
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น 2 

ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 

------------------------ 5 
ผู้มาประชุม 6 
 7 

๑. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๒. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

(รักษาราชการแทน ากยอนานวยการนรงเรียนสาธิตร)  
๔. อาจารย์ ดร.พกนสุข  ทันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๕. ากยช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์  
๖. ากยช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนนัท์  ประเสริฐสังข์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๗. ากยช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์   ภิญญาคง ากยช่วยอธิการบดีฝ่ายจดัการสนานักงานอธิการบดี 
๘. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ากยช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล 

(รักษาราชการแทน ากยอนานวยการสนานักงาน
อธิการบดี)  

๙. อาจารย์สุริยา  ปัญญจิตร ากยช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภาร    
๑๐. ากยช่วยศาสตราจารย์ปริญ  รสจันทร์ ากยอนานวยการสนานักกิจการนักศึกษา 
๑๑. ากยช่วยศาสตราจาย์ ดรป.ริ่มมาลา  คนาขมเขตต์ ากยอนานวยการสนานักวิชาการและประมวลาล 
๑๒. นายทินภัทร  นพธิ์ชัย รักษาการ ากยอนานวยการกองกลาง 
๑๓. นายอนันต์  เม็กแสงนีน รักษาการ ากยอนานวยการกองนนยบายและแาน 
๑๔. อาจารย์ ดร.สัญชัย  ฮามคนาไพ อาจารย์ประจนาสถาบันจัดการความรกย 
๑๕. อาจารย์พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์ อาจารย์ประจนาสถาบันจัดการความรกย 
๑๖. อาจารย์ณัฏฐนันท์  ชมพกพาทย์ อาจารย์ประจนาสถาบันจัดการความรกย 
๑๗. 
๑๘. 

อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร 
นายวัชรกร  เนตรถาวร 

อาจารย์ประจนาสถาบันจัดการความรกย 
เจยาหนยาที่บริหารงานทั่วไป 

๑๙. นางสาวแพรวนภา  เกี้ยงเก่า เจยาหนยาที่บริหารงานทั่วไป 
 8 
ผู้ไม่มาประชุม 9 
๑. อาจารย์ ดร.วิชิต  กนามันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  

(ไปราชการ)  
๒. อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คนาจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแานและพัฒนา (ลาประชุม)  
๓. ากยช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ (ลาประชุม)  
๔. ากยช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บกรรุ่งนรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ (ลาประชุม)  
๕. อาจารย์ ดร.ธีรพล  สืบชมภก คณบดีคณะเทคนนนลยีสารสนเทศ (ลาประชุม)  
๔. ากยช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ากยอนานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ลาประชุม)  
๕.  อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี )ลาประชุม( 

   



 
 

๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  1 
 2 

    อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธานที ่3 
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด พิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการมาครบ          4 
องค์ประชุมแลยว จึงเปิดการประชุม   5 
 6 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 
 8 
 - ไม่มี  9 
 10 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 11 
 12 
   อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์   ไดยแจยงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการ13 
จัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอยด ไดยดนาเนินการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ 14 
มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นตยนไป ณ ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิม15 
พระเกียรติ 8ð พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นั้น 16 
   บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสถาบันจัดการความรกย ไดยจัดทนารายงานการประชุม เรียบรยอย17 
แลยว จนานวน ๔ หนยา จึงนนาเสนอคณะกรรมการจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด เพ่ือพิจารณา18 
ตรวจสอบ แกยไขรายงานการประชุมร รายละเอียดดังเอกสารที่ไดยนนาเสนอไปแลยว 19 
   เมื่อไม่มีขยอแกยไขในรายงานการประชุม จึงขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ 20 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 21 
 22 
 มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรกย สมัยสามัญ ครั้ง23 
ที่ ๑/๒๕๖๒ 24 
 25 
 26 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 27 
 28 

