
 
รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๗  
วันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

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

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

๑ นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๒ นายนรินทร์ จิวิตัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๓ นางสุรีนาฎ  มะโนลา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

๔ นางสาวธนวันต์  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 นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 
๑๔ นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๑๕ นางขนิฐา  นุชหมอน นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๖ นางสาวศรัญญา  ศรีสัตนา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๑๗ นายประเสริฐ อุประทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพฯ 
๑๘ ว่าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๑๙ ว่าที่ร.ต รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๒๐ นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๒๑ นางสาวรัตนาภรณ์  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๒๒ นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๒๓ นางรักษ์คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๒๔ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์  อาจารย์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๒๕ นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 



๒๖ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗ นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๘ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๙ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐ นายธงชัย  เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๑ นางสาวณัฐพรรณ  งามสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง 
๓๒ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๓ นางสาวศุภรากาญจน์  น้อยคง บุคลากรชำนาญการพิเศษ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๓๔ นางณปภัช พันธุ์แก้ว นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 

๓๕ นายพชร สายปานะ อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๓๖ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๓๗ นางพรลักษณ์  วรัญญาชัยมลล์ บุคลากรชำนาญการ มทร.ล้านนา ตาก 
๓๘ นางสาวศศิรดี  พานชาตรี นักวิชาการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๓๙ นางสาวโบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ ์ อาจารย์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๔๐ นายจิรวัฒน์  แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๑ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

๔๒ นายอาทิตย์ ใจคำฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาอาคารสถานที่ 
 
ผู้ไมม่าประชุม 
นายศิขรินทร์ บุญจี๋  กองพัฒนานักศึกษา  ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทีมเลขานุการได ้จ ัดทำสร ุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ้ในองค์กร  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการส่งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ สรุปผลการส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี ๓ 
ทางทีมเลขานุการได้ให้ข้อมูลคณะกรรมการในการรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้มีการประชุมในครั้ง

ที่ผ่านมาและมีหนังสือขอให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและรายงานผ่านระบบ 
https://km.rmutl.ac.th/ และทีมเลขานุการได้สรุปผลการส่งรายงานความก้าวหน้าทั้ง  ๓ ครั้ง รายละเอียด
ดังนี้ 

การผลิตบัณฑิต คงค้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
ด้านวิจัย ส่งครบทุกหน่วยงาน  
ด้านสมรรถนะ คงค้างกองพัฒนานักศึกษา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งให้ดำเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ๓ ให้

เรียบร้อย 
๓.๒   ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
ตามท่ีได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรประกวด “แนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา” โดยในครั้งแรกได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้ทำการขยายเวลาส่งอีก
ครั้งเป็นวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้มีการโหวตบทความในประเภท ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งผลการประกวดเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม รับรองผลการประกวด 
 
๓.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มสรุปผลของการดำเนินงานทั้ง 

๗ ขั้นตอน พร้อมเอกสารแนบ ผล/ภาพข้อมูลการทำกิจกรรม และ จัดส่งแนวปฏิบัติที่ดี รวมไปถึงเอกสารอื่น ๆ 
(คู่มือ)  เพื่อจัดเก็บข้อมูลและเพื่อแพร่ในระบบออนไลน์  โดยทางทีมเลขานุการจะได้มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผล กำกับแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ 
สรุปเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (CEO) ในครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ https://km.rmutl.ac.th/  
 
 
 
 
 
 

https://km.rmutl.ac.th/
https://km.rmutl.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือแจ้งพร้อมแบบฟอร์ม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

การนัดหมายประชุม ครั้งที่ ๘   
 
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดการนัดหมายเบื้องต้น

ในวันพุธ ที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๐๐ น. ผ่านทางโปรแกรม MS Teams 
  

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 (นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน)     (ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


