
 
รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๕  
วันพุธ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อ านวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๒ นางสาวแสงจันทร์ วงค์ขัดนนท์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ มทร.ล้านนา ล าปาง 
๓ นางสาวธนพร ยะสุทธิ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ มทร.ล้านนา ล าปาง 
๔ นางสาวณัฐพรรณ งามสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา ล าปาง 
๕ นางสาวสวรินทร์  สารสมุทร บรรณารักษ์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
๖ นางสุทินา  พึ่งทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๗ นางศุภัคษา  ศรีวิชัยล าพรรณ์ รก.ผอ.กองทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๘ นางสาวอาภรณ์  นากุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๙ นางณปภัช พันธุ์แก้ว นักวิชาการศึกษา ช านาญการ มทร.ล้านนา น่าน 

๑๐ นางสาวเชาวลีย์  ใจสุข อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๑๑ นางพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๑๒ นายประเสริฐ  ศรีพนม อาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน 
๑๓ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย 
๑๔ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก 
๑๕ นายนรินทร์  จิวิตัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

๑๖ นางสาวสุพรรษา ตาค ามูล นักวิชาการศึกษา ช านาญการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

๑๘ นางสาวอุไรวรรณ  สายยะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙ นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๐ นางสาววรัญญา  กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๑ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๒ นางอุมาพร  เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๓ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๒๔ นางสาวภาสินี  ศิริประภา ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๒๕ นางรักษ์คณา  กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๒๖ นางสาวโบว ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์   อาจารย์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๒๗ นางสาวศศิรดี พานชาตรี นักวิชาการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

๒๘ นางมาลี  จินดาแก้ว เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๙ นางสาวสุคนธ์  วงศ์หาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓๐ นางสาวชูขวัญ  แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
๓๑ นางศรัญญา อินทร์ค าเชื้อ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 



๓๒ นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ กองบริหารงานบุคคล 
๓๓ นางสาวอุบลรัตน์  ขัณฑ์แก้ว เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ กองกลาง 
๓๔ นางสาวคัทรียา ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
๓๕ นางสาวดวงรัตน์ ค าแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
๓๖ ว่าที่ร.ต วรกมล สันชุมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน 

๓๗ นางนงลักษณ์ วรพจน์พรชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

๓๘ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 
๓๙ นางสาวอโณทัย วิชัยสืบ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

๔๐ นายศิขรินทร์ บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

๔๑ นายอาทิตย์  ใจค าฟู   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาอาคารสถานที่ 
๔๒ นางศศิกานต์  เทพภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ 
๔๓ นายปฐมพงษ์ ชัยวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ 
๔๔ นางจีรพัชร์  วงค์ทา นักวิชาการศึกษา ส านักงานประกันคุณภาพฯ 
๔๕ ผศ.ว่าที่ร้อยโทณัฐรัตน์  ปาณานนท์ ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๖ นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔๗ นายธงชัย  เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔๘ นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๔๙ นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา นักตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน 
๕๐ นายเอกชัย  ต๊ะบุญธง นักตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน 
๕๑ ว่าที่ร.ต เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๕๒ นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๕๓ ว่าที่ร.ต รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๕๔ นางสาวรัตนาภรณ์  สารภ ี นักเอกสารสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

๕๖ นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑  

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทน

ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ได้กล่าวถึง
การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็นที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยได้ขอบคุณทุก
หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินกิจกรรมการประกวด
แนวฏิบัติที่ดีทั้งการประกวดบทความและคลิปวิดีโอพร้อมรายละเอียดของรางวัลต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 
๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
จากการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็นในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.

ล้านนา ประจ าปี ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ ด้าน สรุปผู้เข้สร่วมรับฟังในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต มีผู้เข้ารับฟังการเสวนา จ านวน ๓๙ ราย 
ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิงาน จ านวน ๑๒๕ ราย 
ด้านการวิจัย จ านวน ๖๒ ราย 
ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมทางทีมเลขานุการได้มีของรางวัลเป็นเสื้อร่วมกิจกรรมมอบให้แก่ผู้ที่ร่วมถาม-

ตอบ ค าถามในแต่ละประเด็นและสุ่มคัดเลือก ซึ่งทางทีมเลขานุการได้ด าเนินการแจ้งรายชื่อเป็นที่เรียบร้อย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ทีมเลขานุการได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ และได้ด าเนินการส่งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การจัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี RMUTL Good Practice Award ๒๐๒๒ บทความ/

วิดีโอ 
ตามที่ประชุมครั้งที่ ๔ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าเกณฑ์การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และ

จัดท าก าหนดการพร้อมหนังสือเชิญชวนส่งผลงานเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการได้จัดท าร่าง 
ดังนี้  

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี RMUTL Good Practice Award ๒๐๒๒ บทความ  
๑. ประเภทบทความ (๑๒ รางวัล)  

๑.๑ การประกวดบทความดีเด่น ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๓ รางวัล) 
• ด้านการผลิตบัณฑิต 
• ด้านการวิจัย 
• ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละด้านจะต้องมีคะแนนผลงานอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ 
คะแนนขึ้นไป 

 ๑.๒ ประเภทกิจกรรม Popular Vote ประเด็นยุทธศาสตร์ (๙ รางวัล) 
• จ านวนผู้เข้าอ่าน (สนใจ) บทความ มากที่สุด (๓ รางวัล) 
• จ านวนการ Share (เผยแพร่) บทความ มากที่สุด (๓ รางวัล) 
• จ านวนการ Comments (แลกเปลี่ยน) บทความ มากที่สุด (๓ รางวัล) 

๒. ประเภทคลิปวิดีโอ (๔ รางวัล) 
๒.๑ ประเภทคลิปวิดีโอดีเด่น (๑ รางวัล) 
๒.๒ ประเภทกิจกรรม Popular Vote (๓ รางวัล) 



• จ านวนผู้เข้าชม (สนใจ) คลิปวิดีโอ มากท่ีสุด (๑ รางวัล) 
• จ านวนการ Share (เผยแพร่) คลิปวิดีโอ มากท่ีสุด (๑ รางวัล) 
• จ านวนการ Comments (แลกเปลี่ยน) คลิปวิดีโอ มากท่ีสุด (๑ รางวัล) 

โดยรางวัลผู้ชนะการประกวดการน าเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมฝบ
ประกาศนียบัตร และผู้ที่เข้าร่วมส่งผลงานตามเงื่อนไข จะได้รับประกาศนียบัตร 
 

ก าหนดการประกวดผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
            ทั้งนี้ มอบหมายให้ทีมเลขานุการด าเนินจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

๔.๑ สรุปผลการส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี ๒  
ทางทีมเลขานุการได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๓ ประจ าเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
ด้านการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ รีบด าเนินการจัดส่ง
ตามก าหนดการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

การนัดหมายประชุม ครั้งที่ ๖  
 
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการ ท าหนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมประชุม ตามก าหนดการปฏิทินประชุม

คณะกรรมการ ในวันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. ผ่านทางโปรแกรม MS Teams 
  

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 (นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน)     (ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


