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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings 

……………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้มาประชุม : 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ    ประธานในที่ประชุม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด     กรรมการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา ภิรมย์      กรรมการ 
4 นางอัจฉรา  รัตนมา       กรรมการ 
5 นายปรีดา  เกิดสุข       กรรมการ  
6 นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ      กรรมการ 
7 นายชนาธิป  ลีนิน       กรรมการ 
8 นายภานุวัฒน์ หนูนคง          กรรมการ 
9 นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์       กรรมการ 
10 นางสาววีรวรรณ  อ าภา       กรรมการ 
11 นางสาวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์      กรรมการ 
13 นางสาววิจิตรา ช่วยแก้ว       กรรมการ 
14 นายชาติชาย ช่างแก้       กรรมการเลขานุการที่ประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1  นางสาวสุชาดา บุญโท   งานวิเทศสัมพันธ์ 
2  นางสาวอภิชญา ลิมปนะพิทยาธร  งานวิเทศสัมพันธ์ 
3 นางสาวศรัญญา    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 นางสาวกวิตา แก้วพุ่มช่วง   งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม : (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  โพชก าเหนิด 
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เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม และเนื่องจาก 
ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด  ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี  ให้ท าหน้าประธานในที่
ประชุมแทน โดยกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมเมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม พร้อมมอบหมายให้ 
นายชาติชาย  ช่างแก้ ท าหน้าที่เลขานุการ ในที่ประชุม โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้ ครั้งที ่1 ปีการศึกษา 2564  และเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งในที่ประชุม เรื่องได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยุทธนา 
พงษ์พิริยะเดชะ ให้ท าหน้าที่เป็นประธานแทนในที่ประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากติดประชุมสภาวิชาการ 
 มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องกรรมการในที่ประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี- 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 ประธานที่ประชุม สรุปการจัดประชุมครั้งต่อไปให้เป็นปีการศึกษา  
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม 
 -ไม่มี- 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.2 รายงานผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้มีการก าหนด
ประเด็นและขอบเขตการด าเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีการศึกษา 
2563 และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชุมนักปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ 24-25 
พฤษภาคม  2564 ทั้ งนี้ ได้ หน่วยงานในสั งกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิ ชัย  ส่ งตั วแทน 
น าผลงานเข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งสิ้น จ านวน 31 เรื่อง มีบุคลากรเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จ านวน 464  คน 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud Meetings ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีระดับความพึงพอใจ
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ของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” อยู่ที่ร้อยละ 90.60 ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 
2 รูปแบบ ดังนี้ 
 แบบที่ 1 การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้กอ่นเกษียณ และองค์ความรู้ของผูด้ ารงต าแหน่ง
บริหาร(CoP9 – CoP 10) โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรในสังกัด มทร.ศรีวิชัย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความ 
CoP ละ 3 คน รวมทั้งหมด 6 คนดังนี้ 
 แบบที่ 2 การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” (CoP1 – CoP8) โดยหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 31 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 464 คน  

ผู้ชนะเลิศการน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ปีการศึกษา 2563 

CoP ประเด็น/ขอบเขต 
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ 
หัวหน้าทีมผู้ส่งผลงาน 

1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บัณฑิต  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ  ลักษณะกิจ 

2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์  ด าสุด 

3 การบริการวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ 
4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ 
 

5 การบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

อาจารย์สุธาพร  เกตุพันธ์ 
 

6 การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา 
7 การพัฒนานักศึกษา  

ขอบเขต  
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน ์

8 การด าเนินงานของสายสนับสนุน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว 

