกรรมการจัดการ
ความรูE (KM) กองพัฒนา
อาคารสถานท่ี จัดการ
ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูEเก่ียวกับการใชEงาน
สนาม ฯ ในแตRละประเภท 
ณ สนามกีฬาและศูนย<
พัฒนาสุขภาพ ดอยสะเก็ด 

  

3 การจัดความรูEใหEเปOนระบบ  
คณะกรรมการดำเนินการ
ชRวยกันสรุปประเด็นเก็บ
รวบรวมขEอมูล โดยแบRงตาม
หัวขEอและประเด็นความรูEท่ี
สำคัญในแตRละคร้ัง 
-นำความรูEท่ีไดEจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูEมา ปรับปรุง
ทบทวนใหEเปOนองค<ความรูE 
  

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

เสนอโครงการ ง.9 เร่ือง
โครงการอบรมการจัดการ
สนามกีฬาตามมาตรฐานการ
กีฬาแห>งประเทศไทย 
และหาขEอมูลเพ่ือจัดทำ
คูRมือการตีเสEนสนาม
ฟุตบอลตามมาตรฐานการ
แขRงขัน 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูE :  
คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดตRอ 
และ ปรับปรุงเน้ือหาใหEมี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็น
และกล่ันกรองความรูEจากการ 
แลกเปล่ียนรูEใหEเปOนรูปแบบ
เอกสาร มาตรฐานเดียวกัน 
  

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

 แกEไขเทคนิคการตีเสEน
สนามฟุตบอลตาม
มาตรฐานการแขRงขันใหE
สอดคลEองกับสนามกีฬา
และศูนย<พัฒนาสุขภาพ
ดอยสะเก็ด 

 การเรียนรูEดEวยดEวย
การหาขEอมูลดEวย
ตนเอง ไมRสามารถ
ยืนยันความถูกตEอง
ไดE 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

5 การเขEาถึงความรูE :  
- เสนอองค<ความรูEท่ีไดE
สังเคราะห<เรียบรEอย แลEวแกR
ผูEบริหาร ในการเขEาถึงองค<
ความรูE 
- คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขEาถึงความรูE เปOน 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 คือ การปtอนความรูE
ใหEกับบุคลากรท่ีเปOนผูEใชE ท่ีไดE
รับผิดชอบมอบหมายงานใหมR
เพ่ือสามารถเรียนรูEงานไดEดีมาก
ข้ึน 
วิธีท่ี 2 คือ การใหEโอกาส
เลือกใชEความรูEในกรณีน้ีจะใชE
กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูRแลEว 
สนใจจะนำความรูEประเด็นใดไป
ใชEปฏิบัติ จะสามารถเลือก
นำไปใชEไดE 
ผRาน Website, Facebook, 
Line 

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

 ถRายทอดองค<ความรูEแกR
บุคลากรงานบริการดอย
สะเก็ด กองพัฒนาอาคาร
สถานท่ี โดยรRวมกันตีเสEน
สนามฟุตบอลตามตามพ้ืน
ฐานขEอมูลท่ีหาไดE ณ สนาม
กีฬาและศูนย<พัฒนา
สุขภาพดอยสะเก็ด 

 ไมRมีงบประมาณใน
การซ้ือสี 

6 การแบRงปIนแลกเปล่ียนเรียนรูE : 
- นำประเด็นความรูEท่ีไดE 
เผยแพรRผRานสารสนเทศ 
Facebook, Line , Blog 
เพ่ือใหEมีสRวนเก่ียวขEองแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือแกEไขปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูEกับผูEท่ีไดEนำความรูEไปใชE 
เพ่ือแกEไขปรับปรุง   

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

 พบปIญหาเสEนไมRตรง ไดEมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูEกับ
ผูEเช่ียวชาญ ตามเครือขRาย
ตRาง ๆ 

 การสอบถาม
ผูEเช่ียวชาญโดยไมRไดE
รับการอบรมดEาน
เทคนิค ไมRสามมารถ
ยืนยันไดEวRาท่ีทำไป
ถูกหรือไมR 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรูE :  

- การนำความรูEมาปรับใชEในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดทำคูRมือการตีเสEนสนาม
ฟุตบอลตามมาตรฐานการ
แขRงขัน 

-คณะกรรมการจัดการความรูEไดE
เสนอองค<ความรูE/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดEจากการดำเนินการเสนอ
ผูEบริหารเพ่ือประกาศใหE
บุคลากรท่ีสนใจนำไปใชE
ประโยชน< ทำใหEเกิดความรูEใหมR 
ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรูEเดิมท่ีมี
อยูR 

แลEวใหEเกิดประโยชน<ไดEมากข้ึน 
 

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

 ไดEเทคนิคการตีเสEนสนาม
ใหEตรง และไดEนำมาปรับใชE  
คูRมือการตีเสEนสนาม
ฟุตบอลตามมาตรฐานการ
แขRงขัน อยูRระหวRางการ
ดำเนินการ (หาขEอมูล
เพ่ิมเติม) 

การเรียนรูEเทคนิค
ดEวยตนเอง ตEองใชE
ระยะเวลาในการ
เก็บเก่ียว
ประสบการณ<มาก 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

150

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรูE :  

- การนำความรูEมาปรับใชEในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดทำคูRมือการตีเสEนสนาม
ฟุตบอลตามมาตรฐานการ
แขRงขัน 

-คณะกรรมการจัดการความรูEไดE
เสนอองค<ความรูE/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดEจากการดำเนินการเสนอ
ผูEบริหารเพ่ือประกาศใหE
บุคลากรท่ีสนใจนำไปใชE
ประโยชน< ทำใหEเกิดความรูEใหมR 
ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรูEเดิมท่ีมี
อยูR 

แลEวใหEเกิดประโยชน<ไดEมากข้ึน 
 

 กุมภาพันธ< 
ถึง กันยายน 
2564 

 ไดEเทคนิคการตีเสEนสนาม
ใหEตรง และไดEนำมาปรับใชE  
คูRมือการตีเสEนสนาม
ฟุตบอลตามมาตรฐานการ
แขRงขัน อยูRระหวRางการ
ดำเนินการ (หาขEอมูล
เพ่ิมเติม) 

การเรียนรูEเทคนิค
ดEวยตนเอง ตEองใชE
ระยะเวลาในการ
เก็บเก่ียว
ประสบการณ<มาก 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
  

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน ศูนยGวัฒนธรรมศึกษา 

 
 
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู*  
ช่ือองค$ความรู* : การวัดความเขEาใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปIญญา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลEอมของนักศึกษา
และบุคลากร 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : ศูนย<วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลEานนา 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  .การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรEางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : เปSนความรูEท่ีตEองนำมาใชEในการวัดความเขEาใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปIญญา และ
ส่ิงแวดลEอม ตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร<ท่ี 3 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : แบบประเมินใหEกับนักศึกษา และบุคลากร ของ มทร.ลEานนา ในการวัดความเขEาใจใน
ศิลปวัฒนธรรมฯ 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบYงช้ีความรูE :  5 กุมภาพันธ< 
2564 

ต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูE (KM)  
-คณะกรรมการจัดการ
ความรูE (KM) เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูE โดย
กำหนด Knowledge 
Mapping โดยการบYงช้ี
ความรูEเพ่ือท่ีจะไดE
ดำเนินการ เขียนย่ืนเสนอ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ขออนุมัติโครงการ จัดการ
ความรูEของศูนย<วัฒนธรรม
ศึกษา ประจำปo 2563 เร่ือง 
การวัดความเขEาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปIญญา 
และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลEอมของนักศึกษา
และบุคลากร 

2 การสรEางและแสวงหาความรูE :  31 มีนาคม 
2564 
 
 
 
 
21 พฤษภาคม 
2564 

คณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เขEารYวม
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูE 
และประสบการณ< ในการ
พิจารณาขEอคำถามและ
รูปแบบของการตอบแบบ
ประเมินความรูEความเขEาใจ 
ในคร้ังท่ี 1 
 
พบผูEเช่ียวชาญทางดEานการ
ประเมิน คือ อาจารย<อรทัย 
แกEวทิพย< อาจารย<ผูEสอน
รายวิชา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูE 
Educational 
Measurement and 
Assessment สาขาครุ
ศาสตร<อุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร< มาใหE
ความรูEในแบบประเมินแบบ
ตYาง ๆ โดยมีการจัดทำแบบ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ขออนุมัติโครงการ จัดการ
ความรูEของศูนย<วัฒนธรรม
ศึกษา ประจำปo 2563 เร่ือง 
การวัดความเขEาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปIญญา 
และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลEอมของนักศึกษา
และบุคลากร 

2 การสรEางและแสวงหาความรูE :  31 มีนาคม 
2564 
 
 
 
 
21 พฤษภาคม 
2564 

คณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เขEารYวม
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูE 
และประสบการณ< ในการ
พิจารณาขEอคำถามและ
รูปแบบของการตอบแบบ
ประเมินความรูEความเขEาใจ 
ในคร้ังท่ี 1 
 
พบผูEเช่ียวชาญทางดEานการ
ประเมิน คือ อาจารย<อรทัย 
แกEวทิพย< อาจารย<ผูEสอน
รายวิชา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูE 
Educational 
Measurement and 
Assessment สาขาครุ
ศาสตร<อุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร< มาใหE
ความรูEในแบบประเมินแบบ
ตYาง ๆ โดยมีการจัดทำแบบ

   

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ประเมินแบบพุทธพิสัย โดย
จะเปSนแบบมีหลายตัวเลือก 
หรือแบบ Check List ถูก/
ผิด ก็ไดE แตYปรับรูปแบบ
คำถามใหEเปSนกลาง ๆ และ
ครอบคลุมในขEอท่ีจัดวัด 

3 การจัดความรูEใหEเปSนระบบ  

 

ผูEรับผิดชอบกิจกรรมการ
จัดการความรูE ไดEนำมา
ปรับเปล่ียนรูปแบบ  

 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูE :  

 
ผูEรับผิดชอบกิจกรรมการ
จัดการความรูE ไดEนำมา
ปรับเปล่ียนรูปแบบ 
รวบรวมขEอมูลจากการ
แสวงหาความรูE มาปรับ
แบบประเมินสำหรับใชEใน
การกรอกแบบสอบถาม 
โดยปรับปรุงตามความ
คิดเห็นและขEอเสนอแนะใน
เบ้ืองตEน  

 

5 การเขEาถึงความรูE :  22 - 26 
พฤษภาคม 
2564 

นำแบบ (รYาง) ประเมิน
ความรูEความเขEาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม สYงใหEกับ
คณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 

6 การแบYงปIนแลกเปล่ียนเรียนรูE :   27 
พฤษภาคม 
2564 

คณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เขEารYวม
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูE 
และประสบการณ< ในการ
พิจารณาขEอคำถามและ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

รูปแบบของการตอบแบบ
ประเมินความรูEความเขEาใจ 
ในคร้ังท่ี 2 เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูE วิเคราะห<ขEอมูลกัน
อีกคร้ัง 

7 การเรียนรูE :   16 มิถุนายน 
2564 

นำแบบประเมินความรูE
ความเขEาใจทางดEาน
ศิลปวัฒนธรรม ไปใชE เพ่ือ
เปSนตัวอยYาง สำหรับใหE
นักศึกษา และบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามผลเพ่ือนำไป
ปรับปรุงในการประเมินคร้ัง
ตYอไป 

- 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

รูปแบบของการตอบแบบ
ประเมินความรูEความเขEาใจ 
ในคร้ังท่ี 2 เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูE วิเคราะห<ขEอมูลกัน
อีกคร้ัง 

7 การเรียนรูE :   16 มิถุนายน 
2564 

นำแบบประเมินความรูE
ความเขEาใจทางดEาน
ศิลปวัฒนธรรม ไปใชE เพ่ือ
เปSนตัวอยYาง สำหรับใหE
นักศึกษา และบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามผลเพ่ือนำไป
ปรับปรุงในการประเมินคร้ัง
ตYอไป 

- 

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน สำนักงานบริหารทรัพยHสินและสิทธิประโยชนH  

  
องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : การจัดจำหนEายผลิตภัณฑ<ของมหาวิทยาลัยโดยระบบ POS 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สำนักงานบริหารทรัพย<สินและสิทธิประโยชน< สำนักงานอธิการบดี 
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรQางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดจำหนEายผลิตภัณฑ<ของมหาวิทยาลัยโดยระบบ POS 
เปTนระบบ มีประสิทธิภาพและตรวจสอบไดQ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : รQอยละความพึงพอใจของผูQรับบริการจากการจำหนEายผลิตภัณฑ<ของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบ1งช้ีความรู* 
- ต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูQ (KM)  
- คณะกรรมการจัดการความรูQ 
(KM) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูQ 
โดยกำหนด Knowledge 
Mapping โดยเนQนประเด็น 
แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัด
จำหนEายผลิตภัณฑ<ของ
มหาวิทยาลัยโดยระบบPOS 
เปTนระบบ มีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบไดQ 

1 ธ.ค. – 31 
ธ.ค. 2563  

1.จัดทำคำส่ังแตEงต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรูQในองค<กรของ
สำนักงานบริหารทรัพย<สิน
และสิทธิประโยชน< (คำส่ัง 
สำนักงานบริหารทรัพย<สิน
และสิทธิประโยชน< ท่ี 
4/2563 ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2563) 
2.จัดทำขQอเสนอโครงการ 
เร่ือง การจัดจำหนEาย
ผลิตภัณฑ<ของมหาวิทยาลัย
โดยระบบ POS   
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร*างและแสวงหาความรู* 
-คณะกรรมการดำเน ินการ
ป ร ะ ช ุ ม จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู Q ระหว Eาง
บ ุ คลากรภายในสำน ั กงาน
บริหารทรัพย<สินฯ จำนวน 1 
คร้ัง 
-กำหนดใหQบุคลากรแตEละคนไดQ
แสดงความคิดเห็นคนละ 3-5 
นาที บันทึกรายละเอียดความ
คิดเห็นที ่ไดQมีการแลกเปลี ่ยน
เรียนรูQ ในกระดาษแบบฟอร<ม  

1 ม.ค. – 28 
ก.พ. 2564 

จัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูQการทำงานดQานการ
จัดจำหนEายผลิตภัณฑ<ของ
มหาวิทยาลัยโดยระบบ 
POS รEวมกับเจQาหนQาท่ีท่ี
รับผิดชอบงานทรัพย<สิน
และจัดหารายไดQภายใน
มหาวิทยาลัย ภายในเดือน 
กุมภาพันธ< 2564 ณ หQอง
สำนักงานบริหารทรัพย<สิน
และสิทธิประโยชน< ช้ัน 4 
อาคารเรียนรวม มทร.
ลQานนา 

  

3 การจัดความรู*ให*เปTนระบบ 
-คณะกรรมการดำเน ินการ
ช E ว ยก ั นส ร ุ ปประ เ ด ็ น เ ก็ บ
รวบรวมขQอมูล โดยแบEงตาม
หัวข Qอและประเด ็นความรู Q ท่ี
สำคัญในแตEละคร้ัง 
-น ำ ค ว า ม ร ู Q ท ี ่ ไ ด Q จ า ก ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรูQมา ปรับปรุง
ทบทวนใหQเปTนองค<ความรูQ ดังน้ี 
1 ระบบคลังสินคQา 
2 ระบบการนำสินคQาเขQาระบบ 
3 ระบบการขายประจำวัน 
กระบวนการออกใบเสร็จรับเงิน 

28 ก.พ. - 31 
มี.ค. 2564 

คณะกรรมการดำเนินการ
สรุปประเด็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และเสนอแนวทางแกQไข
ปxญหารEวมกัน ดังน้ี  
1.การนำระบบPOSมาใชQ 
2.ศึกษาข้ันตอนและการนำ
ขQอมูลเขQาระบบอยEาง
ถูกตQองและมีประสิทธิภาพ 
3.แนวทางปฏิบัติสำหรับ
การจัดจำหนEายผลิตภัณฑ<
ของมหาวิทยาลัยฯ โดย
ระบบ POS 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู* 
คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดตEอ 
และ ปรับปรุงเน้ือหาใหQมี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็น

31 มี.ค. - 30 
เม.ย. 2564 

 คณะกรรมการอยูEระหวEาง
ดำเนินการศึกษา ทดลอง 
และปรับขQอมูลใหQเกิดความ
สมบูรณ< 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

2 การสร*างและแสวงหาความรู* 
-คณะกรรมการดำเน ินการ
ป ร ะ ช ุ ม จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู Q ระหว Eาง
บ ุ คลากรภายในสำน ั กงาน
บริหารทรัพย<สินฯ จำนวน 1 
คร้ัง 
-กำหนดใหQบุคลากรแตEละคนไดQ
แสดงความคิดเห็นคนละ 3-5 
นาที บันทึกรายละเอียดความ
คิดเห็นที ่ไดQมีการแลกเปลี ่ยน
เรียนรูQ ในกระดาษแบบฟอร<ม  

1 ม.ค. – 28 
ก.พ. 2564 

จัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูQการทำงานดQานการ
จัดจำหนEายผลิตภัณฑ<ของ
มหาวิทยาลัยโดยระบบ 
POS รEวมกับเจQาหนQาท่ีท่ี
รับผิดชอบงานทรัพย<สิน
และจัดหารายไดQภายใน
มหาวิทยาลัย ภายในเดือน 
กุมภาพันธ< 2564 ณ หQอง
สำนักงานบริหารทรัพย<สิน
และสิทธิประโยชน< ช้ัน 4 
อาคารเรียนรวม มทร.
ลQานนา 

  

3 การจัดความรู*ให*เปTนระบบ 
-คณะกรรมการดำเน ินการ
ช E ว ยก ั นส ร ุ ปประ เ ด ็ น เ ก็ บ
รวบรวมขQอมูล โดยแบEงตาม
หัวข Qอและประเด ็นความรู Q ท่ี
สำคัญในแตEละคร้ัง 
-น ำ ค ว า ม ร ู Q ท ี ่ ไ ด Q จ า ก ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรูQมา ปรับปรุง
ทบทวนใหQเปTนองค<ความรูQ ดังน้ี 
1 ระบบคลังสินคQา 
2 ระบบการนำสินคQาเขQาระบบ 
3 ระบบการขายประจำวัน 
กระบวนการออกใบเสร็จรับเงิน 

28 ก.พ. - 31 
มี.ค. 2564 

คณะกรรมการดำเนินการ
สรุปประเด็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และเสนอแนวทางแกQไข
ปxญหารEวมกัน ดังน้ี  
1.การนำระบบPOSมาใชQ 
2.ศึกษาข้ันตอนและการนำ
ขQอมูลเขQาระบบอยEาง
ถูกตQองและมีประสิทธิภาพ 
3.แนวทางปฏิบัติสำหรับ
การจัดจำหนEายผลิตภัณฑ<
ของมหาวิทยาลัยฯ โดย
ระบบ POS 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู* 
คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดตEอ 
และ ปรับปรุงเน้ือหาใหQมี
คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็น