-    ไม่มี - 29 
                        30 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 31 
 32 
 ๔.๑ รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการความรู้ ระดับคณะ   33 
  อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานในที่ประชุม ไดยรายงานต่อที่ประชุมว่า 34 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ไดยรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาดยานการจัดการความรกยภายใน 35 
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ ประจนาปีการศึกษา ๒๕๖๐ าลปรากฏว่า หน่วยงานสายวิชาการ 36 
า่านการประเมินทุกหน่วยงาน ส่วนหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการไม่ไดยประเมินดยานการจัดการความรกยทุก37 
หน่อยงานจึงไม่มีาลการประเมินดยานการจัดการความรกย มีเพียง ๒ หน่วยงานที่เขยารับการประเมิน คือ บัณฑิต38 
วิทยาลัย ไดยคะแนน ๔ คะแนน สนานักวิชาการและประมวลาล ไดย ๕ คะแนน สถาบันจัดการความรกย ไดย ๔ 39 



 
 

๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คะแนน ยังคงเหลือการประเมินการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน ทราบว่าจะประเมินในวันที่ ๒๓ - ๒๕ 1 
ตุลาคม ๒๕๖๒  2 
  อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคนาไพ ไดยใหยขยอมกลเพ่ิมเติมว่า ตามที่สถาบันจัดการความรกย 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ไดยรับมอบหมายใหยเป็นหน่วยงานในการกนากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนใหยทุก4 
หน่วยงานดนาเนินการจัดการความรกยนั้น ไดยดนาเนินการตามเอกสารแนบ ดังนี้ 5 
 ๑. สถาบันจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ไดยดนาเนินนครงการกนากับติดตามดยานการจัดการ6 
ความรกย “การอบรมเชิงปฏิบัติการดยานการจัดการความรกย” นดยเชิญ ากยช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร มา7 
เป็นวิทยากรใหยความรกยความเขยาใจเกี่ยวกับ ความรกยเกี่ยวกับการจัดการความรกย การเขียนแานการจัดการความรกย 8 
กระบวนการจัดการความรกย เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1( เพื่อสรยางความรกย 9 
ความเขยาใจในการจัดการความรกย ใหยกับอาจารย์ เจยาหนยาที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด 2( เพ่ือใหยอาจารย์ 10 
เจยาหนยาที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด มีความรกย ความเขยาใจในกระบวนการจัดการความรกย 3( เพื่อใหย11 
อาจารย์ เจยาหนยาที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด มีความรกย ความเขยาใจในการเขียนแานการจัดการความรกย 12 
4( เพื่อใหยอาจารย์ เจยาหนยาที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด มีความรกย ความเขยาใจในการนนาเครื่องมือดยานการ13 
จัดการความรกยไปใชยการดนาเนินงาน นดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเขยาร่วมนครงการ คือ ากยรับาิดชอบดยานการจัดการ14 
ความรกยแต่ละหน่วยงาน และากยสนใจ เช่น อาจารย์ เจยาหนยาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด เป็นกิจกรรม15 
บรรยายและกิจกรรม Workshop เช่น ความรกยความเขยาใจเกี่ยวกับการจัดการความรกย กระบวนการการจัดการ16 
ความรกย 7 ขั้นตอนตามกรอบ ก.พ.ร. การสนทนากลุ่มเพ่ือคยนหาเทคนิคดยานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 17 
และการบริการวิชาการ และการเขียนแานการจัดการความรกย 18 
         าลการดนาเนินงานพบว่า ากยเขยาร่วมนครงการร มีความรกยความเขยาใจก่อนการเขยาร่วมนครงการระดับปาน19 
กลาง คิดเป็นรยอยละ ๔๗.๘๔ มีความรกยความเขยาใจหลังการเขยาร่วมนครงการเพ่ิมขึ้น คิดเป็นรยอยละ ๗๘.๘๒ และ20 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรกยจากการอบรมไดย คิดเป็นรยอยละ ๗๙.๒๒  21 
 22 
         ๒. สถาบันจัดการความรกย ไดยดนาเนินนครงการกนากับติดตามดยานการจัดการความรกย “เทคนิคการคยนหาและ23 
การเขียนแนวปฏิบัติที่ดีสก่ความสนาเร็จ” เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หยองประชุม ๑ คณะศิลปศาสตร์และ24 
วิทยาศาสตร์ นดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑( เพ่ือสรยางความรกย ความเขยาใจในการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีสก่ความสนาเร็จ 25 
ใหยกับอาจารย์ เจยาหนยาที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด 2( เพื่อใหยอาจารย์ เจยาหนยาที่ ของมหาวิทยาลัยราช26 
ภัฏรยอยเอ็ด สามารถเขียนแนวปฏิบัติที่ดีสก่ความสนาเร็จไดย 3( เพื่อใหยอาจารย์ เจยาหนยาที่มีเทคนิคการคยนหาแนว27 
ปฏิบัติที่ดี ทั้งที่มีอยก่ในองค์กรและในบุคคลไดย  วิทยากร นดย ากยช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี และ 28 
อาจารย์ชนยุตฏษ์  ชยางเพชร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดยใหยความรกยความเขยาใจเกี่ยวกับความหมายของ29 
การจัดการความรกย กระบวนการจัดการความรกย และความหมายของแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งเทคนิคในการคยนหา30 
และเทคนิคในการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีสก่ความสนาเร็จใหยกับากยเขยาร่วมนครงการรที่มาจากทุกคณะ หน่วยงาน31 
ภายใน และไดยลงมือปฏิบัตินดยแบ่งกลุ่มการจัดการความรกย ๗ ขั้นตอน           32 