 ประธาน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ 
ที่ดี ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 หน่วยงาน โดยยกตัวอย่างหน่วยงานสายสนับสนุนจากวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานได้ของบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ เป็นประจ าทุกปี   
แต่ส านักงาน  ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และรวมถึงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว มีผลงาน
โดดเด่นหลายชิ้นงานเช่นการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ จึงขอความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการถึงแนวทางปฏิบัติเห็นสมควรจะด าเนินการอย่างไรได้บ้าง เพ่ือที่จะให้หน่วยงานดังกล่าว มีความตื่นตัว
เห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 ที่ก าลังจะมาถึงนี้ และในปีการศึกษานี้
งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี จะเสนองบประมาณนอกแผน โครงการการจัดการความรู้ 
ต่ออธิการบดี ส าหรับเป็นรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นแรงผลักดันหรือแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่ให้ความส าคัญส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมในปีถัดไป 
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 ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีหลายหน่วยงานไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจารย์อัจฉรา  
รัตนมา ให้ข้อสังเกตถึงการประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งหนังสือ ของหน่วยงานต่างๆ โดยให้ความเห็นว่า 
หนังสือรับที่หน่วยงานรับ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงาน ก็จะไม่ให้ความส าคัญ 
ต่อหนังสือฉบับนั้นๆ  และโดยกลับกันหากเรื่องใดที่ท าแล้วมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่นมีคะแนนให้ 
หรือมีผลต่อการประเมินของบุคลากรหรือส่วนงาน หนังสือฉบับนั้นก็จะรีบปฏิบัติด้วยความเต็มใจ และในทางกลับกัน
หนังสือเรื่องใดที่ไม่มีคะแนนให้กับผู้ปฏิบัติ/หน่วยงาน จะพิจารณาภายหลังหากยังมีเวลาพอในการจะด าเนินการ 
ทั้งนี้คณะกรรมการยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบงานสายสนับสนุน จะมีงาน KM เข้ามา
เกี่ยวข้องและตอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา  และกิจกรรมย่อยของ CoP ก็จะมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากมีผลต่อการน าไปใช้อ้างอิงในการประเมิน แต่ส าหรับการน าเสนอผลงานซึ่งไม่มีคะแนนในการประเมินด้าน
ใดๆ กับหน่วยงานก็จะมีผลงานส่งเข้าร่วมน้อยมาก ดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัย ต้องการให้บุคลากรเข้าร่วมงานการจัดการ
ความรู้เพิ่มขึ้น เห็นควรก าหนดเป็นนโยบายมาจากผู้บริหารระดับสูง  แล้วถ่ายทอดสู่ระดับคณะ/ส านัก/กอง โดย 
เป็นการรับนโยบายที่ชัดเจน จากนั้นก าหนดเป็นค่าคะแนนในหัวข้อการประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การก าหนด
รูปแบบเช่นนี้ก็อาจส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมมากขึ้น 