31 มี.ค. - 30 
เม.ย. 2564 

 คณะกรรมการอยูEระหวEาง
ดำเนินการศึกษา ทดลอง 
และปรับขQอมูลใหQเกิดความ
สมบูรณ< 

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

และกล่ันกรองความรูQจากการ 
แลกเปล่ียนรูQใหQเปTนรูปแบบ
เอกสาร มาตรฐานเดียวกัน   

5 การเข*าถึงความรู* 
-เสนอองค<ความรูQท่ีไดQสังเคราะห<
เรียบรQอย แลQวแกEผู Qบริหาร ใน
การเขQาถึงองค<ความรูQ 
-คณะกรรมการมีการกำหนดวิธี
เขQาถึงความรูQ เปTน 2 วิธี 

วิธีที่ 1 คือ การปzอนความรูQ
ให Qก ับคณะกรรมการจ ัดการ
ความรูQ (KM) สำนักงานบริหาร
ทรัพย<ส ินและสิทธิประโยชน< 
เพื่อสามารถเรียนรูQงานไดQดีมาก
ข ึ ้น และใช Q เป Tนแนวปฏ ิบ ั ติ
เดียวกันในสำนักงาน 
วิธีท่ี 2 คือ การนำความรูQท่ีไดQ
จากการกล่ันกรองจัดทำใหQเปTน
ระบบและมาตรฐานเดียวกัน 

1 พ.ค. - 31 
พ.ค. 2564 

คณะกรรมการรEวมกัน
พิจารณาทบทวนองค<
ความรูQโดยการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ข้ันตอนการดำเนินการและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
จัดทำใหQเปTนระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหQ
เกิดการเรียนรูQท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดแนว
ปฏิบัติท่ีถูกตQอง 

  

6 การแบ1งปPนแลกเปล่ียนเรียนรู* 
-นำประเด็นความรูQท่ีไดQ เผยแพรE
ผEานสารสนเทศ เพื ่อใหQมีสEวน
เกี ่ยวขQองแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือแกQไขปรับปรุง 
คณะกรรมการแลกเปล ี ่ ยน
เรียนรูQกับผูQที่ไดQนำความรูQไปใชQ 
เพ่ือแกQไขปรับปรุง 

ตาม
กำหนดการใน
งาน RMUTL 
KM DAY 
2021 

นำประเด็นความรูQท่ีไดQ
เก่ียวกับข้ันตอนการทำเปTน
ระบบ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดจำหนEาย
ผลิตภัณฑ<ของมหาวิทยาลัย
โดยระบบ POS รEวมกับ
สำนักวิทยบริการ เพ่ือใหQ
เจQาหนQาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ทรัพย<สินและจัดหารายไดQ
และผูQท่ีสนใจนำความรูQไป
ใชQปฏิบัติ รวมท้ังแสดง
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

ความคิดเห็น ขQอเสนอแนะ 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหQเกิด
ประโยชน<สูงสุด 

7 การเรียนรู* 
-การนำความรูQมาปรับใชQในการ
ปฏิบัติงาน 
-จ ัดทำคู Eม ือ แนวทางปฏิบ ัติ
ส ำ ห ร ั บ ก า ร จ ั ด จ ำ ห น E า ย
ผลิตภัณฑ<ของมหาวิทยาลัยโดย
ร ะ บ บ  POS เ ป T น ร ะ บ บ  มี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบไดQ 
- คณะกรรมการจัดการความรูQ
ไดQเสนอองค<ความรูQ/แนวปฏิบัติ
ท ี ่ด ี ท ี ่ ได Qจากการดำเนินการ
เสนอผูQบริหารเพื่อนำมาพัฒนา
ใ ห Q ร ะ บ บ ม ี ค ว า ม ถ ู ก ต Q อ ง 
หลากหลายมากขึ้นหรืออาจทำ
ให Q เก ิดความร ู Q ใหม E  ๆ ซ ึ ่ งไป
เพิ่มพูนความรูQเดิมที่มีอยูEแลQวใหQ
เกิดประโยชน<ไดQมากข้ึน 
 

1 ก.ค. - 30 
ก.ย. 2564  

บุคลากรนำความรูQท่ีไดQ
เก่ียวกับข้ันตอนการการจัด
จำหนEายผลิตภัณฑ<ของ
มหาวิทยาลัยโดยระบบ 
POS มาใชQในการ
ปฏิบัติงานไดQอยEางมี
ประสิทธิภาพ 

  

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 
 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

158

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 
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เพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหQเกิด
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7 การเรียนรู* 
-การนำความรูQมาปรับใชQในการ
ปฏิบัติงาน 
-จ ัดทำคู Eม ือ แนวทางปฏิบ ัติ
ส ำ ห ร ั บ ก า ร จ ั ด จ ำ ห น E า ย
ผลิตภัณฑ<ของมหาวิทยาลัยโดย
ร ะ บ บ  POS เ ป T น ร ะ บ บ  มี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบไดQ 
- คณะกรรมการจัดการความรูQ
ไดQเสนอองค<ความรูQ/แนวปฏิบัติ
ท ี ่ด ี ท ี ่ ได Qจากการดำเนินการ
เสนอผูQบริหารเพื่อนำมาพัฒนา
ใ ห Q ร ะ บ บ ม ี ค ว า ม ถ ู ก ต Q อ ง 
หลากหลายมากขึ้นหรืออาจทำ
ให Q เก ิดความร ู Q ใหม E  ๆ ซ ึ ่ งไป
เพิ่มพูนความรูQเดิมที่มีอยูEแลQวใหQ
เกิดประโยชน<ไดQมากข้ึน 
 

1 ก.ค. - 30 
ก.ย. 2564  

บุคลากรนำความรูQท่ีไดQ
เก่ียวกับข้ันตอนการการจัด
จำหนEายผลิตภัณฑ<ของ
มหาวิทยาลัยโดยระบบ 
POS มาใชQในการ
ปฏิบัติงานไดQอยEางมี
ประสิทธิภาพ 

  

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 

องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : เทคนิคการประเมินผล แผนงานและโครงการสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ความสอดคล*องกับประเด็นยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรMางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลที่เลือกองค$ความรู* : เปOนองค<ความรูMที่สามารถสRงเสริมใหMทุกหนRวยงานนำไปใชMในการบริหารโครงการใหM
สอดคลMองกับภารกิจหลักและเปVาหมายของหนRวยงาน รวมถึงตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ 
เพ่ือใหMบรรลุเปVาหมายของหนRวยงและมหาวิทยาลัย  
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : จำนวนองค<ความรูMท่ีนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนRวยงานอยRางเปOนรูปธรรม 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

1 การบRงช้ีความรูM :   วันท่ี 3 ก.พ. 
64 

1. ต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูM (KM)  
2. คณะกรรมการจัดการความรูM
กำหนดประเด็นความรูM เร่ือง 
เทคนิคการประเมินผล แผนงาน
และโครงการสำหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษ 

  

2 การสรMางและแสวงหาความรูM :  คร้ังท่ี 1   การประชุมคร้ังท่ี 1 วันอังคารท่ี 
25 พฤษภาคม 2564 ประชุม
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

วันท่ี 25 พ.ค. 
64 
คร้ังท่ี 2  
วันท่ี 18 มิ.ย. 
64  
คร้ังท่ี 3  
วันท่ี 29 มิ.ย. 
64 

คณะกรรมการการจัดการความรูM
ในสำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และเชิญตัวแทนคณะ 
1 คณะ หนRวยงานกลาง 1 
หนRวยงาน และกองนโยบายและ
แผน รRวมประชุมแลกเปล่ียน 
เร่ือง เทคนิคการประเมินผล 
แผนงานและโครงการสำหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงท่ี
ประชุมเห็นวRาควรนำแนวทางท่ี
วิเคราะห<รRวมกันไปทดลองปฏิบัติ
โดยวิเคราะห<โครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือใหMไดMโครงการ
กิจกรรมท่ีตอบสนองการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลMอง
กับตัวช้ีวัดประกันคุณภาพและ
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย 
การประชุมคร้ังท่ี 2 วันศุกร<ท่ี 18 
มิถุนายน 2564 ประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรูM
ในสำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และเชิญตัวแทนคณะ 
1 คณะ หนRวยงานกลาง 1 
หนRวยงาน และกองนโยบายและ
แผน รRวมประชุมแลกเปล่ียน 
เร่ือง เทคนิคการประเมินผล 
แผนงานและโครงการสำหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงท่ี
ประชุมเห็นวRาควรนำแนวทางท่ี
วิเคราะห<รRวมกันไปทดลองปฏิบัติ
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

วันท่ี 25 พ.ค. 
64 
คร้ังท่ี 2  
วันท่ี 18 มิ.ย. 
64  
คร้ังท่ี 3  
วันท่ี 29 มิ.ย. 
64 

คณะกรรมการการจัดการความรูM
ในสำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และเชิญตัวแทนคณะ 
1 คณะ หนRวยงานกลาง 1 
หนRวยงาน และกองนโยบายและ
แผน รRวมประชุมแลกเปล่ียน 
เร่ือง เทคนิคการประเมินผล 
แผนงานและโครงการสำหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงท่ี
ประชุมเห็นวRาควรนำแนวทางท่ี
วิเคราะห<รRวมกันไปทดลองปฏิบัติ
โดยวิเคราะห<โครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือใหMไดMโครงการ
กิจกรรมท่ีตอบสนองการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลMอง
กับตัวช้ีวัดประกันคุณภาพและ
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย 
การประชุมคร้ังท่ี 2 วันศุกร<ท่ี 18 
มิถุนายน 2564 ประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรูM
ในสำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และเชิญตัวแทนคณะ 
1 คณะ หนRวยงานกลาง 1 
หนRวยงาน และกองนโยบายและ
แผน รRวมประชุมแลกเปล่ียน 
เร่ือง เทคนิคการประเมินผล 
แผนงานและโครงการสำหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงท่ี
ประชุมเห็นวRาควรนำแนวทางท่ี
วิเคราะห<รRวมกันไปทดลองปฏิบัติ

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

โดยวิเคราะห<โครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือใหMไดMโครงการ
กิจกรรมท่ีตอบสนองการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลMอง
กับตัวช้ีวัดประกันคุณภาพและ
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ท่ี
ประชุมเสนอใหMเขียน workflow 
แนวทางในการเขียนและ
วิเคราะห<โครงการใหMสอดคลMอง
กับตัวบRงช้ีการประกันคุณภาพทุก
ระดับ รวมถึงความสอดคลMองกับ
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย 
การประชุมคร้ังท่ี 3 ประชุม
พิจารณาข้ันตอนในการบริหาร
โครงการ Workflow  

3 การจัดความรูMใหMเปOนระบบ   ก.ค. 64 นำความรูMท่ีไดMจากการประชุมมา
จัดทำเปOนข้ันตอน workflow ใน
การปฏิบัติงาน 

  

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรูM :  

 ก.ค. 64 ข้ันตอนและการแนวทางในการ
เขียนและวิเคราะห<โครงการใหM
สอดคลMองกับตัวบRงช้ีการประกัน
คุณภาพทุกระดับ รวมถึงความ
สอดคลMองกับตัวช้ีวัดของ
มหาวิทยาลัย 

  

5 การเขMาถึงความรูM :    https://tinyurl.com/yek46b8t  
หรือ https://qa.rmutl.ac.th/  

  

6 การแบRงป�นแลกเปล่ียนเรียนรูM :    https://tinyurl.com/yek46b8t  
หรือ https://qa.rmutl.ac.th/ 

  

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

161



ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรูM :    จัดทำคูRมือการวิเคราะห<และการ
ประเมินโครงการ 
 - คณะกรรมการจัดการความรูMไดM
เสนอองค<ความรูM/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดMจากการดำเนินการเสนอ
ผูMบริหารเพ่ือประกาศใหMบุคลากร
ท่ีสนใจนำไปใชMประโยชน< ทำใหM
เกิดความรูMใหมR ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูน
ความรูMเดิมท่ีมีอยูR 
แลMวใหMเกิดประโยชน<ไดMมากข้ึน  
ท้ังน้ี สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษายังไมRไดMจัดทำคูRมือใน
การบริหารโครงการเน่ืองจากยัง
ไมRนำองค<ความรูMท่ีไดMไปทดลองใชM 
และยังไมRสามารถสรุปแนวปฏิบัติ
ท่ีดีไดM 

  

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปPญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรูM :    จัดทำคูRมือการวิเคราะห<และการ
ประเมินโครงการ 
 - คณะกรรมการจัดการความรูMไดM
เสนอองค<ความรูM/แนวปฏิบัติท่ีดี 
ท่ีไดMจากการดำเนินการเสนอ
ผูMบริหารเพ่ือประกาศใหMบุคลากร
ท่ีสนใจนำไปใชMประโยชน< ทำใหM
เกิดความรูMใหมR ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูน
ความรูMเดิมท่ีมีอยูR 
แลMวใหMเกิดประโยชน<ไดMมากข้ึน  
ท้ังน้ี สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษายังไมRไดMจัดทำคูRมือใน
การบริหารโครงการเน่ืองจากยัง
ไมRนำองค<ความรูMท่ีไดMไปทดลองใชM 
และยังไมRสามารถสรุปแนวปฏิบัติ
ท่ีดีไดM 

  

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู5  
ประจำป9งบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
หนEวยงาน  สำนักงานตรวจสอบภายใน 

  
 

องค$ความรู*ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร<และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ส1วนท่ี 1 รายละเอียดองค$ความรู* 
ช่ือองค$ความรู* : แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
หน1วยงานผู*รับผิดชอบองค$ความรู* : สำนักงานตรวจสอบภายใน 
ความสอดคลJองกับประเด็นยุทธศาสตร<ของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรJางฐาน
วัฒนธรรมองค<กร 
เหตุผลท่ีเลือกองค$ความรู* : การเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูJตรวจสอบภายใน ยังไมPถูกตJอง
ครบถJวนทุกองค<ประกอบของรูปแบบรายงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : รJอยละความพึงพอใจของหนPวยรับตรวจตPอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปRงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ส1วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู* 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

1 การบ1งช้ีความรู* :  
1. ประชุมเพื่อกำหนดประเด็น
องค <ความร ู J ของหน P วยงาน                                 
2.จัดทำแตPงตั ้งคณะกรรมการ
จ ั ด ก า รค ว าม ร ู J  ( KM) ข อ ง
หนPวยงาน                          3. 
แผนการจัดการความรู J  (KM) 
เรื ่อง การเขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในประจำปR  
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

28 มกราคม 
64      1 
กุมภาพันธ< 64        
4 กุมภาพันธ< 
64 

1.การประชุมรPวมกันระหวPางผูJ
ตรวจสอบภายในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือ
กำหนดประเด็นองค<ความรูJของ 
สนง. คร้ังท่ี 6 (1/2564) เม่ือวันท่ี 
28 มกราคม 2564 วาระท่ี 6.1 
การบริหารจัดการองค<ความรูJ 
(KM) 
2.จัดทำคำส่ังแตPงต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรูJ 
(KM) สำนักงานตรวจสอบภายใน 
ประจำปRงบประมาณ พ.ศ.2564  
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

ตามคำส่ังท่ี 5/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 
1 กุมภาพันธ< 2564                 
3.ดำเนินการจัดทำแผนการ
จัดการความรูJ (KM Action 
Plan) ประจำปRงบประมาณ พ.ศ.
2564 สำนักงานตรวจสอบภายใน  
เร่ือง แนวทางการเขียนรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน  

2 การสร*างและแสวงหาความรู* :             
1.ประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรูJ
ระหวPางผู Jตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนท่ี คร้ังท่ี 1/2564   
2.ประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรูJ
ระหวPางผู Jตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนท่ี คร้ังท่ี 2/2564   
3.ประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรูJ
ระหวPางผู Jตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนท่ี คร้ังท่ี 3/2564 

23 กุมภาพันธ< 
64  
17 มีนาคม 
64       25 
มีนาคม 64 

1. รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
(พิเศษ/2564) เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ< 2564 วาระท่ี 5.2 
เร่ือง การดำเนินการจัดการ
ความรูJ(KM)                                                              
2. รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
(พิเศษ)/2564 เม่ือวันท่ี 17 
มีนาคม 2564 วาระท่ี 5.2 เร่ือง 
การดำเนินการจัดการความรูJ 
(KM) ข้ันตอนการสรJางและ
แสวงหาความรูJ คร้ังท่ี 2              
3.รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
7 (2/2564) เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 
2564 วาระท่ี วาระท่ี 5.2 การ
ดำเนินการจัดการความรูJ (KM) 
คร้ังท่ี 3 

ผูJตรวจสอบภายใน 
มีภาระงานการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ภาคสนามทำใหJ
จัดการประชุม
เปnนไปไดJยากและไมP
เปnนไปตามแผน
เทPาท่ีกำหนดไวJ 

3 การจัดความรู*ให*เปQนระบบ : 
1.บันทึกสรุปผลการแลกเปล่ียน
เรียนรูJ  คร้ังท่ี1/2564                                       
2.บันทึกสรุปผลการแลกเปล่ียน
เรียนรูJ  คร้ังท่ี 2/2564 
3.บันทึกสรุปผลการแลกเปล่ียน
เรียนรูJ  คร้ังท่ี 3/2564 

23 กุมภาพันธ< 
64               
17 มีนาคม 
64       25 
มีนาคม 64 

1.คณะกรรมการรPวมกันสรุป
ประเด็นความรูJ ตามหัวขJอท่ี
สำคัญในการประชุมแตPละคร้ัง
จากบันทึกการเลPาเร่ือง                   
2. นำความรูJท่ีไดJจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูJมาทบทวนใหJ
เปnนองค<ความรูJ 

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

ตามคำส่ังท่ี 5/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 
1 กุมภาพันธ< 2564                 
3.ดำเนินการจัดทำแผนการ
จัดการความรูJ (KM Action 
Plan) ประจำปRงบประมาณ พ.ศ.
2564 สำนักงานตรวจสอบภายใน  
เร่ือง แนวทางการเขียนรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน  

2 การสร*างและแสวงหาความรู* :             
1.ประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรูJ
ระหวPางผู Jตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนท่ี คร้ังท่ี 1/2564   
2.ประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรูJ
ระหวPางผู Jตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนท่ี คร้ังท่ี 2/2564   
3.ประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรูJ
ระหวPางผู Jตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนท่ี คร้ังท่ี 3/2564 

23 กุมภาพันธ< 
64  
17 มีนาคม 
64       25 
มีนาคม 64 

1. รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
(พิเศษ/2564) เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ< 2564 วาระท่ี 5.2 
เร่ือง การดำเนินการจัดการ
ความรูJ(KM)                                                              
2. รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
(พิเศษ)/2564 เม่ือวันท่ี 17 
มีนาคม 2564 วาระท่ี 5.2 เร่ือง 
การดำเนินการจัดการความรูJ 
(KM) ข้ันตอนการสรJางและ
แสวงหาความรูJ คร้ังท่ี 2              
3.รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
7 (2/2564) เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 
2564 วาระท่ี วาระท่ี 5.2 การ
ดำเนินการจัดการความรูJ (KM) 
คร้ังท่ี 3 

ผูJตรวจสอบภายใน 
มีภาระงานการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ภาคสนามทำใหJ
จัดการประชุม
เปnนไปไดJยากและไมP
เปnนไปตามแผน
เทPาท่ีกำหนดไวJ 