าลการดนาเนินงานพบว่า ากยเขยาร่วมนครงการร มีความรกยความเขยาใจก่อนการเขยาร่วมนครงการระดับมาก 33 
คิดเป็นรยอยละ ๘๑.๒๓ มีความรกยความเขยาใจหลังการเขยาร่วมนครงการเพ่ิมข้ึน คิดเป็นรยอยละ ๙๐.๖๓ และ34 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรกยจากการอบรมไดย คิดเป็นรยอยละ ๘๕.๐๐ 35 

 36 



 
 

๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            3. สถาบันจัดการความรกยไดยดนาเนินนครงการกนากับติดตามดยานการจัดการความรกย “การนนาเสนอแนว1 
ปฏิบัติที่ดีสก่ความสนาเร็จ )KM Day(” เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หยองประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระ2 
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  3 
            สถาบันจัดการความรกยไดยรวบรวมาลการส่งาลงานการนนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสก่ความสนาเร็จ ซึ่งมี4 
จนานวนที่ส่งาลงานเขยาประกวดรวมทั้งสิ้น ๑๔ าลงาน นดยแยกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้ ๑( ดยานการาลิตบัณฑิต 5 
๒( ดยานการวิจัย ๓( ดยานการบริการวิชาการ ๔( ดยานการทนานุบนารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕( ดยานการประกัน6 
คุณภาพการศึกษา ๖( ดยานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทนางาน นดยสถาบันจัดการความรกยไดยจัดทนานปสเตอร์7 
เพ่ือใหยากยส่งาลงานนนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เป็นากยแทนจากคณะและหน่วยงานไดยพิจารณาตัดสินใหยคะแนน8 
การนนาเสนอาลงาน         9 
           าลการดนาเนินงาน 10 
           ๑( แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสก่ความสนาเร็จ  )Best Practice for Success(  การดนาเนินการนครงการในครั้ง11 
นี้ ทนาใหยมีากยไดยรับ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสก่ความสนาเร็จ )Best Practice for Success( จนานวน ๕ าลงาน  12 
           ๒( แนวปฏิบัติที่ดีสก่ความสนาเร็จ )Good Practice for Success( จนานวน ๑๒ าลงาน 13 
          สถาบันจัดการความรกยไดยจัดทนานล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นรางวัลใหยกับากยที่ไดยรับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็น14 
เลิศสก่ความสนาเร็จ  และมอบเกียรติบัตรใหยกับากยที่ไดยรับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีสก่ความสนาเร็จ เพ่ือเป็นขวัญและ15 
กนาลังใจแก่ากยส่งาลงาน  16 
 17 
         4. นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ไดยเขยาร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรการเรียนรกยเพื่อพัฒนาคุณภาพ18 
มาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ๒๑ นดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑( เพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน19 
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ๒( เพ่ือแลกเปลี่ยนขยอมกล ความรกย ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรกยตามหัวขยอ20 
การแลกเปลี่ยนเรียนรกย ตลอดจนการรับฟังและเรียนรกยจากวิทยากรากยทรงคุณวุฒิ ดังนี้  21 