 ประธานที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้ 
 1) เรื่องการประชาสัมพันธ์หนังสือที่กระชั้นชิด ส าหรับปีการศึกษา 2564 นี้ มอบเลขานุการท าแผนการ
ด าเนินงานให้เร็วขึ้น และท าสื่อประชาสัมพันธ์  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมควบคู่ไปด้วย โดยจะมี
ก าหนดการ วัน เวลา ที่แน่นอนหากกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งหน่วยงานทราบ 
 2) มีรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
 3) น าเข้าท่ีประชุมผู้บริหาร หลังจากท าแผนด าเนินงานการจัดการความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 4) ให้ท าหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงานเพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการตามค าสั่ง ที่ 148/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้ (KM: Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เนื่องจากบุคลากรในค าสั่ง
แต่งตั้งรายของนางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม  ได้ลาออกไปแล้ว ดังนั้นจึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเพ่ิมเติม (ร่าง) 
ค าสั่งต่อไปนี้ 
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 คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุม ให้มีการตรวจสอบ ค าผิด  ค าซ้ าซ้อน และตั้งข้อสังเกตถึงคณะกรรมการ 
ที่เป็นหน่วยงานการศึกษา ได้แก่วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เห็นควรให้ตัดออกจากคณะกรรมการ
อ านวยการ  และเห็นควรมีคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ในทุกพ้ืนที่ เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน
ของหน่วยนั้นๆ  โดยเพ่ิมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับผิดชอบงานดังกล่าว และขอรายชื่อไปยังหน่วยงานเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการการจัดการความรู้  โดยกรรมชุดนี้จะมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ติดตามการวางแผนงานและนโยบายตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมเติมคณะกรรมการด าเนินงานชุดนี้  เป็นชุดที่ 3 ซึ่งท าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับ
พ้ืนที่ท างานร่วมกับหน่วยงานนั้นๆ โดยใช้ชื่อว่าคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับดับหน่วยงาน 
และคณะกรรมการชุดที่ 2 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ให้เพ่ิมรายชื่ออีก 2 ราย  คืออาจารย์สถาพร  
ขุนเพชร (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) และอาจารย์อัมรินทร์  สันตินิยมภักดี (วิทยาลัยรัตภูมิ) เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
 ประธานที่ประชุมได้ สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ตัดออกจากคณะกรรมการอ านวยการ 
2. เพิ่มรายชื่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นคณะกรรมการในชุดที่ 1 คณะกรรมการอ านวยการ 
 3. ให้เพ่ิมคณะกรรมในชุดที่ 2 คณะกรรมการด าเนินการการจัดการความรู้  2 ราย คือ อาจารย์สถาพร 
ขุนเพชร  (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี )  และอาจารย์ อัมรินทร์   สันตินิยมภักดี  (วิทยาลัยรัตภูมิ )  
 4. ขอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด มทร.ศรีวิชัย เข้าเป็นคณะกรรมการด าเนินงานในชุดที่ 3 
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 
 5.  โยกย้ายคณะกรรมการสายสนับหนุนจากชุดที่ 2 ให้ไปอยู่ในชุดที่ 3 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ระดับหน่วยงาน  จ านวน 4 ราย คือ 1) นางสาวมัชชรินทร์   สังข์ไพฑูร  2) นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ 
 3) นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว 4) นางสาวกวิตา แก้วพุ่มช่วง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด เป็นประธาน  
และนายชาติชาย  ช่างแก้ เป็นกรรมการเลขานุการ 
 6. เพิ่มรายชื่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ในคณะกรรมการในชุดที่ 1 คณะกรรมการอ านวยการ 
 7. เพ่ิมหน้าที่คณะกรรมการชุดที่ 3 คือวางแผนการด าเนินงาน ก ากับติดตามการด าเนินการของหน่วยงาน
และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ และอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ให้ใช้ค าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และในการจัดประชุมครั้ง
ต่อไปให้ใช้เป็นประจ าปีการศึกษา 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการตามมติ 