3 การจัดความรู*ให*เปQนระบบ : 
1.บันทึกสรุปผลการแลกเปล่ียน
เรียนรูJ  คร้ังท่ี1/2564                                       
2.บันทึกสรุปผลการแลกเปล่ียน
เรียนรูJ  คร้ังท่ี 2/2564 
3.บันทึกสรุปผลการแลกเปล่ียน
เรียนรูJ  คร้ังท่ี 3/2564 

23 กุมภาพันธ< 
64               
17 มีนาคม 
64       25 
มีนาคม 64 

1.คณะกรรมการรPวมกันสรุป
ประเด็นความรูJ ตามหัวขJอท่ี
สำคัญในการประชุมแตPละคร้ัง
จากบันทึกการเลPาเร่ือง                   
2. นำความรูJท่ีไดJจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูJมาทบทวนใหJ
เปnนองค<ความรูJ 

- 

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

4 การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู* : 
1.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูJ
ผูJตรวจสอบภายในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือ
ประมวลผลและกล่ันกรอง
ประเด็นการสรุปรPางรายงานผล
การตรวจสอบ เร่ือง การบริหาร
เงินรายไดJเงินนอกงบประมาณ                          
2. ปรับปรุงเน้ือหา การใชJคำ
และภาษาของรPางรายงานผล
การตรวจสอบและจัดทำรูปเลPม
แนวปฏิบัติท่ีดี 

11 มิถุนายน 
64     

1.คณะกรรมการนำความรูJท่ีไดJ
จากการแลกเปล่ียนเรียนรูJมาใชJ
เปnนกรณีศึกษา การเขียนรPาง
รายงานผลการตรวจสอบ เร่ือง 
การตรวจสอบเงินรายไดJเงินนอก
งบประมาณ ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปR
งบประมาณ พ.ศ.2564 ใหJถูกตJอง 
ชัดเจน และเปnนไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน            
2. คณะกรรมการสรุปผลการ
รPวมกันพิจารณารPางรายงานผล
การตรวจสอบจาก ผูJตรวจสอบ
ภายในทุกพ้ืนท่ีและหนPวยรับ
ตรวจในประเด็นท่ีมีขJอคิดเห็น
และตJองปรับปรุงแกJไขสรุปเน้ือหา
เรียบเรียงภาษาและรูปแบบ
เอกสารของแนว ปฏิบัติท่ีดี 

- 

5 การเข*าถึงความรู* : 
1.ประชุมรPวมกันระหวPางผูJ
ตรวจสอบภายในทุกพ้ืนท่ีกับ
หนPวยรับตรวจ ผPานระบบ 
Microsoft Teams เพ่ือใหJผูJ
ตรวจสอบภายในทุกทPาน
สามารถเรียนรูJและการมีสPวน
รPวมรับฟxงแสดงความคิดเห็น 
พรJอมเปyด โอกาสใหJหนPวยรับ
ตรวจไดJช้ีแจงในรPางรายงานผล
การตรวจสอบภายในท้ังรูปแบบ
รายงาน และเน้ือหาท่ีนำเสนอ                            

14 มิถุนายน 
64   30 
มิถุนายน 64 

1.ประชุมปyดการตรวจสอบโดยนำ
รPางรายงานผลการตรวจสอบท่ี
จัดทำตามประเด็นท่ีไดJมีการ
ประมวลและกล่ันนกรอง นำเสนอ
ใหJหนPวยรับตรวจ (กองคลัง/กอง
นโยบายและแผน/สำนักงาน
บริหารทรัพย<สินและสิทธิ
ประโยชน<) เพ่ือรPวมกันพิจารณา
รPางรายงานผลการตรวจสอบ        
ใหJถูกตJองและมีเน้ือหาท่ีชัดเจน  
เขJาใจงPาย                                                               
2.บันทึกประชุมปyดการตรวจสอบ

- 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

2.นำขJอสรุปแนวทางการเขียน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
แจJงใหJผูJตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนท่ีไดJทราบและนำไปทดลอง
ใชJ ผPานชPองทาง Line ตสน. 

ผลการรPวมกันพิจารณารPาง
รายงานผลการตรวจสอบจาก ผูJ
ตรวจสอบภายในทุกพ้ืนท่ีและ
หนPวยรับตรวจในประเด็นท่ีมี
ขJอคิดเห็นและตJองปรับปรุงแกJไข   

6 การแบ1งปMนแลกเปล่ียนเรียนรู* : 
1.ประชุมเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี 
เรื ่อง การเขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน เสนอตPอ
คณะกรรมการจัดการความรูJ
และหัวหนJาสำนักงานตรวจสอบ
ภ า ย ใ น  เ พ ื ่ อ พ ิ จ า ร ณ า 
2.จัดทำรูปเลPมแนวปฏิบัติที่ดี ท่ี
มีการปรับปรุงแกJไขใหJสมบูรณ<
และสามารถนำไปใช J ในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพรPใหJบุคคล
ท ั ่ ว ไ ปท ี ่ ส น ใ จท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต<  
สำนักงานตรวจสอบภายใน 

6 กรกฎาคม 
64 7-9 
กรกฎาคม64 

1.รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
(พิเศษ)/2564 เม่ือวันท่ี 6 
กรกฎาคม 2564 รPวมกันระหวPาง
ผูJตรวจสอบภายในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือ
รPวมกันพิจารณาและปรับปรุง
เน้ือหาแนวปฏิบัติท่ีดี เร่ืองการ
เขียนรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน วาระท่ี 5.1การบริหาร
จัดการองค<ความรูJ (KM)                                              
2. จัดทำบันทึกแนวปฏิบัติท่ีดี 
เร่ือง การเขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน (ฉบับสมบูรณ<) 
กPอนแจJงเวียนใหJผูJตรวจสอบ
ภายในทุกพ้ืนท่ีนำไปใชJเปnน
แนวทาง และกPอนนำไปเผยแพรP
เว็บไซต<สำนักงานตรวจสอบ
ภายในแกPบุคคลท่ีสนใจตPอไป 
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ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

2.นำขJอสรุปแนวทางการเขียน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
แจJงใหJผูJตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนท่ีไดJทราบและนำไปทดลอง
ใชJ ผPานชPองทาง Line ตสน. 

ผลการรPวมกันพิจารณารPาง
รายงานผลการตรวจสอบจาก ผูJ
ตรวจสอบภายในทุกพ้ืนท่ีและ
หนPวยรับตรวจในประเด็นท่ีมี
ขJอคิดเห็นและตJองปรับปรุงแกJไข   

6 การแบ1งปMนแลกเปล่ียนเรียนรู* : 
1.ประชุมเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี 
เรื ่อง การเขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน เสนอตPอ
คณะกรรมการจัดการความรูJ
และหัวหนJาสำนักงานตรวจสอบ
ภ า ย ใ น  เ พ ื ่ อ พ ิ จ า ร ณ า 
2.จัดทำรูปเลPมแนวปฏิบัติที่ดี ท่ี
มีการปรับปรุงแกJไขใหJสมบูรณ<
และสามารถนำไปใช J ในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพรPใหJบุคคล
ท ั ่ ว ไ ปท ี ่ ส น ใ จท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต<  
สำนักงานตรวจสอบภายใน 

6 กรกฎาคม 
64 7-9 
กรกฎาคม64 

1.รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
(พิเศษ)/2564 เม่ือวันท่ี 6 
กรกฎาคม 2564 รPวมกันระหวPาง
ผูJตรวจสอบภายในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือ
รPวมกันพิจารณาและปรับปรุง
เน้ือหาแนวปฏิบัติท่ีดี เร่ืองการ
เขียนรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน วาระท่ี 5.1การบริหาร
จัดการองค<ความรูJ (KM)                                              
2. จัดทำบันทึกแนวปฏิบัติท่ีดี 
เร่ือง การเขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน (ฉบับสมบูรณ<) 
กPอนแจJงเวียนใหJผูJตรวจสอบ
ภายในทุกพ้ืนท่ีนำไปใชJเปnน
แนวทาง และกPอนนำไปเผยแพรP
เว็บไซต<สำนักงานตรวจสอบ
ภายในแกPบุคคลท่ีสนใจตPอไป 

  

ลำดับ 
  

กิจกรรม 
(ตามแผน)  

ระยะเวลา 
  

ผลการดำเนินงาน 
(ดำเนินการแล*วเสร็จ) 

หมายเหตุ 
(ปMญหา/อุปสรรค) 

7 การเรียนรู* : 
1.ใหJผูJตรวจสอบภายในทุกพ้ืนท่ี
ไดJนำความรูJท่ีไดJจากแนวปฏิบัติ
ท่ีดี เร่ืองการเขียนรายงานผล
การตรวจสอบภายในไปปรับใชJ
ในการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรม
การตรวจสอบท่ีไดJรับมอบหมาย
ตามแผนการตรวจสอบประจำปR
งบประมาณ พ.ศ.2564 
2.ติดตามผลการนำความรูJท่ีไดJ
จากแนวปฏิบัติท่ีดีไปใชJ ในการ
เขียนรายงานผลการตรวจสอบ 
พรJอมรับฟxงปxญหาและอุปสรรค 
เพ่ือนำไปปรับปรุงแกJไขรPวมกัน
ตPอไป 
3.นำแนวปฏิบัติท่ีดีแจJงเวียนใหJ
ผูJตรวจสอบภายในและเผยแพรP
บนเว็บไซต<สำนักงานตรวจสอบ
ภายในใหJผูJสนใจไดJนำไปเปnน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

30 กรกฎาคม 
64    
9 สิงหาคม 64 

1.รายงานการประชุม สนง.คร้ังท่ี 
9 (4/2564) เม่ือวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2564 วาระท่ี 5.1 
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี เร่ือง แนว
ทางการเขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน                                                      
2.แนวปฏิบัติท่ีดี เร่ือง แนว
ทางการเขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ท่ีนำเผยแพรP
บนเว็บไซต<สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน https://audit.rmutl. 
ac.th เพ่ือใหJผูJตรวจสอบภายใน
ทุกพ้ืนท่ีและผูJสนใจท่ัวไป               
3.ผูJตรวจสอบภายในนำแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดี เร่ือง การเขียนรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน ไปใชJใน
การเขียนรPางรายงานผลการ
ตรวจสอบเสร็จเรียบรJอยแลJว 
จำนวน 2 เร่ือง ไดJแกP การตรวจ 
สอบการจัดซ้ือจัดจJาง และราย 
งานการตรวจสอบโครงการผลิต
บัณฑิตพันธุ<ใหมP แผนการ
ตรวจสอบปRงบประมาณ พ.ศ.
2564 

  

 
ส1วนท่ี 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/ชุมชนนักปฏิบัติ   
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา ได2จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู2 RMUTL KM 
CoP TALK 2564 ระหว L า งว ั นท ี ่  28 - 29 เมษายน 2564 ผ L านระบบออนไลน T  Microsoft Teams                        
เพื่อให2คณาจารยT นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู2ที่สนใจทั่วไปที่เข2ารLวมกิจกรรม ได2สร2างความ
เข2าใจอันดีตLอการปฏิบัติงานและปfญหาตลอดจนสามารถรLวมแก2ปfญหาได2อยLางมีหลักการ ภายใต2แนวคิดท่ี
เหมาะสม อีกทั้งยังเปkนการสLงเสริมให2เกิดการริเริ่มในการสร2างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู2ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
โดยได2รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สงLาจิตร ผู2ปฏิบัติหน2าท่ีอธิการบดี ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรTและ
บริหารจัดการความรู2ในองคTกร กลLาวเปqดกิจกรรม และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู2อำนวยการสถาบันถLายทอด
เทคโนโลยีสูLชุมชน ในฐานะประธานคณะการดำเนินงานการจัดการความรู2ในองคTกร เปkนผู2กลLาววัตถุประสงคT
ของกิจกรรม  

 

 
 
  CoP TALK: การส.งเสริมเผยแพร.ผลงานวิจัย ผลงานสร<างสรรค>นวัตกรรม และผลงานบริการ
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  

วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
โดยมีผู2สนใจลงทะเบียนและเข2ารLวมกิจกรรมจำนวน 115 คน  
o การวิจัยเพื่อการพัฒนาท<องถิ่นโดยชุมชนมีส.วนร.วม  โดยมี ผศ.ดร.วิไลพร  จันทรTไชย 

อาจารยTประจำคณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล2านนา นLาน เปkนผู2นำเสวนา 
o การเขียนบทความวิจ ัยและบทความวิชาการเพื ่อตีพิมพ>ในวารสารระดับดี โดย                 

ผศ.เยาวนาถ นรินทรTสรศักดิ์ อาจารยTประจำคณะศิลปกรรมและสถาปfตยกรรมศาสตรT มทร.
ล2านนา เปkนผู2รLวมนำเสวนา 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

168

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/ชุมชนนักปฏิบัติ   
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา ได2จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู2 RMUTL KM 
CoP TALK 2564 ระหว L า งว ั นท ี ่  28 - 29 เมษายน 2564 ผ L านระบบออนไลน T  Microsoft Teams                        
เพื่อให2คณาจารยT นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู2ที่สนใจทั่วไปที่เข2ารLวมกิจกรรม ได2สร2างความ
เข2าใจอันดีตLอการปฏิบัติงานและปfญหาตลอดจนสามารถรLวมแก2ปfญหาได2อยLางมีหลักการ ภายใต2แนวคิดท่ี
เหมาะสม อีกทั้งยังเปkนการสLงเสริมให2เกิดการริเริ่มในการสร2างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู2ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
โดยได2รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สงLาจิตร ผู2ปฏิบัติหน2าท่ีอธิการบดี ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรTและ
บริหารจัดการความรู2ในองคTกร กลLาวเปqดกิจกรรม และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู2อำนวยการสถาบันถLายทอด
เทคโนโลยีสูLชุมชน ในฐานะประธานคณะการดำเนินงานการจัดการความรู2ในองคTกร เปkนผู2กลLาววัตถุประสงคT
ของกิจกรรม  

 

 
 
  CoP TALK: การส.งเสริมเผยแพร.ผลงานวิจัย ผลงานสร<างสรรค>นวัตกรรม และผลงานบริการ
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  

วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
โดยมีผู2สนใจลงทะเบียนและเข2ารLวมกิจกรรมจำนวน 115 คน  

 การวิจัยเพื่อการพัฒนาท<องถิ่นโดยชุมชนมีส.วนร.วม  โดยมี ผศ.ดร.วิไลพร  จันทรTไชย 
อาจารยTประจำคณะวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล2านนา นLาน เปkนผู2นำเสวนา 

 การเขียนบทความวิจ ัยและบทความวิชาการเพื ่อตีพิมพ>ในวารสารระดับดี โดย                 
ผศ.เยาวนาถ นรินทรTสรศักดิ์ อาจารยTประจำคณะศิลปกรรมและสถาปfตยกรรมศาสตรT มทร.
ล2านนา เปkนผู2รLวมนำเสวนา 

o ผู2บันทึกการเสวนา โดย คุณมาลี  จินดาแก2ว เจ2าหน2าที่บริหารงานทัว่ไปชำนาญการ 
สถาบันวจิัยและพัฒนา 
 

 
 

CoP TALK: การผลิตบัณฑิต  
  วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

โดยมีผู2สนใจลงทะเบียนและเข2ารLวมกิจกรรมจำนวน 84 คน 
o การจัดการความรู< แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบณัฑตินักปฏิบัติ 

โดย อาจารยTสวรรยา  หาญวงษา  อาจารยTประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรT 
มทร.ล2านนา พิษณุโลก เปkนผู2นำเสวนา 

o การผลิตบัณฑิตให<เป^นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดย อาจารยTอรสา  ธรรมสรางกรู   
อาจารยTประจำคณะวิศวกรรมศาสตรT มทร.ล2านนา เชียงราย เปkนผู2รLวมนำเสวนา 

o บันทึกการเสวนา โดย โดย ดร.รดา  สมเขื่อน  อาจารยTประจำคณะวิทยาศาสตรTและ
เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล2านนา  
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CoP TALK: การผลิตบัณฑิต  
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
โดยมีผู2สนใจลงทะเบียนและเข2ารLวมกิจกรรมจำนวน 121 คน 

o เทคนิคการให<บริการอย.างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู.ความเป^นเลิศ 
โดย คุณอุบลรัตนT  ขัณฑTแก2ว กองกลาง มทร.ล2านนา  เปkนผู2นำเสวนา 

o การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนในรูปแบบดจิิตอลเพื่อการสืบค<น 
อย.างมีประสิทธิภาพ โดย คุณจิรวัฒนT  แก2วรากมุข 
สำนักสLงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เปkนผู2รLวมนำเสวนา 

o บันทึกการเสวนา โดย วLาที่ร2อยตรีวรกมล สันชุมภ ูกองนโยบายและแผน 
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CoP TALK: การผลิตบัณฑิต  
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
โดยมีผู2สนใจลงทะเบียนและเข2ารLวมกิจกรรมจำนวน 121 คน 

 เทคนิคการให<บริการอย.างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู.ความเป^นเลิศ 
โดย คุณอุบลรัตนT  ขัณฑTแก2ว กองกลาง มทร.ล2านนา  เปkนผู2นำเสวนา 

 การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนในรูปแบบดจิิตอลเพื่อการสืบค<น 
อย.างมีประสิทธิภาพ โดย คุณจิรวัฒนT  แก2วรากมุข 
สำนักสLงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เปkนผู2รLวมนำเสวนา 

 บันทึกการเสวนา โดย วLาที่ร2อยตรีวรกมล สันชุมภ ูกองนโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี   
 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู2ในองคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 
ได2จัดโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา (RMUTL Good Practice 
Award 2021) ระหวLางวันท่ี 9 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เพ่ือเปkนเวทีคุณภาพในการเผยแพรLและแลกเปล่ียน
เรียนรู2ในการนeความรู2ด2านการผลิตบัณฑิต ด2านการวิจัย ด2านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตาม
ยุทธศาสตรTมหาวิทยาลัย และได2จัดการประกวดบทความ ประเภท Popular Vote เพ่ือให2ผู2สนใจเข2ารLวมโหวต
บทความแนวปฏิบัติท่ีดีเผยแพรLทางออนไลนT 

ซึ่งคณะกรรมการได2ทำการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี และตัดสินผลเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งผล
การตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได2รับการคัดเลือก และมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2564 
ดังตLอไปน้ี 

 
ประเภทบทความดีเด.น 

1. ด<านการผลิตบัณฑิต 
เร่ือง การบูรณาการงานบริการวิชาการแกLสังคมกับการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on)  
ผู2สLงผลงาน นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน   
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรT 

2. ด<านการวิจัย 
เร่ือง การบริหารตราสินค2าแบบมีสLวนรLวม 
ผู2สLงผลงาน ผู2ชLวยศาสตราจารยTกนกวรรณ เวชกามา 
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรT มทร.ล2านนา ลำปาง 

3. ด<านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการกำกับติดตามการตLอสัญญาจ2างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู2สLงผลงาน นางศรัญญา อินทรTคำเช้ือ, นางสาวณิชาพร ธรรมสอน 
สังกัด กองบริหารงานบุคคล 
 

