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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings 

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

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด     ประธานในที่ประชุม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา ภิรมย์      กรรมการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  โพชก าเหนิด     กรรมการ 
4 นางอัจฉรา  รัตนมา       กรรมการ 
5 นายปรีดา  เกิดสุข       กรรมการ  
6 นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ      กรรมการ 
7 นายชนาธิป  ลีนิน       กรรมการ 
8 นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์       กรรมการ 
9 นางสาววีรวรรณ  อ าภา       กรรมการ 
10 นางสาวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์      กรรมการ 
11 นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม       กรรมการ 
12 นางสาววิจิตรา ช่วยแก้ว       กรรมการ 
15 นายชาติชาย ช่างแก้       เลขานุการที่ประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผอ.กองกลาง 
2  นางสาวอภิชญา ลิมปนะพิทยาธร  งานวิเทศสัมพันธ์ 
3 นางสาวสุชาดา บุญโท   งานวิเทศสัมพันธ์ 
4 นางสาวสุนิสา จุลนวล   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ไม่มาประชุม : (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1 นายภานุวัฒน์ หนูนคง      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด  ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชา  ประธานในที่ประชุม ให้ท าหน้าประธานในที่ประชุมแทน กล่าวต้อนรับและ
เปิดการประชุมเมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม พร้อมมอบหมายให้ นายชาติชาย  ช่างแก้ ท าหน้าที่เลขานุการ 
ในที่ประชุม โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ในครั้งนี้ และเริ่มด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งในที่ประชุม เรื่องได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชา 
ให้ท าหน้าที่เป็นประธานแทนในที่ประชุมในครั้งนี้ และแจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย จากเดิมผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้คือ น.ส. วีรวรรณ  อ าภา เปลี่ยนเป็น นายชาติชาย  
ช่างแก้ และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวาระการชุมวาระที่ 4.2 เรื่องรายงานผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
“ชุมชนนักปฏิบัติ”KM ปีการศึกษา 2542 เปลี่ยนเป็น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM: 
Knowledge Management)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 