5.2 พิจารณาขอบเขตการด าเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 
2564 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการจัดท าขอบเขตการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา โดยประกอบด้วย 
CoP ทั้งหมด 10 CoP 
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 ประธานที่ประชุม ได้ให้เสนอแนะถึงแนวทางในการจัดท าประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ ส าหรับ 
ในปีการศึกษาต่อไป จะด าเนินการแจ้งหนังสือถึงทุกหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ นั้นๆ เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะประเด็นและขอบเขตเป็นการ
เบื้องต้นก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการด าเนินงานจัดการความรู้ และเริ่มพิจารณาดังนี้ 
 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 ขอบเขต  : การจัดการเรียนการสอนด้วยผู้สอนที่มีคุณสมบัติ SMART TEACHER เพ่ือพัฒนาบัณฑิต 
นักนวัตกรรม 
 อ.ปรีดา  เกิดสุข กระทู้ถามต่อที่ประชุม ในปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลง 
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ แจ้งรายละเอียดจุดเน้น
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) การบริการ 2) การพัฒนาผู้สอนให้สอดคล้องกับสอน และการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพน าระบบสาระ
สนเทศเข้ามาปรับใช้ภายใต้งบประมาณและบุคลากรที่จ ากัด และทั้งนี้ยืนยันใช้ประเด็นและขอบเขตเดิมคือ ของปี
การศึกษา 2563  ผศ.ธยา  ภิรมย์ เสนอแนะแนวคิดให้ผลักดัน CoP 1 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต ให้เห็น
เป็นรูปมธรรม และสมควรที่จะหาหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบโดยตรงเพ่ือให้การจัดการดังกล่าวเกิดผลตาม
วัตถุประสงค์ 
 ประธานที่ประชุม สรุปดังนี้ 
 เปลี่ยนขอบเขตที่ 1 เดิม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่บรูณาการกับการเรียน 
การสอนและพันธกิจอ่ืน เปลี่ยนเป็น “การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่สังคม” 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 CoP : 2 :งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 CoP 2 นี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอปรับเปลี่ยนขอบเขตท่ี 1  ซ่ึง อ.ปรีดา  เกิดสุข ตั้งข้อสังเกตว่าขอบเขต 
ที ่๒ ทีส่ถาบันเสนอขอปรับเปลี่ยนมานี้  สถาบันไดม้องข้ามขั้นคือไปมุ่งเน้นด้านผลงาน ทั้งนี้ ผศ.ธยา ภิรมย์ เห็นว่า 
ค านิยามทีส่ถาบันเขียนมานั้นซ้ าซ้อนกับขอบเขตที่ 2 ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการช่วยกันปรับเปลี่ยนค านิยาม 
 ประธานที่ประชุมสรุปดังนี้ 
 1. ปรับเปลี่ยนขอบเขตที่ 1 เดิมการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยสู่การวิจัยเชิงพ้ืนที่  เปลี่ยนเป็น “การสร้าง
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่สังคม” 
 2. ปรับเปลี่ยนค านิยามที่ 1 จากเดิมกระบวนการจัดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนักวิจัยโดยส่วนใหญ่ใน
หน่วยงานมีองค์ความรู้ในการพัฒนาโจทย์วิจัย สร้างระบบงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมาย 
เชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เปลี่ยนเป็น “กระบวนการจัดการในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้” 
 3. ค านิยาม 2 ให้คงเดิมแต่ปรับแก้ค านิยามศัพท์ “การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ หมายถึง การเพ่ิมมูลค่า การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพ่ือให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น เกิดประโยชน์ได้จริงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม” 
 CoP : 3 :การบริการวิชาการ 
 ประธานในที่ประชุม แจ้งรายละเอียดของ CoP2 มี 2 ขอบเขตคือ 1 การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชน  ขอบเขตท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอปรับเปลี่ยน
ประเด็นการบริการวิชาการ เปลี่ยนเป็น “วิชาการรับใช้สังคม” พร้อมค านิยาม ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติให้ปรับเปลี่ยน



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

11/10 

 

ค านิยามให้ครอบคลุมดังนี้ “ผลงานที่ประเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
อาชีพ เศรษฐกิจหรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถแสดงเป็น
ประจักษ์ โดยมีประเด็นหลักเช่น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น/ การมีส่วนร่วมและ
การยอมรับของสังคมเป้าหมาย /การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
/การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ประธานในที่ประชุมสรุปดังนี้ 
 1. ปรับเปลี่ยน ชื่อประเด็น จากเดิมบริการวิชาการ  เปลี่ยนเป็น “วิชาการรับใช้สังคม” 
 2. ปรับเปลี่ยนขอบเขตเหลือเพียง 1 ขอบเขต 
 3. ปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ “วิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานที่ประเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม  ส่งผลให้เป็นประโยชน์ โดยประจักษ์ต่อสาธารณะชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม/ชุมชน หรือ
เพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน ให้ดีขึ้น โดยมีการระบุพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยอาศัยความรู้และ
ความสามารถ ทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างหรือเสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้เหมาะสมกับ
สังคมไทยและการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการ 

 CoP : 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ประธานที่ประชุมแจ้งว่า CoP 4 นี้คณะกรรมการได้มีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อปีทีผ่่านมา ดังนั้นควรใช้ของเดิม
ต่อไป นายชนาธิป  ลีนิน เสนอแนะเพ่ิมเติมในขอบเขตท่ี 1 เห็นควรเพ่ิมค าอธิบายหรือนิยามศัพท์ตรงส่วนไหนได้บ้าง 
อ.ปรีดา เกิดสุข เสนอให้เอาค าว่าการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์มาใส่เติม ในค านิยาม “การพัฒนาคุณค่าของทุนทาง
วัฒนธรรมด้วยการสร้างสรรค์ต่อยอดด้วยนวัตกรรมหรือประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เช่น การสร้างความแตกต่างและ 
แปลกใหม่ การสร้างมูลค่าเพ่ิม การใช้ความรู้และผลงานวิจัยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม 
อย่างมีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วย
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน” 