ประเภท Popular Vote 
1. ด<านการผลิตบัณฑิต 

ไมLมีผู2สLงผลงานเข2ารLวมประกวด 
2. ด<านการวิจัย 

ไมLมีผู2สLงผลงานเข2ารLวมประกวด 
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3. ด/านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  

3.1 ประเภท ผู/เข/าอDาน (สนใจ) บทความมากท่ีสุด 
เร่ือง แนวปฏิบัติท่ีดีในการขอเอกสารและการชำระเงินคPาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลนT 
ผู<สPงผลงาน นายศักด์ิสิทธ์ิ เปkงอินทรT, นายจิรวัฒนT แก<วรากมุข, นายวีรภัทร กันแก<ว, นางสาวแสง
จันทรT อนนทยี, นางสาววิไลพร สายทอง, นายเกรียงไกร พงศTปวน 
สังกัด สำนักสPงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.2 ประเภท การ Share (เผยแพรD) บทความมากท่ีสุด 
เร่ือง แนวปฏิบัติท่ีดีในการให<บริการส่ือองคTความรู<ดิจิทัลของสถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา 
ผู<สPงผลงาน นางสาวรัตนาภรณT สารภี, วPาท่ีร.ต.รัชตTพงษT หอชัยรัตนT, นางสาวทิน อPอนนวล, นาย
พิษณุ พรมพราย 
สังกัด สถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน  
3.3 ประเภท การ Comments (แลกเปล่ียน) มากท่ีสุด 
เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
ผู<สPงผลงาน วPาท่ีร<อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ 
สังกัด สถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน 
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3. ด/านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  

3.1 ประเภท ผู/เข/าอDาน (สนใจ) บทความมากท่ีสุด 
เร่ือง แนวปฏิบัติท่ีดีในการขอเอกสารและการชำระเงินคPาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลนT 
ผู<สPงผลงาน นายศักด์ิสิทธ์ิ เปkงอินทรT, นายจิรวัฒนT แก<วรากมุข, นายวีรภัทร กันแก<ว, นางสาวแสง
จันทรT อนนทยี, นางสาววิไลพร สายทอง, นายเกรียงไกร พงศTปวน 
สังกัด สำนักสPงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.2 ประเภท การ Share (เผยแพรD) บทความมากท่ีสุด 
เร่ือง แนวปฏิบัติท่ีดีในการให<บริการส่ือองคTความรู<ดิจิทัลของสถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา 
ผู<สPงผลงาน นางสาวรัตนาภรณT สารภี, วPาท่ีร.ต.รัชตTพงษT หอชัยรัตนT, นางสาวทิน อPอนนวล, นาย
พิษณุ พรมพราย 
สังกัด สถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน  
3.3 ประเภท การ Comments (แลกเปล่ียน) มากท่ีสุด 
เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
ผู<สPงผลงาน วPาท่ีร<อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ 
สังกัด สถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน 
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การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูAในองคEกร 
 
 
คร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 29 มกราคม 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน
องคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา ครั้งที่ 1/2564 ผPานระบบออนไลนT Microsoft Teams โดย
ได<รับเกียรติจาก รองศาสตราจารยT ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝçายกิจการพิเศษ เปkนประธานเปqด
การประชุม และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู<อำนวยการสถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน ในฐานะประธาน
คณะการดำเนินงานการจัดการความรู<ในองคTกร เปkนผู<ชี้แจงแผนการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมในหนPวยงาน เพื่อให<การดำเนินงาน สอดคล<องวิสัยทัศนTและเปkนไปตามแผนยุทธศาสตรTของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 

 
 
คร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 17 กุมภาพันธJ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน
องค Tกร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลล<านนา คร ั ้ งท ี ่  2/2564 ผ PานระบบออนไลนT Microsoft 
Teams  ติดตามความคืบหน<าและรายงานผลงานดำเนินการจัดการความรู<ในองคTกร 
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การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูAในองคEกร 
 
 
คร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 29 มกราคม 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน
องคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา ครั้งที่ 1/2564 ผPานระบบออนไลนT Microsoft Teams โดย
ได<รับเกียรติจาก รองศาสตราจารยT ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝçายกิจการพิเศษ เปkนประธานเปqด
การประชุม และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู<อำนวยการสถาบันถPายทอดเทคโนโลยีสูPชุมชน ในฐานะประธาน
คณะการดำเนินงานการจัดการความรู<ในองคTกร เปkนผู<ชี้แจงแผนการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมในหนPวยงาน เพื่อให<การดำเนินงาน สอดคล<องวิสัยทัศนTและเปkนไปตามแผนยุทธศาสตรTของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 

 
 
คร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 17 กุมภาพันธJ 2564  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน
องค Tกร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลล<านนา คร ั ้ งท ี ่  2/2564 ผ PานระบบออนไลนT Microsoft 
Teams  ติดตามความคืบหน<าและรายงานผลงานดำเนินการจัดการความรู<ในองคTกร 

 

 

คร้ังท่ี 3/2564 วันท่ี 10 มีนาคม 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน

องคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา คร้ังท่ี 3/2564 ผPานระบบออนไลนT Microsoft Teams  สรุป
รายชื่อผู<แทนหนPวยงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู< 3 ประเด็น โดยมติที่ประชุมได<มอบทีมเลขานุการแจ<ง
ประชาสัมพันธTเชิญชวนเข<ารPวมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู< พร<อมดำเนินการจัดทำโปสเตอรTการนำเสนอ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู< 3 ประเด็น รวมถึงการจัดทำระบบการลงทะเบียนเข<ารPวมกิจกรรมแบบออนไลนT 
และขอความอนุเคราะหTให<กองประชาสัมพันธT เผยแพรPขPาวสารกิจกรรมและมีการเปqดให<ลงทะเบียนเข<ารPวมรับ
ฟfง ในวันและเวลาท่ีกำหนดไว< 

 

 
 

คร้ังท่ี 4/2564 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน

องค Tกร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลล<านนา คร ั ้ งท ี ่  4/2564 ผ PานระบบออนไลนT Microsoft 
Teams สรุปผลการดำเนินงานการเสวนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู< 3 ประเด็น การติดตามผลการดำเนินงาน
การจัดการความรู<ของหนPวยงาน และ การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 
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คร้ังท่ี 5/2564 วันท่ี 16 มิถุนายน 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน

องค Tกร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลล<านนา คร ั ้ งท ี ่  5/2564 ผ PานระบบออนไลนT Microsoft 
Teams สรุปผลการสPงรายงานความก<าวหน<า ครั้งที่ 1 และ แจ<งเกณฑTการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปê 
2564 ให<คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ในองคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา
รับทราบรPวมกัน 
 

 
 
 

คร้ังท่ี 6/2564 วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน

องค Tกร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลล<านนา คร ั ้ งท ี ่  6/2564 ผ PานระบบออนไลนT Microsoft 
Teams สรุปผลการสPงรายงานความก<าวหน<าครั ้งที ่ 2 และการซักซ<อมแนวทางการดำเนินโครงการการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา ประจำปê 2564 ให<คณะกรรมการดำเนินงาน
การจัดการความรู<ในองคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนารับทราบรPวมกัน และชPวยประชาสัมพันธT
ให<บุคลากรในหนPวยงานรPวมสPงผลงานรPวมประกวด ท่ี ขอเชิญ บุคลากร มทร.ล<านนา รPวมสPงบทความแนว
ปฏิบัติที ่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที ่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา ( RMUTL Good 
Practice Award 2021) [https://km.rmutl.ac.th/news/16737-2021-07-08] 
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คร้ังท่ี 5/2564 วันท่ี 16 มิถุนายน 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน

องค Tกร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลล<านนา คร ั ้ งท ี ่  5/2564 ผ PานระบบออนไลนT Microsoft 
Teams สรุปผลการสPงรายงานความก<าวหน<า ครั้งที่ 1 และ แจ<งเกณฑTการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปê 
2564 ให<คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ในองคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา
รับทราบรPวมกัน 
 

 
 
 

คร้ังท่ี 6/2564 วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน

องค Tกร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลล<านนา คร ั ้ งท ี ่  6/2564 ผ PานระบบออนไลนT Microsoft 
Teams สรุปผลการสPงรายงานความก<าวหน<าครั ้งที ่ 2 และการซักซ<อมแนวทางการดำเนินโครงการการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา ประจำปê 2564 ให<คณะกรรมการดำเนินงาน
การจัดการความรู<ในองคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนารับทราบรPวมกัน และชPวยประชาสัมพันธT
ให<บุคลากรในหนPวยงานรPวมสPงผลงานรPวมประกวด ท่ี ขอเชิญ บุคลากร มทร.ล<านนา รPวมสPงบทความแนว
ปฏิบัติที ่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที ่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา ( RMUTL Good 
Practice Award 2021) [https://km.rmutl.ac.th/news/16737-2021-07-08] 

 
 

 

 
 
 

คร้ังท่ี 7/2564  วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู<ใน

องค Tกร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลล<านนา คร ั ้ งท ี ่  7/2564 ผ PานระบบออนไลนT Microsoft 
Teams สรุปผลการสPงรายงานความก<าวหน<า ครั้งที่ 3 คณะกรรมการฝçายเลขานุการแจ<งผลการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดีประจำปê 2564 รวมถึงแจ<งทุกหนPวยงานรวบรวมข<อมูลสรุปผลการดำเนินงานภายในของตนเองสPง
สPวนกลางเพ่ือรวบรวมจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมประจำปêในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในลำดับถัดไป 
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คร้ังท่ี 8/2564  วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู2ใน

องคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา ครั้งที่ 8/2564 ผLานระบบออนไลนT Microsoft Teams โดย
ได2รับเกียรติจาก ผู2ชLวยศาสตราจารยTเกรียงไกร  ธารพรศรี ผู2อำนวยการสถาบันถLายทอดเทคโนโลยีสูLชุมชน ใน
ฐานะประธานคณะการดำเนินงานการจัดการความรู2ในองคTกร เปkนผู2กลLาวเปqดการประชุม พร2อมกลLาวถึงผล
การดำเนินงานจัดการความรู2ของหนLวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ผLานมา การจัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติท่ี
ดีแลกเปลี่ยนประสบการณT การแจ2งผลการผลการประกวด ตลอดจนการมอบรางวัลแบบออนไลนT ซึ่งทาง
คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมบทความจัดทำเปkนรูปเลLม เพื่อเผยแพรL แลกเปลี่ยนกระบวนการตLางๆ 
ชLวยให2นำไปสูLการใช2ประโยชนTการดำเนินการในหนLวยงาน และแจ2งให2ทุกหนLวยงานดำเนินการจัดสLงรายงาน
ผลจากดำเนินงานของแตLละหนLวยให2ทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ เปkนผู2รวบรวมรายงานผลให2ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยตLอไป 
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คร้ังท่ี 8/2564  วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู2ใน

องคTกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา ครั้งที่ 8/2564 ผLานระบบออนไลนT Microsoft Teams โดย
ได2รับเกียรติจาก ผู2ชLวยศาสตราจารยTเกรียงไกร  ธารพรศรี ผู2อำนวยการสถาบันถLายทอดเทคโนโลยีสูLชุมชน ใน
ฐานะประธานคณะการดำเนินงานการจัดการความรู2ในองคTกร เปkนผู2กลLาวเปqดการประชุม พร2อมกลLาวถึงผล
การดำเนินงานจัดการความรู2ของหนLวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ผLานมา การจัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติท่ี
ดีแลกเปลี่ยนประสบการณT การแจ2งผลการผลการประกวด ตลอดจนการมอบรางวัลแบบออนไลนT ซึ่งทาง
คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมบทความจัดทำเปkนรูปเลLม เพื่อเผยแพรL แลกเปลี่ยนกระบวนการตLางๆ 
ชLวยให2นำไปสูLการใช2ประโยชนTการดำเนินการในหนLวยงาน และแจ2งให2ทุกหนLวยงานดำเนินการจัดสLงรายงาน
ผลจากดำเนินงานของแตLละหนLวยให2ทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ เปkนผู2รวบรวมรายงานผลให2ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยตLอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลตPอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา คร้ังท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 
 

คณะกรรมการจัดการความรู2 มทร.ล2านนา โดยสถาบันถLายทอดเทคโนโลยีสูLชุมชน ได2รายงานผลการ
ดำเนินงานตLอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที ่ 19 พฤษภาคม 2564 ผLานสื ่ออิเล็กทรอนิกสT 
Microsoft Teams ในการจัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนรู2 RMUTL KM CoP TALK 2564  ระหวLางวันที่ 28 – 
29 เมษายน 2564 โดยได2จัดเก็บรวบรวมข2อมูลไฟลTนำเสนอ บันทึกการเสวนา และสรุปประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี
จากผู2บันทึกการเสวนาท้ัง 3 ประเด็นไว2เพ่ือเผยแพรLในเว็บไซตT https://km.rmutl.ac.th 

 
มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล<านนา รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดกจิกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู4 RMUTL KM CoP TALK 2564
การจัดการความรู4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา 

วันท่ี 28 - 29 เมษายน 2564

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564 รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
 

คณะกรรมการจัดการความรู2 มทร.ล2านนา โดยสถาบันถLายทอดเทคโนโลยีสูLชุมชน ได2รายงานผลการ
ดำเนินงานตLอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที ่ 21 กรกฎาคม 2564 ผLานสื ่ออิเล็กทรอนิกสT 
Microsoft Teams ในการรายงานความก2าวหน2าในการดำเนินงานการจัดการความรู2 มทร.ล2านนา ซึ่งผลการ
ดำเนินงานคณะกรรมการฯ ได2มีการประชุมและติดตามผลความก2าวหน2าของแตLละหนLวยงานซึ่งสามารถดูผล
การสLงรายงานความก2าวหน2าได2ที่เว็บไซตT km.rmutl.ac.th และปfจจุบันคณะกรรมการจัดการความรู2ได2จัดทำ
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา RMUTL Good Practice Award 
ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตรT ด2านการผลิตบัณฑิต ด2านการวิจัย และด2านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และ
แบLงประเภทการนำเสนอผลงานเปkน 2 ประเภท คือ 1.บทความดีเดLน  2.กิจกรรม Popular Vote ซึ ่งมี
กำหนดการระยะเวลาสLงผลงานเข2ารLวมประกวดต้ังแตLวันท่ี 3 – 31 กรกฎาคม 2564 

 
 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล<านนา รับทราบ การรายงานผลความก2าวหน2าในการ

ดำเนินงานการจัดการความรู2 มทร.ล2านนา 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลความก้าวหน้า การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

https://km.rmutl.ac.th

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

180

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล<านนา คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
 

คณะกรรมการจัดการความรู2 มทร.ล2านนา โดยสถาบันถLายทอดเทคโนโลยีสูLชุมชน ได2รายงานผลการ
ดำเนินงานตLอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที ่ 21 กรกฎาคม 2564 ผLานสื ่ออิเล็กทรอนิกสT 
Microsoft Teams ในการรายงานความก2าวหน2าในการดำเนินงานการจัดการความรู2 มทร.ล2านนา ซึ่งผลการ
ดำเนินงานคณะกรรมการฯ ได2มีการประชุมและติดตามผลความก2าวหน2าของแตLละหนLวยงานซึ่งสามารถดูผล
การสLงรายงานความก2าวหน2าได2ที่เว็บไซตT km.rmutl.ac.th และปfจจุบันคณะกรรมการจัดการความรู2ได2จัดทำ
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา RMUTL Good Practice Award 
ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตรT ด2านการผลิตบัณฑิต ด2านการวิจัย และด2านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และ
แบLงประเภทการนำเสนอผลงานเปkน 2 ประเภท คือ 1.บทความดีเดLน  2.กิจกรรม Popular Vote ซึ ่งมี
กำหนดการระยะเวลาสLงผลงานเข2ารLวมประกวดต้ังแตLวันท่ี 3 – 31 กรกฎาคม 2564 

 
 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล<านนา รับทราบ การรายงานผลความก2าวหน2าในการ

ดำเนินงานการจัดการความรู2 มทร.ล2านนา 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลความก้าวหน้า การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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องค$ความรู*ที่จำเป2นในการปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร$มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล*านนา 
เปGาหมาย  :  คณะ/หนLวยงานสนับสนุน 
กลุLมเปGาหมาย  :  อาจารย$/บุคลากร ทุกหนLวยงาน 
 

 
 

การจำแนกองค+ความรู/ที่จำเป5นต7อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร+ของส7วนราชการ 
ชื่อหน7วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล/านนา 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เปKาประสงค+ ตัวชี้วัด (KPI) เปKาหมายของตัวชี้วัด องค+ความรู/ที่จำเป5นต7อการปฏิบัติราชการ 
๑. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กำลังคนนักวิชาชีพที่เน=นปฏิบัติการ 
(Hands-On) 
 
 
 
๒. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตรOวมกับการพัฒนา 
ประเทศ 
 
 
๓. การพัฒนาการบริหารจัดการ
และการสร=างฐานวัฒนธรรมองคXกร 
 

เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนัก
ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล=อง
กับความต=องการของประเทศให=มี
ความเข=มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
พัฒนาผลงานวิจัย ผลงาน
สร=างสรรคX การบริการวิชาการ 
นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขOงขัน 
 
เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการอยOางมีธรรมาภิบาล เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสร=างคOานิยมรOวม 

จำนวนองคXความรู=ที่นำมา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หนOวยงานอยOางเห็นผลเป`น
รูปธรรม 
 
 
จำนวนองคXความรู=ที่นำมา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หนOวยงานอยOางเห็นผลเป`น
รูปธรรม 
 
จำนวนองคXความรู=ที่นำมา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หนOวยงานอยOางเห็นผลเป`น
รูปธรรม 

๑๑ เรื่อง 
(เขตพื้นที่ คณะ วิทยาลัย 

สวก หนOวยงานละ ๑ เรื่อง) 
 
 

 
๑๑ เรื่อง 

(เขตพื้นที่ คณะ วิทยาลัย 
สวก หนOวยงานละ ๑ เรื่อง) 

 
 

๒๖ เรื่อง 
(หนOวยงาน ละ ๑ เรื่อง) 

องคXความรู=ในการผลิตบัณฑิตให=เป`นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
องคXความรู=ในการสOงเสริมการเผยแพรOผลงานวิจัย ผลงาน
สร=างสรรคXนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 
 
องคXความรู=ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตรXและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
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แผนการจัดการความรู* แผนที่ ๑ 
 
แผนการจัดการความรู* (KM Action Plan)    
ชื่อหนLวยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 
ประเด็นยุทธศาสตร$                                    : การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน2นปฏิบัติการ (Hands-On) 
องค$ความรู*ที่จำเป2น (K)                               : องคLความรู2ในการผลิตบัณฑิตให2เปQนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : จำนวนองคLความรู2ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนTวยงานอยTางเห็นผลเปQนรูปธรรม 
เปGาหมายของตัวชี้วัด                                         : ๑๑ เรื่อง  (๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย สวก หนTวยงานละ ๑ เรื่อง) 
ลำดับ

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบTงชี้ความรู2 
-องคLความรู2ในการผลิตบัณฑิตให2เปQนที่
ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ประเด็นความรู2 ๑๑ ประเด็น  
(๕ พื้นที่ ๔ 
คณะ ๑ 
วิทยาลัย 