1.2 เรื่องท่ีกรรมการในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ 
 อาจารย์ปรีดา   เกิดสุข ได้ให้ข้อเสนอแนะในการตอบรับการเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งถัดไป 
แบบตอบรับไม่ควรตั้งค่าก าหนดหน่วยงานเฉพาะ ควรตั้งเป็นระบบเปิดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถใส่ข้อมูลเองได ้
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขาตรวจสอบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - ไม่มี- 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี- 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม 
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งที่ 184/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2563 เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดทราบ 
 ประธานได้กล่าวแนะน า ผู้ชวยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
ในฐานะคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย และได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งฉบับ
ใหม่เนื่องจากคณะกรรมชุดเก่าได้หมดวาระลง และบุคลากรของหน่วยงานบางท่านได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนั้นจึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งชุดใหม่ขึ้นมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ  
เป็นประทานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ท าหน้าที่รองประธานคณะกรรมการ โดยกรรมในชุดนี้
มีหน้าที่ดังนี ้
 1. รับผิดชอบและด าเนินการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย ที่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และด าเนินการในทุกระดับตั้งแต่ระดับหน่ วยงานย่อยจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
 4. ก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ทั้งระดับคณะ ระดับวิทยาลัย และสายสนับสนุน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัย ก าหนดโดย 
มีการสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กร รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทราบและเพ่ือ
น ามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่อไป 
 5. พัฒนาระบบ เว็บไซต์ และฐานข้อมูลการจัดการความรู้เพื่อจัดท าเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 6. ด าเนินการประสานงานระดับเครือข่ายการจัดการความรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 นายชนาธิป  ลีนิน ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมขอให้มีการปรับแก้หน้าที่ในค าสั่งที่ 184/2564 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อที่ 8 โดยชื่อของมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันการพลศึกษา 
ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และทั้งนี้ประธานได้แจ้งฝ่ายเลขาให้ปรับแก้ระเบียบวาระ
การประชุมที่ 4.2  เป็นเรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ (KM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ส่วนระเบียบวาระที่ 4.4 เป็นเรื่องฐานข้อมูลออนไลน์ การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “ภูมิพลังแห่งปัญหาคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบเลขานุการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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4.3 รายงานผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ตามที่งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
“ชุมชนนักปฏิบัติ”  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โดยมีหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งตัวแทนและน าผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จ านวน 
29 เรื่อง มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 301 คน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  โดย
หน่วยงานที่ชนะเลิศในแต่ละ CoP (Community of Practice) ประจ าปีการศึกษา 2563 มีดังต่อไปนี้ 
 CoP 1 ประเด็น: การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณทิต ขอบเขต การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติ 
SMART TEACHER เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม  หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี หัวหน้าทีมผู้ส่งผลงานได้แก่ ผศ. จักรกฤษฏ์  แก้วประเสริฐ 
 CoP 2 ประเด็น: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขอบเขต งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่คณะเทคโนโลยีการจัดการ หัวหน้าทีม 
ผู้ส่งผลงานได้แก่ ดร. ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง 
 CoP 3 ประเด็น: การบริการวิชาการ ขอบเขต นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานที่
ได้รับรางวัลได้แก่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ หัวหน้าผู้ส่งผลงานได้แก่ นายเจษฎา ร่มเย็น 
 CoP 4 ประเด็น: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขอบเขต นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจ 
วัฒนธรรม หรือ Green Campus หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าผู้ส่งผลงานได้แก่ ผศ. 
วรพงค์ บุญช่วยแทน 
 CoP 5 ประเด็น: การบริหารจัดการ ขอบเขต นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าผู้ส่งผลงานได้แก่ นายสุรสิทธิ์ ศักดา 
 CoP 6 ประเด็น: การประกันคุณภาพการศึกษา ขอบเขต การประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมสู่การประกัน 
คุณภาพการศึกษา หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าทีมผู้ส่งผลงานได้แก่ นางสาวพรเพ็ญ 
จันทรา 
 CoP 7 ประเด็น: การพัฒนานักศึกษา ขอบเขต สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าทีมผู้ส่งผลงานได้แก่ ดร. ฐานวิทย์ 
แนมใส 
 CoP 8 ประเด็น: การด าเนินงานของสายสนับสนุน ขอบเขต การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในการด าเนินงานของสายสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าทีมผู้ส่งผลงานได้แก่ นางอุทัยทิพย์ จิตรมั่นธรรม 
 CoP 9 ประเด็น: องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ ขอบเขต การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการ
สอนและการปฏิบัติงานของผู้ก่อนเกษียณ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
หัวหน้าทีมผู้ส่งผลงานได้แก่ นางสิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน์ 
 CoP 10 ประเด็น: องค์ความรู้ของผู้สิ้นสุดวาระด ารงต าแหน่งบริหาร ขอบเขต การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ในการด าเนินงานของสายสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หัวหน้าทีมผู้ส่งผลงานได้แก่ ดร. บุษราคัม ทองเพชร 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 งานประกันคุณภาพ 
จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting  
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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4.4 ฐานข้อมูลออนไลน์ การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย “ภูมิพลังแห่งปัญหาคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยงานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลออนไลน์ คลังความรู้ “ภูมิพลังแห่งปัญหาคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ซึ่งเป็นการ
รวบรวมองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัย
ในเครือข่าย โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ มาไว้ในคลังความรู้ฐานข้อมูลออนไลน์  ของงานประกันคุณภาพ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี http://ks.rmutsv.ac.th/ 
 ประธานแจ้งในที่ประชุม เรื่องการเข้าถึงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียด
และข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้น ามาเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ให้กับทุกหน่วยงานได้รับทราบ โดยงานประกันคุณภาพ ได้ท าหนังสือแจ้งขอข้อมูลไปยังหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย เรื่องการส่งแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” เพ่ือน ามาเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย
หลักคือการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน เพ่ือท าการคัดเลือกและน าไปเผยแพร่ในคลังความรู้  
 ทั้งนี้คณะกรรมการในที่ประชุมได้ เสนอแนะถึงการน าข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
ของหน่วยงานต่างๆ ที่จะน าเข้ามาในฐานข้อมูลออนไลน์ ควรมีกระบวนการ และขั้นตอนในการคัดเลือกผลงาน และ
ต้องมีคณะกรรมการคัดกรองเบื้องต้นระดับมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะน ามาเผยแพร่  
 อ. ปรีดา  เกิดสุข ได้เสนอต่อที่ประชุมถึงการประชุมในครั้งถัดไป เห็นควรน าหัวข้อฐานข้อมูลออนไลน์แนว
ปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” เข้ามาเป็นวาระในการประชุมด้วยเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติต่างๆ  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชนส าหรับฐานข้อมูลออนไลน์ จากนั้นประธานได้สรุปดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1. ดึงคลังความรู้ของหน่วยงานเข้ามาในเนื้อหา อาจเป็นบทความ หรือวีดีโอสั้นๆ  
 2. ก าหนดกระบวนการตามล าดับขั้นตอนของคลังความรู้ “ภูมิพลังแห่งปัญญาคลังความรู้ มทร.ศรีวิชัย”    
 3. เนื้อหาของข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดเป็นรูปแบบวีดีโอ บทความ และควรมีข้อก าหนดรายละเอียด
อย่างไร พิจารณาอย่างไร และเมื่อกรรมการเห็นชอบก็ถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วน าข้อมูลเผยแพร่ได้  
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. จัดให้น าผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด มทร. เข้าสู่ฐานข้อมูลออนไลน์ (คลังความรู้) 
 2. ให้มีกระบวนการพิจารณาผลงาน โดยก าหนดกระบวนการ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในรูปของบทความหรือ
วีดีโอ และมอบงานประกันคุณภาพด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาประเด็นและขอบเขตการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 งานการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าประเด็นและขอบเขตในการด าเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือใช้ในการด าเนินการ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา CoP ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 CoP 
 ประธานที่ประชุม ได้เสนอแนะแนวทางการจัดท าประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ 1 ครั้ง แต่ให้ใช้กับ 
2 ปีการศึกษาต่อเนื่องคือ ปีการศึกษา 2563-2564  ในประเด็นและขอบเขตเดียวกัน โดยจะรวบรวมความคิดเห็น
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จากคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ิมเติมในประเด็นและขอบเขตของแต่ละ CoP  และได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมถึงปีการศึกษาถัดไป ในเดือนมิถุนายน งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี จะสรุปรายละเอียดต่างๆ 
โดยจะก าหนดประเด็นและขอบเขตของการจัดการความรู้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 ทั้งนีค้ณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ลงความเห็นร่วมกันเรื่องแผนการจัดการความรู้ ควรใช้ 2 ปี โดยให้
เหตุผลว่าถ้าหากใช้แผนปฏิบัติงานปีต่อปี ประเด็นและขอบเขตของ CoP ที่ได้มาถ้าหากได้ด าเนินการต่อเพ่ิมอีก 1 ปี 
ในประเด็นและขอบเขตเดิมอาจจะท าให้เกิดการยกระดับของประเด็นนั้นๆ ไดดี้และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 อ. ปรีดา  เกิดสุข ได้ตั้งข้อสังเกตในปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาด าเนินการเหลืออีกประมาณ 3 เดือน 
ดังนั้นแผนการปฏิบัติงานอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา ฉะนั้นแล้วจึงเห็นด้วยที่จะใช้แผนปฏิบัติงานของปีการศึกษา
ที่ผ่านมาน ามาใช้ในปีการศึกษา 2563  ส่วนปีการศึกษา 2564 การก าหนดหัวข้อ CoP จะต้องสอดคล้องกับตัว
เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นปีการศึกษา 2564 งานประกันคุณภาพจะต้องรอผลการ
ประชุมผู้บริหารว่าเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถึงจะสรุปได้ถึงการก าหนด 
CoP  
 หลังจากรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ประธานในที่ประชุมได้สรุป
ข้อเสนอแนะต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ใช้แผนปฏิบัติงานเกณฑ์ของปีการศึกษา 2562 และในปีถัดไปจะน ามาพิจารณากันอีกครั้ง 
 2. เกณฑ์ประเด็นและขอบเขต ให้ใช้ต่อเนื่องกับปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนแต่
ทั้งนี้ก็ไม่ควรแตกต่างไปจากของเดิมเพ่ือให้การด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 CoP ๑ ประเด็น: การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณทิต ขอบเขต พัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน Smart 
Teacher เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม  
 โดยนายชนาธิป  ลีนิน  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในปีการศึกษา 2563 หากยังใช้ประเด็นและขอบเขตของปี
การศึกษา 2562 หน่วยงานในสังกัดต้องการท า KM เฉพาะของหน่วยงานภายในก็สามารถท าได้ และได้เสนอขอให้
แก้ไขค านิยามของ CoP 1 โดยให้เพิ่มรายละเอียดต่อท้ายของเดิมคือ “หรือขบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้การ
แพร่ระบาด covid-19” ซึ่งคณะกรรมการได้ข้อสรุป ให้ใช้ค าว่า “หรือเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID 19” 
 มติที่ประชุม : รับทราบและให้เพิ่มค านิยาม 