 ประธานในที่ประชุมสรุปดังนี้ 
 1. เพ่ิมเติมค านิยามด้วยการใส่ข้อความเพ่ิมเติม คือ “สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์” 
 2. มอบเลขานุการปรับแก้เพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการ 

 CoP : 5  การบริหารจัดการ 
 ประธานที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมค านิยามว่า “ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด กับงบประมาณที่ลดลง” 
 ซึ่งคณะกรรมการมีมตใิห้คงเดิมไว้ก่อน ไม่ต้องเพ่ิมค านิยามใหม่เพราะค านิยามเดิมก็ครอบคลุมอยู่แล้ว 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบมอบเลขานุการด าเนินการ 

 CoP : 6  การประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ประธานที่ประชุม ให้ความเห็นว่าจากการด าเนินการที่ผ่านมา CoP 6 นี้ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเพราะ 
มุ้งเน้นแต่กระบวนการ ในปัจจุบันได้มีเกณฑ์ AUNQA  เข้ามาเก่ียวข้อง ดังนั้นจึงขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ว่าจะด าเนินการ CoP 6 เหมือนเดิมหรือจะด าเนินการในรูปแบบใหม่ เพื่อเปิดกว้างให้กับผู้ปฏิบัติงาน นายชนาธิป 
ลีนิน กล่าวถึงการประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้ท าต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 แล้ว 
และได้ประยุกต์แอปพริเคชั่นต่างๆ น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่นโปรแกรมส าเร็จรูป หรือแม้แต่เขียนโปรแกรม 
เฉพาะทางขึ้นมา แต่เนื่องจาก มทร. เริ่มมแีนวนโยบายที่จะให้หลักสูตรด าเนินการด้าน AUNQA ดังนั้นควรจะปรับ
กระบวนการประกันคุณภาพ ตามหลักสูตร AUNQA โดยเพิ่มค านิยามและกระบวนการ 
 ประธานสรุปได้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ปรับกระบวนการ หมายถึง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจสอบติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) 
 3. การบริหารจัดการ หมายถึง การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการหรือการอ านวยการควบคุม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันทุกด้านเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการ 

 CoP : 7  การพัฒนานักศึกษา 

 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา โดยไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย อัตลักษณ์ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นเห็นควรปรับแก้ 
CoP 7 หรือไม ่โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และพบว่ากิจกรรมดังกล่าว ที่เสริมจากการเรียน
การสอนจากเดิมได้มีการก าหนดไว้แล้ว ภายหลังกระบวนการของ AUNQA เริ่มเข้ามารองรับเพราะกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตอบรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ดังนั้นกิจกรรมที่จะต้องสื่อให้เห็นว่า
มุ่งเน้นด้านใด เช่นเน้นการปฏิบัติ และคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยมหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ 9 ข้อ ดังนั้น
สมควรจะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ประธานสรุปได้ดังนี้ 
 1. ขอบเขต “สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 2. เพ่ิมค านิยาม : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ที่ผลักดันให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตาม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และปรัชญาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 
 3. นิยามศัพท์ “บัณฑิตที่พึงประสงค์ “ ได้แก่ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในระดับ ปวส. 
 ป.ตรี ป.โท ในภาคปกติหรือภาคสมทบ และ หมายถึงผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการ 
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CoP : 8  การด าเนินงานของสายสนับหนุน 
 ประธานที่ประชุม และคณะกรรมการมีความเห็นสมควรเห็นชอบใช้ของเดิมต่อไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการ 
CoP : 9 องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ  CoP : 10 องค์ความรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   

 ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเห็นควรใช้ประเด็นและขอบเขตเดิม แต่ควรจะปรับเรื่องกระบวนการ 
เนื่องจากกระบวนที่ผ่านมาล่าช้าและไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดประเด็นไม่ชัดเจน อ.ปรีดา   เกิดสุข 
เห็นด้วยในหลักการ จากปีที่ผ่านมาท าให้เห็นชัดเจน ทั้งนี้ส าหรับ CoP 10 องค์ความรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เห็น
ควรให้ยกเลิกเนื่องจากผู้บริหารเป็นตามวาระ ดังนั้นการน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังแล้ว 
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ CoP 10 ยังมีการปฏิบัติงานต่อไป จึงท าให้ไม่สามารถเห็นความแตกต่างโดยรวมของผู้เกษียณ 
ดังนั้นเห็นควรให้ยกเลิก CoP 10 

 ประธานสรุป เห็นควรให้ยกเลิก CoP : 10 องค์ความรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการ 
5.3 พิจารณาแผนการบริหารจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับใช้ในการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบไปด้วย เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม /  การปฏิบัติ รอบระยะเวลา วิธีการสู่
ความส าเร็จ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ เพ่ือพิจารณา
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  
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 ประธานสรุป ให้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ปีละ 3 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1 จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ 
  ครั้งที่ 2 จัดประชุมก่อนที่จะมีการด าเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าปีการศึกษานั้นๆ 
  ครั้งที่ 3 จัดประชุมรายงานผลการด าเนินการหลังเสร็จสิ้นจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการ 
 1. ให้เพ่ิมการรายงานในแผนการด าเนินงาน กี่ครั้งใน 1 ปี โดยผ่านฐานข้อมูล  
 2. ช่วง ก.พ.- มี.ค.เรียกประชุมอีกครั้ง 
 3. หลังจากจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้น จัดประชุมครั้งที่ 3 
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5.4 พิจารณาผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. การพิจารณาผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ แต่ละผลงานจะต้องได้คะแนน 3 ใน 4 ของ
คณะกรรมการ จึงจะสามารถน าผลนั้นๆ ไปเผยแพร่สู่ฐานข้อมูลออนไลน์ “ภูมิพลังแห่งปัญญา” คลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส าหรับผลงานที่ผ่านการชนะเลิศในการน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
สามารถน าเข้าคลังความรู้ได้ทันโดยไม่ต้องน ามาพิจาณาจากคณะกรรมอีก 
 2. การพิจารณาผลงานแนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 7 ผลงาน จากหน่วยงานต่างๆ ส่งมาเพ่ือพิจารณาน าผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดีเข้าสู่ฐานข้อมูลออนไลน์ “ภูมิพลังแห่งปัญญา” คลังความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
และมีผลงานผ่านการคัดเลือกจ านวน 5 ผลงาน ไม่ผ่าน 2 ผลงาน ในส่วนผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกหากประสงค์จะ
น าข้อมูลมาเผยแพร่ในคลังความรู้  ก็ให้น าไปปรับปรุงอีกครั้ง ส าหรับหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา ได้แก่ 
 - การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติ Smart Teacher จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 - “ยุวชนชาวนา” นิเวศน์แห่งการเรียนรู้ จากวิทยาลัยรัตภูมิ 
 - การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 - แอปพลิเคชันส าหรับควมคุมฟาร์มอัจฉริยะของโรงเรียนเพาะเห็ดระบบปิด จากวิทยาลัยรัตภูมิ 
 - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กับแรงงานที่ด้อยโอกาส จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 :  เรื่องอ่ืนๆ 
 ประทานเสนอต่อที่ประชุม ในการขอจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจจะมีรางวัลมอบให้ส าหรับหน่วยงาน 
ที่ชนะเลิศการน าเสนอผลงาน แต่ทัง้นี้ก็ต้องรอมหาวิยาลัย  ว่าจะอนุมัตหิรือไม่ 
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
สิ้นสุดการประชุมเวลา 1๒.45 น. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายชาติชาย  ช่างแก้) 
เลขานุการที่ประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