สวก 
หนTวยงานละ 
๑ ประเด็น) 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

๒. การสร2างและแสวงหาความรู2 
-ภายในหนTวยงาน 
-ภายนอกหนTวยงาน 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/
บุคลากร ที่เข2า
รTวมกิจกรรม 

ไมTน2อยกวTา
ร2อยละ ๘๐ 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 
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ลำดับ
ที่ 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓. การจัดความรู2ให2เปQนระบบ 
-จัดทำคลังความรู2และทะเบียนความรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคลัง
ความรู2/ทะเบียน
ความรู2 

๑ คลัง
ความรู2/
ทะเบียน
ความรู2 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู2 
-จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู2 

อยTางน2อย ๑ 
กิจกรรม 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

๕. การเข2าถึงความรู2 
-เผยแพรTผTาน Web site  
-จัดทำเปQนเอกสาร, e-document, 
หนังสือเวียน 
-การอบรม, สัมมนา 
-กิจกรรมถTายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู2แนว
ปฏิบัติที่ดี  
-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
-การสอนงาน 
-การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ มีจำนวนชTองทาง
ที่เข2าถึงความรู2 

อยTางน2อย ๓ 
กิจกรรม 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 
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ลำดับ
ที่ 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบTงปyนแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู2/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู2ผTานชTองทาง Web blog/e-
mail/Facebook/Line ฯลฯ 
-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู2ใน CoP 

อยTางน2อย ๑ 
ครั้ง 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

๗. การเรียนรู2 
-การนำความรู2มาปรับใช2ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/
บุคลากรที่
สามารถนำ
ความรู2ไปใช2ใน
การปฏิบัติงาน 

ร2อยล ๘๐ อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

 
 
ผู*ทบทวน :   …………………………………………………….. 
               (ผู2ชTวยศาสตราจารยLเกรียงไกร  ธารพรศรี) 
             ผู2บริหารสูงสุดด2านการจัดการความรู2 (CKO) 

 
 
ผู*อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
                   (รองศาสตราจารยLศีลศิริ  สงTาจิตร) 
                  ผู2บริหารสูงสุดของสTวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู* แผนที่ ๒ 
 
แผนการจัดการความรู* (KM Action Plan)    
ชื่อหนLวยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 
ประเด็นยุทธศาสตร$                                    : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรTวมกับการพัฒนาประเทศ 
องค$ความรู*ที่จำเป2น (K)                               : องคLความรู2ในการสTงเสริมการเผยแพรTผลงานวิจัย ผลงานสร2างสรรคLนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และนานาชาติ 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : จำนวนองคLความรู2ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนTวยงานอยTางเห็นผลเปQนรูปธรรม 
เปGาหมายของตัวชี้วัด                                         : ๑๑ เรื่อง  (๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย สวก หนTวยงานละ ๑ เรื่อง) 
ลำดับ

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบTงชี้ความรู2 
-องคLความรู2ในการสTงเสริมการเผยแพรT
ผลงานวิจัย ผลงานสร2างสรรคLนวัตกรรมและ
ผลงานบริการในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ประเด็นความรู2 ๑๑ ประเด็น  
(๕ พื้นที่ ๔ 
คณะ ๑ 
วิทยาลัย 

สวก 
หนTวยงานละ 
๑ ประเด็น) 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

๒. การสร2างและแสวงหาความรู2 
-ภายในหนTวยงาน 
-ภายนอกหนTวยงาน 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/
บุคลากร ที่เข2า
รTวมกิจกรรม 

ไมTน2อยกวTา
ร2อยละ ๘๐ 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 
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ลำดับ
ที่ 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓. การจัดความรู2ให2เปQนระบบ 
-จัดทำคลังความรู2และทะเบียนความรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคลัง
ความรู2/ทะเบียน
ความรู2 

๑ คลัง
ความรู2/
ทะเบียน
ความรู2 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู2 
-จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู2 

อยTางน2อย ๑ 
กิจกรรม 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

๕. การเข2าถึงความรู2 
-เผยแพรTผTาน Web site  
-จัดทำเปQนเอกสาร, e-document, 
หนังสือเวียน 
-การอบรม, สัมมนา 
-กิจกรรมถTายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู2แนว
ปฏิบัติที่ดี  
-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
-การสอนงาน 
-การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ มีจำนวนชTองทาง
ที่เข2าถึงความรู2 

อยTางน2อย ๓ 
กิจกรรม 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 
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ลำดับ
ที่ 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบTงปyนแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู2/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู2ผTานชTองทาง Web blog/e-
mail/Facebook/Line ฯลฯ 
-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู2ใน CoP 

อยTางน2อย ๑ 
ครั้ง 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

๗. การเรียนรู2 
-การนำความรู2มาปรับใช2ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/
บุคลากรที่
สามารถนำ
ความรู2ไปใช2ใน
การปฏิบัติงาน 

ร2อยล ๘๐ อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
๕ พื้นที่ ๔ คณะ ๑ 
วิทยาลัย และ สวก. 

 

 
 
ผู*ทบทวน :   …………………………………………………….. 
               (ผู2ชTวยศาสตราจารยLเกรียงไกร  ธารพรศรี) 
             ผู2บริหารสูงสุดด2านการจัดการความรู2 (CKO) 

 
 
ผู*อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
                   (รองศาสตราจารยLศีลศิริ  สงTาจิตร) 
                  ผู2บริหารสูงสุดของสTวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู* แผนที่ ๓ 
 
แผนการจัดการความรู* (KM Action Plan)    
ชื่อหนLวยงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 
ประเด็นยุทธศาสตร$                                    : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร2างฐานวัฒนธรรมองคLกร 
องค$ความรู*ที่จำเป2น (K)                               : องคLความรู2ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรLและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
ตัวชี้วัด (KPI)                                         : จำนวนองคLความรู2ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหนTวยงานอยTางเห็นผลเปQนรูปธรรม 
เปGาหมายของตัวชี้วัด                                         : ๒๖ เรื่อง  หนTวยงานละ ๑ เรื่อง 
ลำดับ

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบTงชี้ความรู2 
-องคLความรู2ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรLและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ประเด็นความรู2 ๒๖ ประเด็น  
(หนTวยงาน

ละ ๑ 
ประเด็น) 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
ทุกหนTวยงาน 

 

๒. การสร2างและแสวงหาความรู2 
-ภายในหนTวยงาน 
-ภายนอกหนTวยงาน 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/
บุคลากร ที่เข2า
รTวมกิจกรรม 

ไมTน2อยกวTา
ร2อยละ ๘๐ 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
ทุกหนTวยงาน 
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ลำดับ
ที่ 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓. การจัดความรู2ให2เปQนระบบ 
-จัดทำคลังความรู2และทะเบียนความรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนคลัง
ความรู2/ทะเบียน
ความรู2 

๑ คลัง
ความรู2/
ทะเบียน
ความรู2 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
ทุกหนTวยงาน 

 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู2 
-จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู2 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู2 

อยTางน2อย ๑ 
กิจกรรม 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
ทุกหนTวยงาน 

 

๕. การเข2าถึงความรู2 
-เผยแพรTผTาน Web site  
-จัดทำเปQนเอกสาร, e-document, 
หนังสือเวียน 
-การอบรม, สัมมนา 
-กิจกรรมถTายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู2แนว
ปฏิบัติที่ดี  
-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
-การสอนงาน 
-การหมุนเวียนงาน ฯลฯ 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ มีจำนวนชTองทาง
ที่เข2าถึงความรู2 

อยTางน2อย ๓ 
กิจกรรม 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
ทุกหนTวยงาน 
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ลำดับ
ที่ 

กิจกรรมการจัดการความรู* ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปGาหมาย กลุLมเปGาหมาย ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. การแบTงปyนแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู2/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู2ผTานชTองทาง Web blog/e-
mail/Facebook/Line ฯลฯ 
-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู2ใน CoP 

อยTางน2อย ๑ 
ครั้ง 

อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
ทุกหนTวยงาน 

 

๗. การเรียนรู2 
-การนำความรู2มาปรับใช2ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ จำนวนอาจารยL/
บุคลากรที่
สามารถนำ
ความรู2ไปใช2ใน
การปฏิบัติงาน 

ร2อยล ๘๐ อาจารยL/
บุคลากร 

ทีม KM  
ทุกหนTวยงาน 

 

 
 
ผู*ทบทวน :   …………………………………………………….. 
               (ผู2ชTวยศาสตราจารยLเกรียงไกร  ธารพรศรี) 
             ผู2บริหารสูงสุดด2านการจัดการความรู2 (CKO) 

 
 
ผู*อนุมัติ   :   …………………………………………………….. 
                   (รองศาสตราจารยLศีลศิริ  สงTาจิตร) 
                  ผู2บริหารสูงสุดของสTวนราชการ (CEO) 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดการความรู5ในองค:กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

วันศุกร: ที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๔ 
ผGานทางโปรแกรม Microsoft Teams 

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

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
  ๑.๒ เลขานุการแจ.งคำส่ังแตCงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู.ในองคIกร 
 
เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

-  
 
เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ การดำเนินงานการจัดการความรู.ในองคIกรประจำปOการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำปO 
                           งบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ๓.๒ การดำเนินงาน 
   - การแตCงต้ังคณะกรรมการภายในหนCวยงาน 
   - การจัดทำแผนการจัดการความรู.ของหนCวยงาน 
   - การจัดทำข.อเสนอโครงการ 
   - การรายงานผลการดำเนินงาน 
   - การจัดทำระบบสารสนเทศ 
  ๓.๓ การแลกเปล่ียนเรียนรู.แนวปฏิบัติท่ีดี 
 
เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
  ๔.๑ ขอความอนุเคราะหIข.อมูลจากการเข.ารCวมโครงการประชุมสัมนาเครือขCายการจัดการ  
                           ความรู.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอมหาวิทยาลัยการกีฬาแหCงชาติและสถาบัน  
                           บัณฑิตพัฒนศิลปa คร้ังท่ี ๑ – ๑๒ 
   - รายงานผลการติดตามผลสัมฤทธ์ิ 
   - รายงานผลการใช.ประโยชนIจากการบรรยาย/บทความ/โปสเตอรI 
   - สำรวจผลความพึงพอใจโครงการประชุมสัมมนาเครือขCายฯ 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู�ในองค์กร ครั้งที่ ๑  
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

ผ�านโปรแกรม Microsoft Teams 
..............................................................................................................  

ผู�มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน�ง สังกัด 

๑ รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล�านนา เชียงใหม� 
๒ ผู�ช�วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู�อำนวยการ สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๓ นายนรินทร์  จิวิตัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
๔ นางสาวสุรีนาฎ  มะโนลา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๕ นางสาวสุริยาพร  สุต�าคำ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๖ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพย์สินและสทิธิประโยชน ์

๗ นางสาวสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘ นางมาลี  จินดาแก�ว เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๙ นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

๑๐ นางสาวอุบลรัตน์  ขัณฑ์แก�ว เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
๑๑ นางสาวคัทรียา ไชยน�อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๑๒ ว�าที่ร.ต วรกมล สันชุมภ ู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน 
๑๓ นางจิตติมา  ทองเล็ก เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
๑๔ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 
๑๕ นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๑๖ นางนงคราญ  สีไชย นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๗ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๘ นายประเสริฐ  อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๙ นางจีรพัชร์  วงค์ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๐ ว�าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๒๑ ว�าที่ร.ต รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๒๒ นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๒๓ นางสาวรัตนาภรณ์  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๒๔ นางรักษ์คณา  กวาวสิบสาม เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร์ 

๒๕ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู�ในองค์กร ครั้งที่ ๑  
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

ผ�านโปรแกรม Microsoft Teams 
 

ผู�มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน�ง สังกัด 

๑ รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล�านนา เชียงใหม� 
๒ ผู�ช�วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู�อำนวยการ สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๓ นายนรินทร์  จิวิตัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
๔ นางสาวสุรีนาฎ  มะโนลา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๕ นางสาวสุริยาพร  สุต�าคำ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๖ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพย์สินและสทิธิประโยชน ์

๗ นางสาวสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘ นางมาลี  จินดาแก�ว เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๙ นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

๑๐ นางสาวอุบลรัตน์  ขัณฑ์แก�ว เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
๑๑ นางสาวคัทรียา ไชยน�อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๑๒ ว�าที่ร.ต วรกมล สันชุมภ ู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน 
๑๓ นางจิตติมา  ทองเล็ก เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
๑๔ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 
๑๕ นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๑๖ นางนงคราญ  สีไชย นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๗ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๘ นายประเสริฐ  อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๙ นางจีรพัชร์  วงค์ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๐ ว�าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๒๑ ว�าที่ร.ต รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๒๒ นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๒๓ นางสาวรัตนาภรณ์  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน 
๒๔ นางรักษ์คณา  กวาวสิบสาม เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร์ 

๒๕ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๖ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๗ นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๘ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๙ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๑ นายธงชัย  เป�้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๒ ผู�ช�วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ทองมา ผู�ช�วยอธิการบดี มทร.ล�านนา ลำปาง 
๓๓ นางธนิณี นิติธรรมบัณฑิต  มทร.ล�านนา ลำปาง 
๓๔ นางสาวธิติมา  สมพงษ์  มทร.ล�านนา ลำปาง 
๓๕ นางสาวธนพร ยะสุทธิ หัวหน�างานกิจการนักศึกษา มทร.ล�านนา ลำปาง 
๓๖ นางสุทินา  พ่ึงทอง ผู�อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล�านนา พิษณุโลก 
๓๗ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์ รักษาการแทนผู�อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล�านนา พิษณุโลก 
๓๘ นางนลัทพร  คูหา ผู�อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล�านนา น�าน 
๓๙ ผู�ช�วยศาสตราจารย์ป�ยะนุช  รสเครือ อาจารย์ มทร.ล�านนา น�าน 
๔๐ นายพชร   สายปาระ อาจารย์ มทร.ล�านนา น�าน 
๔๑ นางณปภัช พันธุ์แก�ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล�านนา น�าน 
๔๒ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล�านนา เชียงราย 
๔๓ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ มทร.ล�านนา เชียงราย 
๔๔ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู�อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล�านนา ตาก 
๔๕ นางพรลักษณ์  วรัญญาชัยมลล์ บุคลากร มทร.ล�านนา ตาก 
๔๖ นางสาวโบว ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์   อาจารย์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๔๗ นายจิรวัฒน์  แก�วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๘ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
 
ผู�ไม�มาประชุม 

๑. นางมาลาริน ประจำดี 
๒. นายอาทิตย์ ใจคำฟู 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล�านนา เป็นผู�แทนประธานการประชุมกล�าวเป�ดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู�ในองค์กร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และได�ให�คำแนะนำถึงกระบวนการที่ถูกต�องของการดำเนินงานการจัดการความรู� (KM)  
ควรทำอย�างไรและมีแบบอย�างการเรียนรู� 

- เลขานุการแจ�งคำสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู�ในองค�กร  
เลขานุการได�แจ�งการแต�งตั้งคำสั่งคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ที่ ๑๗๒๒ /๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานจัดการความรู�ในองค์กร ลงวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และได�ดำเนินการแจ�งเวียนคำสั ่งไปยังทุกหน�วยงานแล�ว ทั ้งนี ้มีก ารตกหล�นรายชื่อ
คณะกรรมการและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ทางคณะเลขานุการจึงขอปรับปรุงรายชื่อและเสนอขอยกเลิกคำสั่ง
ฉบับดังกล�าว ทั้งนี้ทางทีมเลขานุการจะรีบดำเนินการแก�ไข พร�อมทั้งเสนอขอแต�งตั้งลงนามคำสั่งฉบับใหม� 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม�มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
 ๓.๑ การดำเนินงานการจัดการความรู�ในองค์กรประจำป�การศึกษา ๒๕๖๓  
 

ทางทีมเลขานุการได�แจ�งแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู�ในองค์กร ประจำป�งบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยได�ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 
แต�ยังคงใช�แนวทางการดำเนินงานของป�งบประมาณ ๒๕๖๓ มาเป็นต�นแบบ โดยในป�นี้จะมีการจัดกลุ�ม
นำเสนอผลการดำเนินงาน จัดเวทีเชิญชวนบุคลากรให�ส�งผู�แทนของแต�ละกลุ�ม ตามที่ได�แบ�งออกเป็น ๓ กลุ�ม 
ได�แก� (๑) ด�านการผลิตบัณฑิต (๒) ด�านการวิจัย และ (๓) ด�านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยการจัด
หมวดหมู�ซึ่งแต�ละหน�วยงานที่แบ�งตามกลุ�มดังกล�าว ให�ส�งผู�แทนมานำเสนอผ�านทางโปรแกรม Microsoft 
Teams  

การส�งผลงาน ทางทีมเลขานุการได�จัดทำระบบสารสนเทศในการส�งผลงานผ�านทาง Google From 
ผ�านทางเว็บไซต์ https://km.rmutl.ac.th  
 

มติที่ประชุม รับรอง เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล�านนา เป็นผู�แทนประธานการประชุมกล�าวเป�ดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู�ในองค์กร 
ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔ และได�ให�คำแนะนำถึงกระบวนการที่ถูกต�องของการดำเนินงานการจัดการความรู� (KM)  
ควรทำอย�างไรและมีแบบอย�างการเรียนรู� 

- เลขานุการแจ�งคำสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู�ในองค�กร  
เลขานุการได�แจ�งการแต�งตั้งคำสั่งคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ที่ ๑๗๒๒ /๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานจัดการความรู�ในองค์กร ลงวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และได�ดำเนินการแจ�งเวียนคำสั ่งไปยังทุกหน�วยงานแล�ว ทั ้งนี ้มีก ารตกหล�นรายชื่อ
คณะกรรมการและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ทางคณะเลขานุการจึงขอปรับปรุงรายชื่อและเสนอขอยกเลิกคำสั่ง
ฉบับดังกล�าว ทั้งนี้ทางทีมเลขานุการจะรีบดำเนินการแก�ไข พร�อมทั้งเสนอขอแต�งตั้งลงนามคำสั่งฉบับใหม� 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม�มี -

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
 ๓.๑ การดำเนินงานการจัดการความรู�ในองค์กรประจำป�การศึกษา ๒๕๖๓  
 

ทางทีมเลขานุการได�แจ�งแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู�ในองค์กร ประจำป�งบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยได�ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 
แต�ยังคงใช�แนวทางการดำเนินงานของป�งบประมาณ ๒๕๖๓ มาเป็นต�นแบบ โดยในป�นี้จะมีการจัดกลุ�ม
นำเสนอผลการดำเนินงาน จัดเวทีเชิญชวนบุคลากรให�ส�งผู�แทนของแต�ละกลุ�ม ตามที่ได�แบ�งออกเป็น ๓ กลุ�ม 
ได�แก� (๑) ด�านการผลิตบัณฑิต (๒) ด�านการวิจัย และ (๓) ด�านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยการจัด
หมวดหมู�ซึ่งแต�ละหน�วยงานที่แบ�งตามกลุ�มดังกล�าว ให�ส�งผู�แทนมานำเสนอผ�านทางโปรแกรม Microsoft 
Teams  