 CoP 2 ประเด็น: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขอบเขต งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน    

 โดย ผศ. ธยา  ภิรมย์ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายอยู่ที่การลงชุมชนและพ้ืนที่ 
โดยการท างานที่ผ่านมาจะเห็นว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพ้ืนที่มากพอสมควรโดยมีกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน
จ านวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่าควรจะก าหนดขอบเขตของ CoP นี้เพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมกับการ
ปฏิบัติงานจริง โดยน าเอาหัวข้อการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่มาก าหนดในประเด็นและขอบเขตนี้ และเห็นควรเพ่ิม
ขอบเขตเป็น 2 ขอบเขต เพราะการบูรณาการกับระบบกลไกหรือนักวิจัยหน้าใหม่ไม่ควรอยู่ในหัวข้อเดียวกัน  และ
ระบบกลไกต้องมาก่อนการบูรณาการ โดยให้เพ่ิมขอบเขตเป็น 1. การส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยสู่การวิจัยเชิงพ้ืนที่  
2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่บรูณาการกับการเรียนการสอน 
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 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบ และให้เพ่ิมขอบเขตเป็น 2 ขอบเขตดังนี้ 
 1 การส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยสู่การวิจัยเชิงพ้ืนที่  ค านิยาม กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้นักวิจัยมี
องค์ความรู้ ในการพัฒนาโจทย์วิจัย สร้าง ระบบงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายของพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม (โดยมอบงานKMคิดค านิยามเพ่ิม) 
 2 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่บรูณาการกับการเรียนการสอน 

 CoP 3 ประเด็น : การบริการวิชาการ ขอบเขต นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใน CoP นี้
เน้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้   

 ผศ. นพดล  โพชก าเนิด ไดใ้ห้ความเห็นและนิยามของเงินรายได้ ซึ่งเงินส่วนหนึ่งต้องเข้ามหาวิทยาลัย  แต่ถ้า
ดูจากประเด็นและขอบเขตเดิมงานบางงานเนื้อหายังไม่ตรงประเด็น ดังนั้นเสนอให้แยกประเด็นออกเป็น 2 ประเด็น 
โดยประธานได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องเงินรายได้ที่จะต้องเข้ามหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
ยกตัวอย่างโครงการที่ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งให้เกิดรายได้ และโครงการที่มหาวิทยาลัยท าให้กับชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง โดยคณะกรรมการ ได้ลงความเห็นให้เพ่ิมขอบเขตเป็น 2 ขอบเขต ได้แก่ 1. การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน (เพ่ิมค านิยาม) 2. การบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบ และให้เพ่ิมขอบเขตเป็น 2 ขอบเขต พร้อมค านิยามดังนี้ 
 1. การบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน  (ค านิยาม) กิจกรรมหรือโครงการการให้บริการ
ทางวิชาการด้านวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนหรือกลุ่มคนภายนอกมหาวิทยาลัย อันก่อให้เกิด
ความก้าวหน้า หรือเป็นการบริการที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคคลภายนอกมาใช้บริการเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรเป้าหมายแบบร่วมคิดร่วมท า ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันการ
เปลี่ยนแปลงแก่ชุมชนหรือองค์กร ท าให้มีความเข้มแข็งหรือการน านวัตกรรมสู่ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพ และบริบทของตน 
 2. การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (ค านิยาม) การให้แนวความคิด การออกแบบ การผลิต การสร้าง 
การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบ การส่งเสริม การพัฒนา รวมถึงการจัดให้มีการ
ฝึกอบรม แนะน า การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานบริการในการศึกษา ค้นคว้า
ส ารวจ หรือการให้บริการทางวิชาการอ่ืนๆ และการรับจ้างวิจัยที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากร หรือ
นักศึกษาร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
อันก่อให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์แก่สังคมจากการให้บริการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานที่มหาวิทยาลัย ขอความช่วยเหลือ
เงินอุดหนุนจากส่วนราชการองค์การรัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 CoP 4 ประเด็น: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขอบเขต นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจ 
วัฒนธรรม หรือ Green Campus  
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบและให้เพ่ิมขอบเขตเป็น 2 ขอบเขต พร้อมค านิยามดังนี้ 
 1. นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม (ค านิยา) การพัฒนาคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมด้วยการ
สร้างสรรค์ต่อยอดด้วยนวัตกรรมหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เช่น การสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การใช้ความรู้และผลงานวิจัยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าทั้ง
ทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือให้ชุมชนเกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 2. GREEN CAMPUS หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว (ค านิยาม) มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม แบบพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานของ
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ความสมดุล ระหว่างระบบนิเวศและสุขภาวะของคนอย่างมีความสุข การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวิจัยการ
บริการวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ตอบสนองต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และสร้าง
สุขภาวะที่ดีแก่คนในองค์กรและชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการท างานใน
บรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