    ๒.๑( การจัดการเรียนรกยและการประเมินาลการเรียนรกยดยานคุณธรรม จริยธรรม 22 
  ๒.๒( การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรยางคุณภาพอุดมศึกษา 23 
 ๒.๓( เทคนิคการเขียนขยอเสนอนครงการวิจัยเพ่ือใหยไดยรับทุน 24 
 ๒.๔( เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ 25 
 ๒.๕( เทคนิคการใชยขยอมกลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 26 
 ๒.๖( การพัฒนาการประกันคุณภาพท่ีสอดคลยองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 27 
๓( เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรกยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 28 
๔( เพ่ือคยนหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด 29 

นดยในปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ไดยรับมอบหมายใหยรับาิดชอบดยานการประกันคุณภาพการศึกษา  30 
    สถาบันจัดการความรกยไดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรกย เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ ความรกย และจัดการ31 

ความรกย และรวบรวมองค์ความรกย จนานวน ๖ กลุ่มการเรียนรกย ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ การจัดการเรียนรกยและประเมินาลการ32 
เรียนรกยดยานคุณธรรม จริยธรรม, กลุ่มที่ ๒ การพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสรยางคุณภาพอุดมศึกษา, 33 
กลุ่มที่ ๓ เทคนิคการเขียนขยอเสนอนครงการวิจัยเพื่อใหยไดยรับทุน, กลุ่มที่ ๔ เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มือ34 
อาชีพ, กลุ่มที่ ๕ เทคนิคการใชยขยอมกลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา, กลุ่มที่ ๖ การพัฒนาการประกัน35 
คุณภาพที่สอดคลยองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ก่อนเขยาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรกยร่วมกับ36 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เขยาร่วมนครงการ และสถาบันจัดการความรกย ไดยดนาเนินการรวบรวบองค์ความรกยหลังจากการ37 
จัดกิจกรรมกลุ่มและไดยจัดทนาเป็นรกปเล่มเพ่ือเายแพร่ใหยกับากยเขยาร่วมนครงการร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน38 



 
 

๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทา ไดยศึกษาขยอมกลก่อนการเขยาร่วมกิจกรรม ในการเขยาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราช1 
ภัฏรยอยเอ็ดที่ฐานะการร่วมเป็นเครือข่ายทั้ง ๘ สถาบัน ไดยแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม 2 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ3 
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด นดยมีากยเขยาร่วมนครงการรและเป็นตัวแทนใน4 
การแลกเปลี่ยนเรียนรกยกิจกรรมกลุ่ม ทั้ง ๖ กลุ่ม ดังนี้  5 
 กลุ่มท่ี ๑ การจัดการเรียนรกยและประเมินาลการเรียนรกยดยานคุณธรรม จริยธรรม คือ อาจารย์วัล6 
ลักษณ์  เที่ยงดาห์ 7 
  8 
 กลุ่มท่ี ๒ การพัฒนา Successor ที่สนับสนุนการสรยางคุณภาพอุดมศึกษา 9 
คือ นางสาวจินตนา  นพธิ์ชัย 10 
 11 
 กลุ่มท่ี ๓ เทคนิคการเขียนขยอเสนอนครงการวิจัยเพื่อใหยไดยรับทุน คือ  12 
ากยช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ และ อาจารย์ ดร.เกษร  เมรัตน์ 13 
 14 
 15 
 กลุ่มท่ี ๔ เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ คือ ากยช่วยศาสตราจารย์ 16 
แสงจันทร์  กะลาม 17 
 18 
 กลุ่มท่ี ๕ เทคนิคการใชยขยอมกลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 19 
อาจารย์ธิดารัตน์  สาระพล และ นางสาวแพรวนภา  เกี้ยงเก่า 20 
         21 
 กลุ่มท่ี ๖ การพัฒนาการประกันคุณภาพที่สอดคลยองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ 22 
อาจารย์ ดร.สัญชัย  ฮามคนาไพ และ อาจารย์ ดร.มงคล  เอกพันธ์ 23 
 24 
            สถาบันจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ดไดยจัดทนา BAR แบบบันทึกการเขยาร่วมกิจกรรม  25 
และ AAR เพ่ือใชยเป็นรายงานาลการเขยาร่วมนครงการร ของแต่ละท่านและไดยนนารายงานาลการเขยาร่วม26 
นครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด )กบ.( ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหยสถาบัน27 
จัดการความรกยดนาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรกย ถ่ายทอดองค์ความรกยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช28 
ภัฏรยอยเอ็ด 29 
 30 
   31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 