การส�งผลงาน ทางทีมเลขานุการได�จัดทำระบบสารสนเทศในการส�งผลงานผ�านทาง Google From 
ผ�านทางเว็บไซต์ https://km.rmutl.ac.th  
 

มติที่ประชุม รับรอง เห็นชอบ 
 
 

๓.๒ การดำเนินงานการจัดการความรู�ในองค์กรของแต�ละหน�วยงาน 
   - การแต�งตั้งคณะกรรมการภายในหน�วยงาน 
   - การจัดทำแผนการจัดการความรู�ของหน�วยงาน 
   - การจัดทำข�อเสนอโครงการ 
   - การรายงานผลการดำเนินงาน 
   - การจัดทำระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได�แจ�งให�ที่ประชุมขอให�แต�ละหน�วยงานจัดทำคำสั ่งแต�งตั้ง
คณะกรรมการหน�วยงาน 

จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)  ของแต�ละหน�วยงาน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู�ในองค์กรตามแผนการจัดการความรู�ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 

จัดทำข�อเสนอโครงการ ง ๙ โดยให�แต�ละหน�วยงานส�งข�อเสนอโครงการผ�านทางระบบ  เว็บไซต์ 
https://km.rmutl.ac.th 
 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบและขอให�ทุกหน�วยงานรีบดำเนินการจัดทำคำสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ แผนการ
ปฏิบัติงาน (Action Plan) , ข�อเสนอโครงการของหน�วยงานส�งภายในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๔.๑ ขอความอนุเคราะห์ข�อมูลจากการเข�าร�วมโครงการประชุมสัมนาเครือข�ายการจัดการความรู�
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอมหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� ครั้งที่ ๑ – ๑๒ 
   - รายงานผลการติดตามผลสัมฤทธิ์ 
   - รายงานผลการใช�ประโยชน์จากการบรรยาย/บทความ/โปสเตอร์ 
   - สำรวจผลความพึงพอใจโครงการประชุมสัมมนาเครือข�ายฯ 

ฝ่ายเวลานุการขอความอนุเคราะห์ให�แต�ละหน�วยงานเข�าระบบเพ่ือกรอกรายละเอียด ภายในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

๔.๒ กำหนดการประชุมครั้งต�อไปและจัดส�งงาน 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได�ขอที ่ประชุมได�กำหนดการนัดหมายการประชุมในครั้งต�อไป 

หลังจากทุกหน�วยงานได�คำสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) , ข�อเสนอโครงการ
ของหน�วยงานครบทุกหน�วยงาน 
 

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือแจ�งเชิญเข�าร�วมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบื้องต�น
ในวันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 (นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     (วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
นางสาวอารีรตัน พิมพนวน วาที่ร ต รัชตพงษ หอชยัรัตน

 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชมุ
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดการความรู5ในองค:กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

วันพุธ ที่ ๑๗  กุมภาพันธ:  ๒๕๖๔ 
ผIานทางโปรแกรม Microsoft Teams 

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

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
   
เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ สรุปผลการสEงคำส่ัง Action Plan และข.อเสนอโครงการ (ง ๙) ของแตEละหนEวยงาน  
                           ประจำปXงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ๓.๒ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู. ๓ ประเด็น 
 
เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค�กร ครั้งท่ี ๒  
วันพุธ ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ 

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

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

๑ นายนรินทร�  จิวิตัน อาจารย� คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� 
๒ นางขวัญเรือน  มีมานัส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพย�สินและสิทธิประโยชน� 

๓ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานทรัพย�สินและสิทธิประโยชน� 

๔ นางสาวสุคนธ�  วงค�หาญ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕ นางมาลี  จินดาแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๖ นางศรัญญา อินทร�คำเช้ือ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
๗ นางสาวอุบลรัตน�  ขัณฑ�แก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง 
๘ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๙ ว่าท่ีร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร� กองนโยบายและแผน 

๑๐ นางนงลักษณ�  วรพจน�พรชัย นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
๑๑ นางจิตติมา  ทองเล็ก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา 
๑๒ นายศิขรินทร� บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๓ นางสาวอโณทัย วิชัยสืบ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๔ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ� นักประชาสัมพันธ� กองประชาสัมพันธ� 
๑๕ นายศักดิ์นรินทร�  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย�วัฒนธรรมศึกษา 
๑๖ นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๗ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๘ นายประเสริฐ  อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๙ นางจีรพัชร�  วงค�ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๐ ว่าท่ีร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๑ ว่าท่ีร.ต รัชต�พงษ�  หอชัยรัตน� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๒ นางสาวอารีรัตน�  พิมพ�นวน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๓ นางสาวรัตนาภรณ�  สารภี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๔ ผศ.เยาวนาถ นรินทร�สรศักดิ์ อาจารย� คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร� 

๒๕ นางรักษ�คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
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๒๖ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร� 
๒๗ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๘ นางสาวปวีณ�สุดา  บุษยธานินทร� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๙ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐ นางสาวเสาวลักษณ�  พรหมมินทร� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๑ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๒ นายธงชัย  เป้ียทา นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๓ นางสาวแสงจันทร�  วงค�ขัดนนท� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๓๔ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๕ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ� รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๖ นางศุภรากาญจน�  น้อยคง บุคลากร ชำนาญการพิเศษ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๗ นางนลัทพร  คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย�ป�ยะนุช  รสเครือ อาจารย� มทร.ล้านนา น่าน 
๓๙ นายพชร   สายปาระ อาจารย� มทร.ล้านนา น่าน 
๔๐ นางณปภัช พันธุ�แก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๔๑ นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๒ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย� มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๓ นางจันทร�เพ็ญ  สุวรรณ� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๔ นางพรลักษณ�  วรัญญาชัยมลล� บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก 
๔๕ นางสาวโบว� ถิ่นโพธิ์วงศ�   อาจารย� วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๔๖ นางสาววิรินทร�ภัทร  สมพมิตร  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๔๗ นายจิรวัฒน�  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร� สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๘ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางมาลาริน ประจำดี 
๒. นายอาทิตย� ใจคำฟู 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
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๒๖ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร� 
๒๗ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๘ นางสาวปวีณ�สุดา  บุษยธานินทร� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๙ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐ นางสาวเสาวลักษณ�  พรหมมินทร� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๑ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๒ นายธงชัย  เป้ียทา นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๓ นางสาวแสงจันทร�  วงค�ขัดนนท� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๓๔ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๕ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ� รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๖ นางศุภรากาญจน�  น้อยคง บุคลากร ชำนาญการพิเศษ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๗ นางนลัทพร  คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย�ป�ยะนุช  รสเครือ อาจารย� มทร.ล้านนา น่าน 
๓๙ นายพชร   สายปาระ อาจารย� มทร.ล้านนา น่าน 
๔๐ นางณปภัช พันธุ�แก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๔๑ นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๒ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย� มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๓ นางจันทร�เพ็ญ  สุวรรณ� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๔ นางพรลักษณ�  วรัญญาชัยมลล� บุคลากร มทร.ล้านนา ตาก 
๔๕ นางสาวโบว� ถิ่นโพธิ์วงศ�   อาจารย� วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๔๖ นางสาววิรินทร�ภัทร  สมพมิตร  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๔๗ นายจิรวัฒน�  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร� สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๘ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางมาลาริน ประจำดี 
๒. นายอาทิตย� ใจคำฟู 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ทีมเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค�กร  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการส่งในระบบให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเป�นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการ
แจ้งแก้ไขโดยการใส่รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการแจ้ง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปผลการส่งคำส่ัง Action Plan และข้อเสนอโครงการ (ง ๙) ของแต่ละหน่วยงาน                           

                ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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การดำเนินงานการส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Action Plan และข้อเสนอโครงการ (ง ๙) ของแต่
ละหน่วยงาน ข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร�ยังคงไม่ได้ส่งเอกสาร
ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ชี้แจงกับทางทีมเลขานุการขอส่งหลังจากประชุมภายในคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร�คงค้าง
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการท้ัง ๓ ด้าน และแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ท้ัง ๓ ด้าน สำนักงานอธิการบดี
ไม่ส่งเอกสาร และกองพัฒนาอาคารและสถานที่ คงค้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และแผนการดำเนินงาน 
(Action Plan)  

 
มติที่ประชุม รับทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่ค้างส่งข้อเสนอโครงการ (ง ๙) ให้ดำเนินการจัดส่ง

ภายในวันศุกร� ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ เพื่อทีมเลขานุการจะได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อไป 
 
๓.๒ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓ ประเด็น 
ทีมเลขานุการได้แจ้งเรื ่องการจัดประชุมโดยนำเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง

โปรแกรม Micrisoft Teams และขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการเสนอรายช่ือและสรุปได้ดังนี้ 

 
ทั้งนี้ การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยทางทีม

เลขานุการจะเป�นฝ�ายจัดทำข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ�กิจกรรม และขอความร่วมมือกองประชาสัมพันธ�
เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดังกล่าวทุกช่องทางเพื่อเป�นการประชาสัมพันธ�กิจกรรม และขอสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ�ทาง Application Line แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
หน้าเว็บไซต� Log in 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ 

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปและจัดส่งงาน 
ฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ขอท่ีประชุมได้กำหนดการนัดหมายการประชุมในครั้งต่อไป ติดตาม

ผลการขออนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ  
 

หัวข้อ ผู้นำเสวนา ผู้ร่วมเสวนา ผู้บันทึก 
1.ด้านการผลิตบัณฑิต มทร.ล้านนา พิษณุโลก มทร.ล้านนา เชียงราย คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
2.ด้านวิจัย มทร.ล้านนา น่าน คณะศิลปกรรมฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.ด้านการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

กองกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

กองนโยบายและแผน 
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การดำเนินงานการส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Action Plan และข้อเสนอโครงการ (ง ๙) ของแต่
ละหน่วยงาน ข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร�ยังคงไม่ได้ส่งเอกสาร
ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ชี้แจงกับทางทีมเลขานุการขอส่งหลังจากประชุมภายในคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร�คงค้าง
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการท้ัง ๓ ด้าน และแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ท้ัง ๓ ด้าน สำนักงานอธิการบดี
ไม่ส่งเอกสาร และกองพัฒนาอาคารและสถานที่ คงค้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และแผนการดำเนินงาน 
(Action Plan)  

 
มติที่ประชุม รับทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่ค้างส่งข้อเสนอโครงการ (ง ๙) ให้ดำเนินการจัดส่ง

ภายในวันศุกร� ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ เพื่อทีมเลขานุการจะได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อไป 
 
๓.๒ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓ ประเด็น 
ทีมเลขานุการได้แจ้งเรื ่องการจัดประชุมโดยนำเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง

โปรแกรม Micrisoft Teams และขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการเสนอรายช่ือและสรุปได้ดังนี้ 

 
ทั้งนี้ การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยทางทีม

เลขานุการจะเป�นฝ�ายจัดทำข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ�กิจกรรม และขอความร่วมมือกองประชาสัมพันธ�
เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดังกล่าวทุกช่องทางเพื่อเป�นการประชาสัมพันธ�กิจกรรม และขอสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ�ทาง Application Line แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
หน้าเว็บไซต� Log in 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ 

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปและจัดส่งงาน 
ฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ขอท่ีประชุมได้กำหนดการนัดหมายการประชุมในครั้งต่อไป ติดตาม

ผลการขออนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ  
 

หัวข้อ ผู้นำเสวนา ผู้ร่วมเสวนา ผู้บันทึก 
1.ด้านการผลิตบัณฑิต มทร.ล้านนา พิษณุโลก มทร.ล้านนา เชียงราย คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
2.ด้านวิจัย มทร.ล้านนา น่าน คณะศิลปกรรมฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.ด้านการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

กองกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

กองนโยบายและแผน 

มติที่ประชุม มอบฝายเลขานุการ ทำหนังสือแจงเชิญเขารวมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบื้องตน
ในวันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 (นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     (วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดการความรู5ในองค:กร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  

วันพุธ ที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
ผHานทางโปรแกรม Microsoft Teams 

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

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 
  ๑.๑ คำส่ังแต8งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู.ในองคBกร 
  ๑.๒ การขออนุมัติโครงการ   
   
เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ สรุปรายช่ือผู.แทนหน8วยงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู. ๓ ประเด็น 
         ๓.๒ โปสเตอรBการนำเสนอประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู. ๓ ประเด็น 
 
เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค�กร ครั้งที่ ๓  
วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

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

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

๑ นางสาวสุริยาพร สุต�าคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� 
๒ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพย�สินและสทิธิประโยชน� 

๓ นางสาวสุคนธ�  วงค�หาญ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔ นางศรัญญา อินทร�คำเชื้อ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
๕ นางสาวอุบลรัตน�  ขัณฑ�แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
๖ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๗ นางสาวดวงรัตน�  คำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
๘ ว่าที่ร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร� กองนโยบายและแผน 
๙ นางนงลักษณ�  วรพจน�พรชัย นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

๑๐ นายศิขรินทร� บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๑ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ� นักประชาสัมพันธ� กองประชาสัมพันธ� 
๑๒ นายศักดิ์นรินทร�  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย�วัฒนธรรมศึกษา 
๑๓ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๔ นางจีรพัชร�  วงค�ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๕ นายประเสริฐ อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๖ ว่าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๑๗ ว่าที่ร.ต รัชต�พงษ�  หอชัยรัตน� เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๑๘ นางสาวอารีรัตน�  พิมพ�นวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๑๙ นางสาวรัตนาภรณ�  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๐ นางรักษ�คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร� 

๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท� เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร� 
๒๒ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๓ นางสาวปวีณ�สุดา  บุษยธานินทร� เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๔ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๕ นางสาวเสาวลักษณ�  พรหมมินทร� เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค�กร ครั้งที่ ๓  
วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

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

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

๑ นางสาวสุริยาพร สุต�าคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� 
๒ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพย�สินและสทิธิประโยชน� 

๓ นางสาวสุคนธ�  วงค�หาญ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔ นางศรัญญา อินทร�คำเชื้อ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
๕ นางสาวอุบลรัตน�  ขัณฑ�แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
๖ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๗ นางสาวดวงรัตน�  คำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
๘ ว่าที่ร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร� กองนโยบายและแผน 
๙ นางนงลักษณ�  วรพจน�พรชัย นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

๑๐ นายศิขรินทร� บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๑ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ� นักประชาสัมพันธ� กองประชาสัมพันธ� 
๑๒ นายศักดิ์นรินทร�  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย�วัฒนธรรมศึกษา 
๑๓ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๔ นางจีรพัชร�  วงค�ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๕ นายประเสริฐ อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๖ ว่าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๑๗ ว่าที่ร.ต รัชต�พงษ�  หอชัยรัตน� เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๑๘ นางสาวอารีรัตน�  พิมพ�นวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๑๙ นางสาวรัตนาภรณ�  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๐ นางรักษ�คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร� 

๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท� เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร� 
๒๒ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๓ นางสาวปวีณ�สุดา  บุษยธานินทร� เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๔ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๕ นางสาวเสาวลักษณ�  พรหมมินทร� เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๖ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๗ นายธงชัย  เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๘ นางสาวแสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๒๙ นางสาวธนพร ยะสุทธิ นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 
๓๐ นางสุทินา  พ่ึงทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๑ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๒ นางนลัทพร  คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป�ยะนุช  รสเครือ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๓๔ นายพชร   สายปาระ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๓๕ นางณปภัช พันธุ์แก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๓๖ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
๓๗ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๓๘ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก 
๓๙ นางสาวโบว ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์   อาจารย์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๔๐ นางสาววีรินทร์ภัทร  สมพมิตร นักวิชาการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๔๑ นายจิรวัฒน์  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๒ นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
๔๓ นายอาทิตย์ ใจคำฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาอาคารสถานที่ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางมาลาริน ประจำดี 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ทีมเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ้ในองค์กร  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการส่งในระบบให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเป�นที่เรียบร้อยแล้ว  
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปรายชื่อผู้แทนหน�วยงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็น 
ทางทีมเลขานุการได้ทำการสรุปรายชื่อผู้นำเสวนา ผู้ร�วมสัมมนา และผู้บันทึกของทั้ง ๓ ประเด็น ดังนี้ 

หัวข้อ ผู้นำเสวนา ผู้ร�วมสัมมนา ผู้บันทึก 
๑. ด้านวิจัย ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร�ไชย ผศ.เยาวนาถ นรินทร�สรศักดิ์ นางมาลี จินดาแก้ว 
๒. ด้านการผลิตบัณฑิต อาจารย�สวรรยา  หาญวงษา อาจารย�อรสา  ธรรมสรางกูล อาจารย�รดา สมเขื่อน 
๓.ด้านการพัฒนาสมรรถนะ

การปฏิบัติงาน 
น.ส.อุบลรัตน�  ขันฑ�แก้ว นายจิรวัฒน�  แก้วรากมุข ว�าที่ รต.วรกมล สันชุมภู 

      และได้กำหนดหัวข้อและวันจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ  
ด้านวิจัย หัวข้อ การส�งเสริมเผยแพร�ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค�นวัตกรรมและผลงานบริการ

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ กำหนดการเสวนาในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ การผลิตบัณฑิตให้เป�นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  กำหนดการเสวนาในวันที่ 

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

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร�และพันธกิจของมหาวิทยาลัย กำหนดการเสวนาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทีมเลขานุการแจ้งประชาสัมพันธ�เชิญชวนเข้าร�วมการเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
๓.๒ โปสเตอร�การนำเสนอประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็น 
ทีมเลขานุการไดน้ำเสนอโปสเตอร�ทั้ง ๓ ประเด็นดังนี้ 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปรายชื่อผู้แทนหน�วยงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็น 
ทางทีมเลขานุการได้ทำการสรุปรายชื่อผู้นำเสวนา ผู้ร�วมสัมมนา และผู้บันทึกของทั้ง ๓ ประเด็น ดังนี้ 

หัวข้อ ผู้นำเสวนา ผู้ร�วมสัมมนา ผู้บันทึก 
๑. ด้านวิจัย ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร�ไชย ผศ.เยาวนาถ นรินทร�สรศักดิ์ นางมาลี จินดาแก้ว 
๒. ด้านการผลิตบัณฑิต อาจารย�สวรรยา  หาญวงษา อาจารย�อรสา  ธรรมสรางกูล อาจารย�รดา สมเขื่อน 
๓.ด้านการพัฒนาสมรรถนะ

การปฏิบัติงาน 
น.ส.อุบลรัตน�  ขันฑ�แก้ว นายจิรวัฒน�  แก้วรากมุข ว�าที่ รต.วรกมล สันชุมภู 

      และได้กำหนดหัวข้อและวันจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ  
ด้านวิจัย หัวข้อ การส�งเสริมเผยแพร�ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค�นวัตกรรมและผลงานบริการ

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ กำหนดการเสวนาในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ การผลิตบัณฑิตให้เป�นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  กำหนดการเสวนาในวันที่ 

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

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร�และพันธกิจของมหาวิทยาลัย กำหนดการเสวนาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทีมเลขานุการแจ้งประชาสัมพันธ�เชิญชวนเข้าร�วมการเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
๓.๒ โปสเตอร�การนำเสนอประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็น 
ทีมเลขานุการไดน้ำเสนอโปสเตอร�ทั้ง ๓ ประเด็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ การจัดการประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู ทีมเลขานุการไดขอความอนุเคราะหใหกองประชาสัมพนัธ