 CoP 5 ประเด็น : การบริหารจัดการ ขอบเขต นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   

 ผศ. ธยา  ภิรมย์ ตั้งข้อสังเกตว่าข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ท า
อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน เลยมีผู้ส่งผลงานเข้าน้อยแค่ ๒ หน่วยงาน ซึ่งในความเป็นจริงมหาวิทยาลัย ควรก าหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องท า และสมควรน า CoP นี้ เป็นเป้าหมายให้ มทร. ผลักดันแล้วน าไปก าหนดในการประเมินด้วย  
ประทานรับทราบและจะสรุปรายละเอียดเข้าท่ีประชุมผู้บริหารและจะแจ้งคณะกรรมการในกลุ่มไลน์ KM 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 CoP 6 ประเด็น : การประกันคุณภาพการศึกษา ขอบเขต การประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมสู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 โดย อ. ปรีดา  เกิดสุข ได้กระทู้ถามถึงเนื้อหาการประยุกต์และขอบเขต โดยประธานในที่ประชุม ผศ.เสนอ 
สะอาด ได้แจ้งรายละเอียดฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยเน้นระบบสารสนเทศมาใช้กับระบบประกันคุณภาพโดย ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องประกันคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการท างาน โดยมติเห็นชอบให้เพิ่มค านิยาม และลองใช้อีก 1 ปีการศึกษา 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบและให้เพ่ิมค านิยาม ดังต่อไปนี้ 
 การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
 (เพ่ิมไว้หน้าประโยคแรกของของค านิยามเดิม) 

 CoP 7 ประเด็น : การพัฒนานักศึกษา ขอบเขต ขอบเขต สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 CoP 8 ประเด็น : การด าเนินงานของสายสนับสนุน ขอบเขตการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การด าเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 โดยประธานในที่ประชุม ผศ.เสนอ สะอาด แจ้งผลการด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน ซึ่งมีหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมใน CoP นี้ 3 หน่วยงาน ได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ และเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยากให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก เช่น ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการใน CoP นี้ ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานที่กล่าวมานี้ไม่ได้ด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้นประธานจะน าเสนอ CoP 8 เข้าที่ประชุมผู้บริหารในวาระ
ถัดไปเพ่ือช่วยผลักดันให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ได้เห็นความส าคัญกับประเด็นการด าเนินงานของ
สายสนับสนุน 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  
 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

9/10 

 

 CoP 9 ประเด็น : องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ ขอบเขต การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการ
สอนและการปฏิบัติงานของผู้ก่อนเกษียณ ประธานไดต้ั้งข้อสังเกตถึงกิจกรรมที่ผ่านมาองค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณไม่
เห็นด้วยกับการใช้ชื่อว่าชนะเลิศ ส าหรับ CoP นี้ และในปีทีผ่านมากิจกรรมนี้มีหน่วยงานได้ส่งผลงานเข้าร่วมเพียง 1 
หน่วยงาน คือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากนั้นคณะกรรมการน าโดย ผศ. ธยา  ภิรมย์ ได้ให้ข้อ 
เสนอแนะน าถึงกิจกรรมของ CoP นี้  สมควรด าเนินการจัดกิจกรรมนี้ในรูปแบบการเสวนาบนเวที  โดยเชิญ 
ผู้เกษียณอายุราชการขึ้นมาบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะเหมาะสมกว่าการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย  โดย
ประธาน สรุปให้ปรับเปลี่ยนวิธีน าเสนอจากเดิมจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ให้เปลี่ยนเป็นการเสวนาบนเวทีในวันแรก
ของโครงการโดยคาดว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการน าเสนอในรูปแบบเดิม  (CoP นี้ไม่มีการปรับแก้แต่ปรับเปลี่ยนวิธี
น าเสนอ) 
  มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ปรับเปลี่ยนวิธีการของกิจกรรมจากเดิมส่งผลงานเข้าประกวดมาเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันแรก 