 
 

าลการดนาเนินงานปรากฏว่า  1 
 หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ไดยเขยารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจนาปีการศึกษา 2561 ส่งาลใหยทุกคณะา่านการประเมิน ซึ่งมีาลปรากฏ 2 
ดังนี้ 3 

หน่วยงาน ประเด็นความรู ้ การด าเนินงาน ผลลัพธ ์ ผลการประเมิน 
คณะนิติรัฐศาสตร์ ดยานการาลติบัณฑติ : เทคนิค

การจัดการเรยีนการสอนที่มี
คุณภาพ 
ดยานการวิจัย : เทคนิคการ
ส่งเสริมการวิจยัที่บกรณาการกับ
การเรยีนการสอน 

ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ โดยจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
เดือน มีการแสวงหาองค์ความรูโ้ดยให้ผู้เข้าร่วมการ
จัดการความรูไ้ด้แสดงความคดิเหน็ตามประเด็นที่ก าหนด
ท่านละประมาณ  3-5 นาที และในตอนท้ายไดเ้ปิดให้
ผู้เข้าร่วมการจดัการความรูไ้ด้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ
เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมูล โดยจดักิจกรรมทุกันพุธ 

๑ )เทคนิคการจดัการเรียนการสอน  
๒ )เทคนิคการจดัทนาตนาราวิชาการ  
๓ )เทคนิคการจดัทนาเอกสารประกอบการสอน  
๔ )เทคนิคการเขยาสก่ตนาแหน่งทางวิชาการ  
๕ )เทคนิคการขอทุนวิจัย  
เทคนิคการบกรณาการการวิจยักับการเรยีนการสอน  
๖ )เทคนิคการจดัการระบบงานสารบรรณ 

า่านการประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญช ี

ดยานการาลติบัณฑติ :   
แนวปฏิบัติที่ดีการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อใหยไดยตีพิมพ์วารสารใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
ดยานการวิจัย : แนวปฏิบัติที่ดีการ
จัดทนานครงการบกรณาการสก่
าลงานทางวิชาการดยานการวิจัย 

1 ) แลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง 
 
 
 
 
1 )การถ่ายทอดประสบการณ์ของคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การเขยีนบทความวจิัยเพื่อเผยแพร่ มีการ
จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง 
2 ) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 ครั้ง  

 

๑ )แนวปฏิบัติที่ดดียานการาลติบณัฑิตเรื่องการทบทวน
แนวปฏิบัติที่ดีการเขียนบทความวจิัยเพื่อใหยไดยตีพิมพ์
วารสารในระดับชาติและนานาชาติ 
๒ )แนวปฏิบัติที่ดีการจัดทนานครงการบกรณาการสก่าลงาน
ทางวิชาการดยานการวิจัย 

า่านการประเมิน 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ดยานการาลติบัณฑติ : 1 ) เทคนิค
การจัดการเรยีนการสอนแบบ
อาจารย์มืออาชีพ : แบบ Active 
Learning                                        
2) เทคนิคการจัดการเรียนรกยแบบ
ใชยชุมชนเป็นฐานการเรียนรกย 
ดยานการวิจัย : เทคนิคการเขยีน

1 ) การประชุมพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนจากคณาจารย์ที่มี
องค์ความรู้ วันพุธช่วงบ่าย ทั้งหมด 5 ครั้ง  
 
2 ) การถอดบทเรียนการจดัการความรู้จากบุคคล 

๑ )คก่มือเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนแบบอาจารย์มือ
อาชีพ : เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 
learning 
๒ )คก่มือเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนแบบอาจารย์มือ
อาชีพ : เทคนิคการจดัการเรียนรกยแบบใชยชุมชนเป็นฐาน
การเรยีนรกย 
๓ )คก่มือเทคนิคการเขียนขยอเสนอนครงการวิจัยแบบ

า่านการประเมิน 



 
 

๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขยอเสนอนครงการวิจัยแบบบกรณา
การเพื่อขอทุนสนับสนุน 

บกรณาการเพื่อขอทุนสนับสนุน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดยานการาลติบัณฑติ : เทคนิค
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในการแกยปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์และเทคนนนลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
ดยานการวิจัย : หลักการเขียน
นครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่นและระดมความรกยเรื่องเทคนิค
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการแกยปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์และเทคนนนลยสีารสนเทศ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
 