เผยแพรขาวสารกจิกรรมและมกีารเปดใหลงทะเบียนเขารวมรับฟง 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทีมเลขานุการประชาสัมพันธโปสเตอรการนำเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

 

 (นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     (วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 

 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดการความรู5ในองค:กร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  

วันศุกร: ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผJานทางโปรแกรม Microsoft Teams 

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

 

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 

  ๑.๑ ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 

   

เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

  ๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานการเสวนาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู. ๓ ประเด็น 

         ๓.๒ การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู.ของหนMวยงาน 

  ๓.๓ การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๔  
วันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

..............................................................................................................  
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดฯ 
๒ นางสาวสุริยาพร สุต�าคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
๓ นายนรินทร์ จิวิตัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๔ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพย์สินและสทิธิประโยชน ์

๕ นางมาลี  จินดาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๖ นางสาวสุคนธ์  วงศ์หาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗ นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ บุคลากรชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล 
๘ นางสาวอุบลรัตน์  ขัณฑ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
๙ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 

๑๐ นางสาวดวงรัตน์  คำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
๑๑ ว่าที่ร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน 
๑๒ นางนงลักษณ์  วรพจน์พรชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
๑๓ นายศิขรินทร์ บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๔ นายธนพล มูลประการ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 
๑๕ นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๑๖ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๗ นางสาวศรัญญา  ศรีสัตนา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๑๘ นางจีรพัชร์  วงค์ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๙ นายประเสริฐ อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๐ ว่าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๑ ว่าที่ร.ต รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๒ นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๓ นางสาวรัตนาภรณ์  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๔ นางรักษ์คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร์ 

๒๕ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร์ 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๔  
วันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

..............................................................................................................  
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดฯ 
๒ นางสาวสุริยาพร สุต�าคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
๓ นายนรินทร์ จิวิตัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๔ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพย์สินและสทิธิประโยชน ์

๕ นางมาลี  จินดาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๖ นางสาวสุคนธ์  วงศ์หาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗ นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ บุคลากรชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล 
๘ นางสาวอุบลรัตน์  ขัณฑ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
๙ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 

๑๐ นางสาวดวงรัตน์  คำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
๑๑ ว่าที่ร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน 
๑๒ นางนงลักษณ์  วรพจน์พรชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
๑๓ นายศิขรินทร์ บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๔ นายธนพล มูลประการ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 
๑๕ นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๑๖ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๗ นางสาวศรัญญา  ศรีสัตนา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๑๘ นางจีรพัชร์  วงค์ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๙ นายประเสริฐ อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๐ ว่าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๑ ว่าที่ร.ต รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๒ นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๓ นางสาวรัตนาภรณ์  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๔ นางรักษ์คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร์ 

๒๕ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ คณะศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรมศาสตร์ 

๒๗ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๘ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๙ นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๑ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๒ นายธงชัย  เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๓ นางสาวแสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๓๔ นางสาวณัฐพรรณ  งามสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๓๕ นางสาวรัชนีกร  แรงขิง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๖ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๗ นางนลัทพร  คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป�ยะนุช  รสเครือ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๓๙ นายพชร   สายปาระ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๔๐ นางณปภัช พันธุ์แก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๔๑ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๒ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๓ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก 
๔๔ พรลักษณ์  วรัญญาชัยมลล์ บุคลากรชำนาญการ มทร.ล้านนา ตาก 
๔๕ นางสาวโบว ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์   อาจารย์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๔๖ นายจิรวัฒน์  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๗ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางมาลาริน ประจำดี 
๒. นายอาทิตย์ ใจคำฟู 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นผู้แทน

ประธานการประชุมกล่าวเป�ดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เนื่องจาก

อธิการบดีติดภารกิจเร่งด่วน และได้กล่าวชื่นชมถึงการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานจำนวนผู้เข้าร่วม
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การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และได้นำเสนอผลการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอในที่ประชุมกรรมการผู้บริหาร (CEO) ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ทีมเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ้ในองค์กร  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการส่งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานการเสวนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู� ๓ ประเด็น 
ทีมเลขานุการได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมเสวนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็น วันที่ ๒๘ - ๒๙ 

เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้  
o ด้านวิจัย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๑๕ คน  
o ด้านการผลิตบัณฑิต มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๘๔ คน 
o ด้านการการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๒๑ คน 

ทั้งนี้การจัดประชุมในครั้งที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมสนใจเป็นจำนวนมาก จึงมีการเสนอให้มีการจัดเสวนาครั้งที่ 
๒ โดยฝ่ายเลขานุการได้เสนอรูปแบบการจัดเสวนาออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี
ในปีที่ผ่านมา (๒) ทำการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ หมุนเปลี่ยนเวียนให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วม 
 

มติที ่ประชุม เห็นชอบในหลักการโดยจัดในรูปแบบการคัดเลือกแนวปฏิบัติที ่ด ีในปีที ่ผ่านมา  
แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ซึ่งในครั้งนี้ ด้านงานวิจัย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้เสนอเข้าร่วมเป็นผู้นำอีกครั้ง ส่วนอีก ๒ ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิต และ ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน แต่ละหน่วยงานได้ขอนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้ง 

 
๓.๒   การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู�ของหน�วยงาน 
ทางทีมเลขานุการได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานโครงการตามแผนที่ได้เขียนเสนอมาได้ 

โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นแผนงานประจำ และการรายงานความก้าวหน้า ขอให้แต่ละหน่วยงาน  
ส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มแผน ๗ ขั้นตอน โดยให้จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มและจัดส่งผ่านทางระบบ ได้ที่ เว็บไซต์ https://km.rmutl.ac.th ภายในวันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๔ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทีมเลขานุการทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานให้รายงานผลตามแบบฟอร์ม 
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การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และได้นำเสนอผลการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอในที่ประชุมกรรมการผู้บริหาร (CEO ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ทีมเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ้ในองค์กร  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการส่งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานการเสวนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู� ๓ ประเด็น 
ทีมเลขานุการได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมเสวนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็น วันที่ ๒๘ - ๒๙ 

เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้  
o ด้านวิจัย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๑๕ คน  
o ด้านการผลิตบัณฑิต มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๘๔ คน 
o ด้านการการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๒๑ คน 

ทั้งนี้การจัดประชุมในครั้งที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมสนใจเป็นจำนวนมาก จึงมีการเสนอให้มีการจัดเสวนาครั้งที่ 
๒ โดยฝ่ายเลขานุการได้เสนอรูปแบบการจัดเสวนาออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี
ในปีที่ผ่านมา (๒) ทำการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ หมุนเปลี่ยนเวียนให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วม 
 

มติที ่ประชุม เห็นชอบในหลักการโดยจัดในรูปแบบการคัดเลือกแนวปฏิบัติที ่ด ีในปีที ่ผ่านมา  
แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ซึ่งในครั้งนี้ ด้านงานวิจัย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้เสนอเข้าร่วมเป็นผู้นำอีกครั้ง ส่วนอีก ๒ ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิต และ ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน แต่ละหน่วยงานได้ขอนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้ง 

 
๓.๒   การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู�ของหน�วยงาน 
ทางทีมเลขานุการได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานโครงการตามแผนที่ได้เขียนเสนอมาได้ 

โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นแผนงานประจำ และการรายงานความก้าวหน้า ขอให้แต่ละหน่วยงาน  
ส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มแผน ๗ ขั้นตอน โดยให้จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มและจัดส่งผ่านทางระบบ ได้ที่ เว็บไซต์ https://km.rmutl.ac.th ภายในวันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๔ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทีมเลขานุการทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานให้รายงานผลตามแบบฟอร์ม 

 

          ๓.๓ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
ทีมเลขานุการไดเสนอแนวทางการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหแกบคุลากร 

โดยแบงออกเปนดังนี้ 
          ๑. ประเภทบทความดีเดน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร โดยมคีณะกรรมการพิจารณาบทความตามเกณฑ
มาตรฐานตามแบบฟอรมที่กำหนด 

๒. ประเภทกิจกรรม popular vote ๓ ประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก 
o จำนวนผูเขาอาน มากท่ีสุด   
o จำนวนการ Share มากท่ีสุด 

o จำนวนการ Comments มากที่สุด 

โดยผูชนะการประกวดปฏิบัติที่ดใีนแตละประเภทจะไดรับถวยรางวัลพรอมประกาศนยีบัตร 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบฝายเลขานุการจัดทำเกณฑ แนวทางรูปแบบเพื่อเสนอในที ่ประชุมคร้ัง
ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

การนัดหมายการประชุม ครั้งที่ ๕ 

มติที่ประชุม มอบฝายเลขานุการ ทำหนังสือแจงเชิญเขารวมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบื้องตน
ในวันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผานทางโปรแกรม MS Teams 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 (นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     (วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดการความรู5ในองค:กร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  

วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ผIานทางโปรแกรม Microsoft Teams 

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

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
   
เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ สรุปผลการสEงรายงานความก.าวหน.า คร้ังท่ี ๑ 
         ๓.๒ เกณฑJการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 
   
เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองคกร ครั้งที่ ๕  
วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

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

ผู้มาประชุม 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารยเกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อํานวยการ สถาบันถ่ายทอดฯ 
๒ นางสาวสุริยาพร สุตาคํา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
๓ นายนรินทร จิวิตัน อาจารย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

๔ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานทรัพยสินและสทิธิประโยชน 

๕ นางศศิกานต เทพภาพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานทรัพยสินและสทิธิประโยชน 

๖ นางมาลี  จินดาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗ นางสาวสุพิชฌาย  ถาวรลิมปะพงศ นักวิชาการคอมพิวเตอร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘ นางศรัญญา อินทรคําเชื้อ บุคลากรชํานาญการ กองบริหารงานบุคคล 
๙ นางสาวอุบลรัตน  ขัณฑแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 

๑๐ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๑๑ นางสาวดวงรัตน  คําแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
๑๒ ว่าที่ร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร กองนโยบายและแผน 
๑๓ นางนงลักษณ  วรพจนพรชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
๑๔ นายศิขรินทร บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๕ นายวิทยา กวีวิทยาภรณ นักประชาสัมพันธ กองประชาสัมพันธ 
๑๖ นายศักดิ์นรินทร  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนยวัฒนธรรมศึกษา 
๑๗ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน 
๑๘ นางสาวศรัญญา  ศรีสัตนา นักตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๑๙ นางจีรพัชร  วงคทา นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๐ นายประเสริฐ อุประทอง นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๑ ว่าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๒ ว่าที่ร.ต รัชตพงษ  หอชัยรัตน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๓ นางสาวอารีรัตน  พิมพนวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๔ นางสาวรัตนาภรณ  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๕ นางสาวเสาวลักษณ  จันทรพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๒๖ นางรักษคณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 
๒๗ นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

๒๘ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร 
๒๙ นางสาวโสภณา สําราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
๓๐ นางสาวปวีณสุดา  บุษยธานินทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
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๓๑ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
๓๒ นางสาวเสาวลักษณ  พรหมมินทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
๓๓ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๔ นายธงชัย  เปี้ยทา นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓๖ นางสาวแสงจันทร  วงคขัดนนท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลําปาง 
๓๗ นางสาวณัฐพรรณ  งามสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลําปาง 
๓๙ นางสาวธิติมา  สมพงษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลําปาง 
๔๐ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลําพรรณ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๑ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อํานวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๒ นางสาวศุภรากาญจน  น้อยคง บุคลากรชํานาญการพิเศษ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๓ นางนลัทพร  คูหา ผู้อํานวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๔๔ นายพชร   สายปาระ อาจารย มทร.ล้านนา น่าน 
๔๕ นางณปภัช พันธุแก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๔๖ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๗ นางจันทรเพ็ญ  สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๘ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก 
๔๙ นางพรลักษณ  วรัญญาชัยมลล บุคลากรชํานาญการ มทร.ล้านนา ตาก 
๕๐ นางสาวโบว ถิ่นโพธิ์วงศ   อาจารย วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๕๑ นางสาวศศิรดี  พานชาตรี นักวิชาการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๕๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ว่าที่ ร.ท ณัฐรัตน ปาณานนท ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๕๓ นายจิรวัฒน  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕๔ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
๕๕ นายอาทิตย ใจคําฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาอาคารสถานที่ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเยาวนาถ  นรินทรสรศักดิ์  ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อํานวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เปนผู้แทน
ประธานการประชุมกล่าวเปดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองคกร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ได้หารือแนว
ทางการดําเนินงานที่จะเกิดข้ึนในช่วงสถานการณ COVID – 19 ระบาด โดยการใช้เทคโนโลยีในการประชุม 
การให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้ร่วมกันพิจารณาถึงกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้
กล่าวขอบคุณ และให้กําลังใจในเรื่องการดําเนินกิจกรรมตามแผนซึ่งไม่สามารถใช้งบประมาณแต่ยังสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนได้เช่นเดิม และมอบหมายให้ฝายเลขานุการ ดําเนินกิจกรรมการประกวดแนวฏิบัติที่ดี 
รายละเอียดของรางวัล และการรับข้อเสนอต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ทีมเลขานุการได้จัดทําสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองคกร  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ และได้ดําเนินการส่งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเปนที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และเพ่ิมเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๒ ราย ได้แก่  
๑. นายกวี กวีวิทยาภรณ กองประชาสัมพันธ  ๒. นางสุรีนาฎ มะโนลา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปผลการสงรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี ๑  
ทางทีมเลขานุการได้ให้ข้อมูลคณะกรรมการในการรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้มีการประชุมในครั้ง

ที่ผ่านมาและมีหนังสือขอให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอรมและรายงานผ่านระบบ 
https://km.rmutl.ac.th/ และทีมเลขานุการได้สรุปผลการส่งรายงานความก้าวหน้า ๓ ประเภท ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ทีมเลขานุการได้จัดทําสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองคกร  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ และได้ดําเนินการส่งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเปนที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และเพ่ิมเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๒ ราย ได้แก่  
๑. นายกวี กวีวิทยาภรณ กองประชาสัมพันธ  ๒. นางสุรีนาฎ มะโนลา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปผลการสงรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี ๑  
ทางทีมเลขานุการได้ให้ข้อมูลคณะกรรมการในการรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้มีการประชุมในครั้ง

ที่ผ่านมาและมีหนังสือขอให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอรมและรายงานผ่านระบบ 
https://km.rmutl.ac.th/ และทีมเลขานุการได้สรุปผลการส่งรายงานความก้าวหน้า ๓ ประเภท ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านการวิจัย 

 

 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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มติที่ประชมุ รับทราบ ขอใหหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงใหดำเนินการจัดสงรายงานความกาวหนา ครั้งที่ 
๑ ภายในวันศุกร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสงรายงานความกาวหนา ครั้งที่ ๒ ภายในวันอังคารที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 
๓.๒   เกณฑการประกวดแนวปฏิบัตทิี่ดี 
ตามที่ประชมุคร้ังที่ ๔ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทำเกณฑการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อใหที่

ประชุมพิจารณา ซึ่งทางฝายเลขานุการไดจัดทำราง ดงันี ้ 
๑. (ราง) รางวัลการนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
๒. (ราง) กำหนดการประกวดผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
๓. (ร าง) กรอบการเขียนนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที ่ ดี” การจัดการความรู  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประจำป ๒๕๖๔ 
๔. (ราง) ประเด็นการพิจารณาหลักเกณฑการใหคะแนนผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) 
รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ 
 

มติที ่ประชุม เห็นชอบ มอบฝายเลขานุการจัดทำขอเสนอโครงการประกวด “แนวปฏิบัติที ่ดี” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามแผนกรอบระยะเวลาที่ไดนำเสนอ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

การนัดหมายประชุม คร้ังที่ ๖  
 

มติที่ประชุม มอบฝายเลขานุการ ทำหนังสือแจงเชิญเขารวมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบื้องตน
ในวันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๐๐ น. ผานทางโปรแกรม MS Teams 

  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
 (นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     (วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ  
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มติที่ประชมุ รับทราบ ขอใหหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงใหดำเนินการจัดสงรายงานความกาวหนา ครั้งที่ 
๑ ภายในวันศุกร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสงรายงานความกาวหนา ครั้งที่ ๒ ภายในวันอังคารที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 
๓ ๒ เกณฑการประกวดแนวปฏิบัตทิี่ดี
ตามที่ประชมุคร้ังที่ ๔ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทำเกณฑการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อใหที่

ประชุมพิจารณา ซึ่งทางฝายเลขานุการไดจัดทำราง ดงันี ้ 
๑. (ราง) รางวัลการนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
๒. (ราง) กำหนดการประกวดผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
๓. (ร าง) กรอบการเขียนนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที ่ ดี  การจัดการความรู  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประจำป ๒๕๖๔ 
๔. (ราง) ประเด็นการพิจารณาหลักเกณฑการใหคะแนนผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) 
รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ 
 

มติที ่ประชุม เห็นชอบ มอบฝายเลขานุการจัดทำขอเสนอโครงการประกวด “แนวปฏิบัติที ่ดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามแผนกรอบระยะเวลาที่ไดนำเสนอ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

การนัดหมายประชุม คร้ังที่ ๖  

มติที่ประชุม มอบฝายเลขานุการ ทำหนังสือแจงเชิญเขารวมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบื้องตน
ในวันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๐๐ น. ผานทางโปรแกรม MS Teams 

  

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

 
 
 นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ  
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดการความรู5ในองค:กร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

วันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผHานทางโปรแกรม Microsoft Teams 

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

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๒ เลขานุการแจ.งผลขออนุมัติโครงการ “ประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
                           ราชมงคลล.านนา “Good Practice Award” RMUTL    
 
เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ สรุปผลการส_งรายงานความก.าวหน.า คร้ังท่ี ๒ 
         ๓.๒ การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 
   
เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองคกร ครั้งที่ ๖  
วันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ผานโปรแกรม Microsoft Teams 
..............................................................................................................  