 CoP 10 ประเด็น : องค์ความรู้ของผู้สิ้นสิ้นวาระด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ขอบเขต การถ่ายทอดองค์ความรู้
และประสบการณ์ ในการด าเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 โดยประธานในที่ประชุม ผศ.เสนอ สะอาด ระบุการให้เชิญบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สิ้นสุดวาระ โดยการให้มา
เล่าประสบการณ์จริงของกลุ่มเป้าหมายนั้น  
 ผศ. ธยา  ภิรมย์ เสนอแนะว่าการจัดกิจกรรมให้ด าเนินการเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติจริง ให้เชิญ
ผู้ปฏิบัติงานจริงมาน าเสนอโดยการเสวนา และเปลี่ยนชื่อ CoP นี้ชื่อเดิมองค์ความรู้ของผู้สิ้นสิ้นวาระด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร เป็น องค์ความรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร โดยคณะกรรมการทุกท่านมีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนวิธีการ
ขอบเขตโดยก าหนดและมีการเสวนา ให้ทุกคนที่เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
และเกษียณ โดยมอบเลขาจัดท าร่างและส่งผ่านทางกลุ่มไลน์งานกรรมการ KM ด าเนินการจัดท าร่างเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะก่อนแจ้งหน่วยงาน 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และสรุปได้ดังนี้ 
 ปรับเปลี่ยนวิธีการของกิจกรรมจากเดิมส่งผลงานเข้าประกวดมาเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันแรก 

5.2 พิจารณาแผนการบริหารจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับใช้ในการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยประกอบไปด้วย เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม /  การปฏิบัติ รอบระยะเวลา วิธีการสู่
ความส าเร็จ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ เพ่ือพิจารณา
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  
 แผนจัดการความรู้ (KM)  เป็นอีกกิจกรรมที่ด าเนินการองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดประชุมเพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายและปรับปรุง CoP ให้เป็น 10 CoP จากนั้นก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   
 ผศ. ธยา  ภิรมย์ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมโดยยกตัวอย่างของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
คณะกรรมการจัดการความรู้และด าเนินการตามแผนอยู่แล้ว ก็ให้ปฏิบัติงานเป็นปกติและให้ก็ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้
หน่วยงานต่างๆ ก็ควรปฏิบัติเช่นเดียวกัน  



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 ประธานในที่ประชุม ผศ.เสนอ สะอาด สรุปต่อที่ประชุมงานประกันคุณภาพ จะแจ้งหน่วยงานเรื่องประเด็น
และขอบเขต หลังจากที่ได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ก็ปฏิบัติงานตามปฏิบัติงานของเดิมก่อน แต่ถ้า
หากมีการปรับเปลี่ยนขอให้หน่วยงานปรับแกโ้ดยให้พิจารณาขอบเขตให้คล้องกับมหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบโดยสรุปได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 การขับเคลื่อนเชิงรุกของงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี 
 ผศ. นพดล  โพชก าเหนิด ได้เสนอแนะถึงการท างานเชิงรุก ของมหาวิทยาลัย หลังจากที่หน่วยงานต่างๆที่
ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีไปแล้วกับผลงานที่ส่งเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจจะมีกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิไป
ติดตามดูภายหลังว่าได้น าผลงานที่ได้รับรางวัลเหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านใด อย่างไรบ้างหรือแม้กระทั่ง
น าไปใช้กับหน่วยงานได้จริงหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพ่ือจะได้พัฒนางานนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย ต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

สิ้นสุดการประชุมเวลา 1๒.30 น. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายชาติชาย  ช่างแก้) 
เลขานุการที่ประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