 
 
 
 
จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่นและระดมความรกยดยานการวิจัย
ของบุคคลากรคณะเทคนนนลยีสารสนเทศ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
 

กลุ่มเป้าหมายของการจดัการความรกยดยานการาลิตบณัฑติ
ไดยแก่อาจารย์ที่ปฏิบตัิงานเป็นระยะเวลานยอยกว่า ๕ ปี 

จนานวน ๔ คน จากการสนารวจเบื้องตยนพบว่าอาจารย์ที่นนา
เทคนิคการสอนไปปรบัใชยกับกิจกรรมการเรยีนการสอน 

มีาลตอบรับที่ดีขึ้นจากนักศึกษา และมีคะแนนการ
ประเมินการสอนเฉลีย่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มากขึ้น 

(๔.๓๒ คะแนน ) เมื่อเทียบกับาลการประเมินนดยเฉลี่ย
ของอาจารย์ทั้ง ๔ คนในปีการศึกษา๒๕๖๑ (๔.๑๖ 

คะแนน) 
 
จากการนนาแนวทางในการเสนอเคยานครงงานวิจัย พบว่า 

ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ บุคลากรคณะเทคนนนลยี
สารสนเทศมีการส่งเคยานครงงานวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนจาก
หลายแหล่งมากขึ้นเมื่อเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐  นดยมี
อาจารย์ที่เสนอเคยานครงงานวิจัยท้ังสิ้น 2 คน จนานวนเรื่อง
ทีน่นาเสนอ 2  เรื่อง (ปีการศึกษา 256Ð มีอาจารย์ที่เสนอ
เคยานครงงานวิจัยท้ังสิ้น 2  คน จนานวนเรื่องที่นนาเสนอ 2 

เรื่อง) 

า่านการประเมิน 

คณะครุศาสตร์ ดยานการาลติบัณฑติ : แนว
ปฏิบัติที่ดีเรื่องการเขียนาลงาน
ทางวิชาการ                                   
ดยานการวิจัย : แนวปฏิบัติที่ดีการ
เขียนบทความงานวิจัย 

๑ )การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรกยจาก ความรกย ทักษะ
ของากยมีประสบการณ ์
๒ )การรวบรวมความรกยจากแหล่งตา่ง ๆ  

๑ )การขอาลงานทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๒ )มีากยที่ไดยรับแต่งตั้งใหยดนารงตนาแหน่งทางวิชาการ จนานวน 
๖ คน  
๓ ) การเขียนบทความงานวิจยั ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี
การเขียนบทความวิจยั นนาเสนอ และตีพิมพ์ จนานวน ๔๙ 
เรื่อง TCI กลุ่ม ๑ จนานวน ๑๘ เรื่อง TCI กลุ่ม ๒ จนานวน 
8 เรื่อง ระดับนานาชาต ิ๔ เรื่อง นนาเสนอระดับนานาชาต ิ 

า่านการประเมิน 



 
 

๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรกย มหาวิทยาลัยราชภัฏรยอยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒  เรื่อง นนาเสนอระดับชาต ิ๑๗ เรื่อง ซึ่งนดยภาพรวม
จนานวนของบทความวิจัยลดลงจากปีท่ีแลยว (จนานวน ๕๔ 
เรื่อง  )แต่คุณภาพงานเพิ่มขึ้น  
 

คณะพยาบาลศาสตร์ ดยานการาลติบัณฑติ : 
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ดยานการวิจัย : การเขียน
บทความวิจัยตีพิมพ์เายแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาต ิ

๑ )กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรกยจากากยมีประสบการณ ์
๒  )กิจกรรมใหยคนาแนะนนาปรึกษา  
 

แนวปฏิบัติที่ดีกระบวนการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
อาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจยัเพิ่มขึ้นเป็นจนานวน ๖ 
นครงร่าง (งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ) มีจนานวน
าลงานวิจัย บทความวิชาการและงานสรยางสรรคไ์ดยรับ
การที่ตีพิมพ์และเายแพร ่
 

า่านการประเมิน 

 1 
หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ไดยดนาเนินการจัดการความรกย 2 ประเด็น คือ 1( การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดยานการจัดซื้อจัดจยาง  2( การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือ2 
เขยาสก่ตนาแหน่งที่สกงขึ้น มีาลการดนาเนินงาน ดังนี้  3 