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง สังกัด 

๑ ผู้ชวยศาสตราจารยเกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถายทอดฯ 
๒ นางสาวสุริยาพร สุตาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
๓ นายนรินทร จิวิตัน อาจารย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

๔ นางสุรีนาฎ  มะโนลา อาจารย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

๕ นางสาวนาขวัญ รัตนมงคล นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

๖ นางสาวธนวันต  ดีศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยสินและสทิธิประโยชน 

๗ นางมาลี  จินดาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘ นางสาวสุคนธ  วงศหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๙ นางศรัญญา อินทรคำเชื้อ บุคลากรชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล 

๑๐ นางสาวอุบลรัตน  ขัณฑแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
๑๑ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๑๒ นางสาวดวงรัตน  คำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
๑๔ วาที่ร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร กองนโยบายและแผน 
๑๕ นายศิขรินทร บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๖ นายวิทยา กวีวิทยาภรณ นักประชาสัมพันธ กองประชาสัมพันธ 
๑๗ นายศักดิ์นรินทร  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนยวัฒนธรรมศึกษา 
๑๘ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๙ นางสาวศรัญญา  ศรีสัตนา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๒๐ นางจีรพัชร  วงคทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๑ นายประเสริฐ อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๒ วาที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
๒๓ วาที่ร.ต รัชตพงษ  หอชัยรัตน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
๒๔ นางสาวอารีรัตน  พิมพนวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
๒๕ นางสาวรัตนาภรณ  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
๒๖ นางสาวเสาวลักษณ  จันทรพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
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๒๗ นางรักษคณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

๒๘ ผศ.เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์  อาจารย คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

๒๙ นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

๓๐ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร 
๓๑ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๒ นางสาวปวีณสุดา  บุษยธานินทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๓ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๔ นางสาวเสาวลักษณ  พรหมมินทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๖ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๗ นายธงชัย  เปี้ยทา นักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๙ นางสาวแสงจันทร  วงคขัดนนท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๔๑ นางสาวณัฐพรรณ  งามสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๔๒ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๓ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๖ นางสาวศุภรากาญจน  น้อยคง บุคลากรชำนาญการพิเศษ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๗ นางณปภัช พันธุแก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา นาน 
๔๘ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๙ นางจันทรเพ็ญ  สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๕๐ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก 
๕๑ นางพรลักษณ  วรัญญาชัยมลล บุคลากรชำนาญการ มทร.ล้านนา ตาก 
๕๒ นางสาวศศิรดี  พานชาตรี นักวิชาการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๕๓ นายจิรวัฒน  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๕๔ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
๕๕ นายอาทิตย ใจคำฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาอาคารสถานที่ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ผู้ชวยศาสตราจารยเกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเป็นผู้แทน
ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองคกร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ได้กลาว
ขอบคุณที่ทุกหนวยงานให้ความรวมมือในการรายงานผลความก้าวหน้า และการดำเนินโครงการ “ประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “Good Practice Award” RMUTL ซ่ึงอธิการบดีฯ 
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เห็นชอบในการจัดกิจกรรมดังกลาว และกลาวขอขอบคุณคณะกรรมการของแตละหน วยงานที่ได้เสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี สงผลให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้  

 
๑.๒ เลขานุการแจงผลขออนุมัติโครงการ “ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลลานนา “Good Practice Award” RMUTL  
ทีมเลขานุการได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ “ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลล้านนา “Good Practice Award” RMUTL และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทีมเลขานุการได ้จ ัดทำสร ุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ้ในองคกร  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการสงให้แตละหนวยงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปผลการสงรายงานความกาวหนา ครั้งท่ี ๒  
ทางทีมเลขานุการได้ให้ข้อมูลคณะกรรมการในการรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้มีการประชุมในครั้ง

ที่ผานมาและมีหนังสือขอให้แตละหนวยงานดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอรมและรายงานผานระบบ 
https://km.rmutl.ac.th/ และทีมเลขานุการได้สรุปผลการสงรายงานความก้าวหน้า ๓ ประเภท ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้หนวยงานที่ยังไมได้จัดสงให้ดำเนินการจัดสงรายงานความก้าวหน้า ๓ 
ภายในวันอังคารที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔  

 
๓.๒   เกณฑ์การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
ตามท่ีประชุมครั้งที่ ๔ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำเกณฑการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้ที่

ประชุมพิจารณา ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ ดังนี้  
๑. รางวัลการนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๒. กำหนดการประกวดผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๓. กรอบการเขียนนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๖๔ 
๔. ประเด็นการพิจารณาหลักเกณฑการให้คะแนนผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปผลการสงรายงานความกาวหนา ครั้งท่ี ๒  
ทางทีมเลขานุการได้ให้ข้อมูลคณะกรรมการในการรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้มีการประชุมในครั้ง

ที่ผานมาและมีหนังสือขอให้แตละหนวยงานดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอรมและรายงานผานระบบ 
https://km.rmutl.ac.th/ และทีมเลขานุการได้สรุปผลการสงรายงานความก้าวหน้า ๓ ประเภท ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้หนวยงานที่ยังไมได้จัดสงให้ดำเนินการจัดสงรายงานความก้าวหน้า ๓ 
ภายในวันอังคารที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔  

 
๓.๒   เกณฑ์การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
ตามท่ีประชุมครั้งที่ ๔ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำเกณฑการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้ที่

ประชุมพิจารณา ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ ดังนี้  
๑ รางวัลการนำเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๒ กำหนดการประกวดผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๓ กรอบการเขียนนำเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี  การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๖๔ 
๔ ประเด็นการพิจารณาหลักเกณฑการให้คะแนนผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที ่ประชุม เห็นชอบ มอบฝายเลขานุการจัดทำขอเสนอโครงการประกวด “แนวปฏิบัติที ่ดี” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามแผนกรอบระยะเวลาที่ไดนำเสนอ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

การนัดหมายประชุม คร้ังที่ ๗  
 
มติที่ประชุม มอบฝายเลขานุการ ทำหนังสือแจงเชิญเขารวมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบื้องตน

ในวันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๐๐ น. ผานทางโปรแกรม MS Teams 
  

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 (นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     (วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ  
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดการความรู5ในองค:กร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  

วันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ผLานทางโปรแกรม Microsoft Teams 

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

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 
เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ สรุปผลการสEงรายงานความก.าวหน.า คร้ังท่ี ๓ 
๓.๒ ผลการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 
๓.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

  
เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
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มติที่ประชมุ รับทราบ ฝายเลขานุการจัดทำหนังสือแจงพรอมแบบฟอรม 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

การนัดหมายประชุม คร้ังที่ ๘   
 

มติที่ประชุม มอบฝายเลขานุการ ทำหนังสือแจงเชิญเขารวมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบื้องตน
ในวันพุธ ที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๐๐ น. ผานทางโปรแกรม MS Teams 

  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
 (นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     (วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ  
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดการความรู5ในองค:กร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  

วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผHานทางโปรแกรม Microsoft Teams 

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

เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองแจ.งให.ทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 
เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี การจัดการความรู.ของหนLวยงาน 
  
เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
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รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๘  
วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

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

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดฯ 
๒ นางสาวสุริยาพร สุตาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
๓ นายนรินทร์ จิวิตัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๔ นางสุรีนาฎ  มะโนลา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๕ นางสาวธนพร  ดีศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพย์สินและสทิธิประโยชน ์

๖ นางมาลี  จินดาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๗ นางสาวสุคนธ์  วงศ์หาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘ นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ บุคลากรชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล 
๙ นางสาวอุบลรัตน์  ขัณฑ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 

๑๐ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๑๑ นางสาวดวงรัตน์  คำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
๑๒ นางสาวอโณทัย วิชัยสืบ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
๑๔ นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 
๑๕ นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๑๖ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๗ นางสาวศรัญญา  ศรีสัตนา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๑๘ นางจีรพัชร์  วงค์ทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๙ นายประเสริฐ อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๒๐ ว่าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๑ ว่าที่ร.ต รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๒ นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๓ นางสาวรัตนาภรณ์  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๔ นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒๕ นางรักษ์คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร์ 

๒๖ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์  อาจารย์ คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร์ 
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๒๗ นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร์ 

๒๘ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐ นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๑ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๒ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๓ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๔ นายธงชัย  เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๖ นางสาวแสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 

๓๗ นางสาวณัฐพรรณ  งามสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๓๙ นางสาวธิติมา สมพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 
๔๑ นางสาวธนิณี นิติธรรมบัณฑิต นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 
๔๒ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๓ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๔๖ นางสาวศุภรากาญจน์  น้อยคง บุคลากรชำนาญการพิเศษ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๗ นางณปภัช พันธุ์แก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๔๘ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๙ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๕๐ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก 
๕๑ นางพรลักษณ์  วรัญญาชัยมลล์ บุคลากรชำนาญการ มทร.ล้านนา ตาก 
๕๒ นางสาวโบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ ์ อาจารย์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๕๓ นางสาวศศิรดี  พานชาตรี นักวิชาการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๕๔ นายจิรวัฒน์  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕๕ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

๕๖ นายอาทิตย์ ใจคำฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาอาคารสถานที่ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. ว่าที่ร.ต วรกมล สันชุมภ ู  ติดภารกิจ 
๒. นางนงลักษณ์ วรพจน์พรชัย  ติดภารกิจ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นผู้แทน
ประธานการประชุมกล่าวเปดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ได้กล่าว
ขอบคุณที่ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ในองค์กร เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 
ร่วมแชร์ประสบการณ์ ช่วยให้นำพาไปสู่การใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง ทั้งนี้สถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งเป็นหรน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการจะนำผลการดำเนินงานรายงาน
แก่คณะกรรมการบริหารต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทีมเลขานุการได ้จ ัดทำสร ุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจ ัดการความร ู ้ ในองค ์กร  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการส่งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ รายงานผลการดำเนินกจิกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
ทางทีมเลขานุการได้ให้ข้อมูลคณะกรรมการในการแนวปฏิบัติที่ดีและรายงานผลการดำเนินงานประจำ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่ได้มีการประชุมในครั้งที่ผ่านมาและมีหนังสือขอให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มและรายงานผ่านระบบ https://km.rmutl.ac.th/ และขอรายชื่อเพิ่มเติมคณะทำงานของ
แต่ละหน่วยงานในการจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร์ 

๒๘ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๙ นางสาวโสภณา สำราญ  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐ นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๑ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๒ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๓ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๔ นายธงชัย  เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๖ นางสาวแสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 

๓๗ นางสาวณัฐพรรณ  งามสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๓๙ นางสาวธิติมา สมพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 
๔๑ นางสาวธนิณี นิติธรรมบัณฑิต นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 
๔๒ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๓ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๔๖ นางสาวศุภรากาญจน์  น้อยคง บุคลากรชำนาญการพิเศษ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๔๗ นางณปภัช พันธุ์แก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
๔๘ นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย 
๔๙ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๕๐ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก 
๕๑ นางพรลักษณ์  วรัญญาชัยมลล์ บุคลากรชำนาญการ มทร.ล้านนา ตาก 
๕๒ นางสาวโบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ ์ อาจารย์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๕๓ นางสาวศศิรดี  พานชาตรี นักวิชาการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๕๔ นายจิรวัฒน์  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕๕ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

๕๖ นายอาทิตย์ ใจคำฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาอาคารสถานที่ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. ว่าที่ร.ต วรกมล สันชุมภ ู  ติดภารกิจ 
๒. นางนงลักษณ์ วรพจน์พรชัย  ติดภารกิจ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
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มติที่ประชมุ รับทราบ ขอใหหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงใหดำเนินการจัดสงแนวปฏิบัติที่ดีและสรปุรายงาน 

ผลการดำเนินงาน ภายในวันพุธท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

การนัดหมายประชุม คร้ังตอไปหลังจากการตรวจประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
 (นางสาวอารีรตัน  พิมพนวน)     (วาที่ร.ต.รัชตพงษ  หอชยัรัตน) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม        ผูตรวจรายงานการประชมุ  
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มติที่ประชมุ รับทราบ ขอใหหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงใหดำเนินการจัดสงแนวปฏิบัติที่ดีและสรปุรายงาน
ผลการดำเนินงาน ภายในวันพุธท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
การนัดหมายประชุม คร้ังตอไปหลังจากการตรวจประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

 
 
นางสาวอารีรตัน พิมพนวน วาที่ร ต รัชตพงษ หอชยัรัตน

 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชมุ

คณะทำงาน 
 

1. ผู%ช'วยศาสตราจารย0เกรียงไกร ธารพรศรี   ประธานคณะทำงาน 
2. นายวิสุทธ์ิ   บัวเจริญ    รองประธานคณะทำงาน 
3. ผู%ช'วยศาสตราจารย0นทีชัย ผัสดี      รองประธานคณะทำงาน 
4. นางสาวอรสา  ธรรมสรางกูร   คณะทำงาน 
5. นางอังคณา สุขเกษม   มีเกษ      คณะทำงาน 
6. นางรัญชนา   นำอิน    คณะทำงาน 
7. นางจันทร0เพ็ญ  สุวรรณ0    คณะทำงาน 
8. นางสาวโสภณา  สำราญ     คณะทำงาน  
9. นางสุทินา   พึงทอง    คณะทำงาน 
10. นางศุภัคษา   ศรีวิชัยสำพรรณ0   คณะทำงาน 
11. ผู%ช'วยศาสตราจารย0ปXยะนุช รสเครือ    คณะทำงาน 
12. นายพชร   สายปาระ   คณะทำงาน 
13. นางนลัทพร   คูหา    คณะทำงาน 
14. นางณปภัทร   พันธุ0แก%ว     คณะทำงาน 
15. นางธิติมา   สมพงษ0    คณะทำงาน 
16. นางสาวนนิณี  นิติธรรมบัณฑิต   คณะทำงาน 
17. นางสาวธนพร  ยะสุทธิ    คณะทำงาน 
18. นางสาวณัฐพรรณ    งามสม    คณะทำงาน 
19. นางสาวแสงจันทร0  วงค0ขัดนนท0   คณะทำงาน 
20. นายนรินทร0   จิวิตัน    คณะทำงาน 
21. นางสุรีนาฎ   มะโนลา    คณะทำงาน 
22. นางสาวสุริยาพร  สุต̀าคำ    คณะทำงาน 
23. ผู%ช'วยศาสตราจารย0สุวิชช0 ธนะศานวรคุณ   คณะทำงาน 
24. นางสาวปวีณ0สุดา  บุษยธานินทร0   คณะทำงาน 
25. นางอุมาพร   เจริญธนากุล   คณะทำงาน 
26. นางสาววรัญญา  กันทะ    คณะทำงาน 
27. นางสาวเสาวลักษณ0  พรหมมินทร0   คณะทำงาน 
28. ผู%ช'วยศาสตราจารย0ไกรลาศ ดอนชัย    คณะทำงาน 
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29. นางสาวสุกัญญา   โชคพาณิชย0วรกุล   คณะทำงาน 
30. นางสาววราพร   สมมิตร    คณะทำงาน 
31. นางณัฏฐนันท0   ศรีวรพจน0   คณะทำงาน 
32. นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท0   คณะทำงาน 
33. ผู%ช'วยศาสตราจารย0เยาวนาถ นรินทร0สรศักด์ิ   คณะทำงาน 
34. นางสาวภาสินี  ศิริประภา   คณะทำงาน 
35. นางรักษ0คณา  กวาวสิบสาม   คณะทำงาน 
36. นางสาวโบว0   ถ่ินโพธ์ิวงศ0   คณะทำงาน 
37. นางสาววีรินทร0ภัทร0  สมพมิตร   คณะทำงาน 
38. นายธงชัย   เปdeยทา    คณะทำงาน 
39. นายจิรวัฒน0   แก%วรากมุข   คณะทำงาน 
40. นางสาวสุคนธ0  วงศ0หาญ   คณะทำงาน 
41. นางมาลี   จินดาแก%ว   คณะทำงาน 
42. นางสาวชูขวัญ  แสงทอง    คณะทำงาน 
43. นางมาลาริน   ประจำดี    คณะทำงาน 
44. นางศรัญญา   อินทร0คำเช้ือ   คณะทำงาน 
45. นางสาวอุบลรัตน0  ขัณฑ0แก%ว   คณะทำงาน 
46. นางสาวสุปราณี  ฟiงเย็น    คณะทำงาน 
47. นางสาวคัทรียา  ไชยน%อย    คณะทำงาน 
48. นางสาวดวงรัตน0  คำแดง    คณะทำงาน 
49. ว'าท่ีร%อยตรีวรกมล  สันชุมภู    คณะทำงาน 
50. นางนงลักษณ0  วรพจน0พรชัย   คณะทำงาน 
51. นางศิขรินทร0   บุญจ๋ี    คณะทำงาน 
52. นายวิทยา   กวีวิทยาการ   คณะทำงาน 
53. นายอาทิตย0   ใจคำฟู    คณะทำงาน 
54. นายศักด์ินรินทร0  ชาวง้ิว    คณะทำงาน 
55. นางสาวธนพร  ดีศิริ    คณะทำงาน 
56. นางจีรพัชร0   วงค0ทา    คณะทำงาน 
57. นายประเสริฐ  อุประทอง   คณะทำงาน 
58. นางนงคราญ   สีไชย    คณะทำงาน 

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564

300

รายงานผลการำำาเนินงาน การััำการความร้� ีีงบีระมาณ 2564



29. นางสาวสุกัญญา   โชคพาณิชย0วรกุล   คณะทำงาน 
30. นางสาววราพร   สมมิตร    คณะทำงาน 
31. นางณัฏฐนันท0   ศรีวรพจน0   คณะทำงาน 
32. นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท0   คณะทำงาน 
33. ผู%ช'วยศาสตราจารย0เยาวนาถ นรินทร0สรศักด์ิ   คณะทำงาน 
34. นางสาวภาสินี  ศิริประภา   คณะทำงาน 
35. นางรักษ0คณา  กวาวสิบสาม   คณะทำงาน 
36. นางสาวโบว0   ถ่ินโพธ์ิวงศ0   คณะทำงาน 
37. นางสาววีรินทร0ภัทร0  สมพมิตร   คณะทำงาน 
38. นายธงชัย   เปdeยทา    คณะทำงาน 
39. นายจิรวัฒน0   แก%วรากมุข   คณะทำงาน 
40. นางสาวสุคนธ0  วงศ0หาญ   คณะทำงาน 
41. นางมาลี   จินดาแก%ว   คณะทำงาน 
42. นางสาวชูขวัญ  แสงทอง    คณะทำงาน 
43. นางมาลาริน   ประจำดี    คณะทำงาน 
44. นางศรัญญา   อินทร0คำเช้ือ   คณะทำงาน 
45. นางสาวอุบลรัตน0  ขัณฑ0แก%ว   คณะทำงาน 
46. นางสาวสุปราณี  ฟiงเย็น    คณะทำงาน 
47. นางสาวคัทรียา  ไชยน%อย    คณะทำงาน 
48. นางสาวดวงรัตน0  คำแดง    คณะทำงาน 
49. ว'าท่ีร%อยตรีวรกมล  สันชุมภู    คณะทำงาน 
50. นางนงลักษณ0  วรพจน0พรชัย   คณะทำงาน 
51. นางศิขรินทร0   บุญจ๋ี    คณะทำงาน 
52. นายวิทยา   กวีวิทยาการ   คณะทำงาน 
53. นายอาทิตย0   ใจคำฟู    คณะทำงาน 
54. นายศักด์ินรินทร0  ชาวง้ิว    คณะทำงาน 
55. นางสาวธนพร  ดีศิริ    คณะทำงาน 
56. นางจีรพัชร0   วงค0ทา    คณะทำงาน 
57. นายประเสริฐ  อุประทอง   คณะทำงาน 
58. นางนงคราญ   สีไชย    คณะทำงาน 

59. นางขนิฐา   นุชหมอน   คณะทำงาน 
60. ว'าท่ีร%อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ   คณะทำงาน 
61. ว'าท่ีร%อยตรีรัชต0พงษ0  หอชัยรัตน0    เลขานุการคณะทำงาน 
62. นางสาวอารีรัตน0  พิมพ0นวน    ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
63. นางสาวเสาวลักษณ0   จันทร0พรหม   ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
64. นางสาวรัตนาภรณ0  สารภี    ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
65. นางสาวสุพิชฌาย0  ถาวรลิมปะพงศ0   ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
66. นางสาวสุธาสินี  ผู%อยู'สุข    ผู%ช'วยเลขานุการคณะทำงาน 
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