ประเด็นความรู ้ การด าเนินการ ผลลัพธ ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดยานการจัดซื้อจดัจยาง ๑  )มีกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรกย  

๒  )มีกิจกรรมการอบรมการใหยความรกย  
๓ )มีกิจกรรมการสอนงานและถ่ายทอดองค์ความรกย 

๑  )มีแนวปฏิบัติในการดนาเนินงานดยานการพัสดุ  
๒  )ความเขยาใจเกีย่วกับ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบยีบ ขยอบังคับ บทลงนทษในการ
ดนาเนินงานดยานการพัสด ุ
๓  )สามารถปฏิบตัิหนยาที่ไดยอย่างถกกตยอง  
๔  )ส่งาลใหยการประเมิน ITA มีระดับคะแนนทีส่กงขึ้น 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเขยาสก่
ตนาแหน่งท่ีสกงขึ้น 

๑  )มีกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรกย  
๒  )มีกิจกรรมการอบรมการใหยความรกย  
๓  )มีกิจกรรมการสอนงานและถ่ายทอดองค์ความรกย  

๑  )มีความรกยความเขยาใจในภาระหนยาท่ี ขอบเขตการปฏิบตัิงานตามตนาแหน่ง  
๒  )จัดทนาคก่มือปฏิบัติงานไดยอย่างถกกตยอง  
๓  )เจยาหนยาท่ีสายสนบัสนุนวิชาการสามารถเลื่อนเขยาสก่ตนาแหน่งท่ีสกงขึ้น จนานวน ๑ คน 

 4 



 
 

  คณะกรรมการในที่ประชุมไดยเสนอแนวทางว่า หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการควรไดยรับการ1 
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใหยง่ายต่อการกนากับติดตาม และควรจัดใหยหน่วยงานที่มีาลการประเมิน2 
ดยานการจัดการความรกยในระดับดีเยี่ยมมาแชร์ประสบการณ์ องค์ความรกย แลกเปลี่ยนเรียนรกยดยานการจัดการความรกย ส่วนสาย3 
สนับสนุนวิชาการควรมีการดนาเนินงานและติดตามาลอย่างต่อเนื่อง 4 
 5 
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหยมีการนนาาลการประเมินไปเป็นแนวทางในการดนาเนินการจัดการความรกยในปี6 
การศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 7 
 8 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 9 
 10 
 11 
 12 
           นางสาวแพรวนภา  เกี้ยงเก่า     13 
                ากยจดบันทึกรายงานการประชุม 14 
 15 
 16 
 17 
                      นายวชัรกร  เนตรถาวร     18 

           ากยตรวจบันทึกรายงานการประชุม     19 
 20 
 21 
 22 

 อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ 23 

           ากยตรวจบันทึกรายงานการประชุม     24 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา ๑๓.๓๐ น  2 

ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 

------------------------ 5 
ผู้มาประชุม 6 
 7 

๑. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๒. อาจารย์สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน คณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. อาจารย์ ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล บัณฑิตวิทยาลัย 
๔. อาจารย์วัลลักษณ์  เที่ยงดาห์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๕. อาจารย์ ดร.เกษร  เมรัตน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๖. อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร คณะนิติรัฐศาสตร์ 
๗. อาจารย์จุฑารัตน์  จิตต์ถนอม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
๘. อาจารย์ ดร.ศิริญญา  อ่อนอัฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. อาจารย์นุชรินทร์  มิ่งโอโล ส านักกิจการนักศึกษา    

๑๐. นางสาวนิภาพร  ประเสริฐสังข์ ส านักวิชาการและประมวลผล 
๑๑. นางสาววิลาวรรณ์  กมลสินธ์ ส านักวิชาการและประมวลผล 
๑๒. นางสาวกัลยวรรธน์  สาลวีรรณ ส านักงานอธิการบดี 
๑๓. นางสาวอมรรัตน์  อธิจันทร์ ส านักงานอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์  ชมพูพาย์ คณะครุศาสตร์ 
๑๕. นายโอภาส  ศิริโท คณะครุศาสตร์ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๘. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญช ี
20. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
21. นายวัชรกร  เนตรถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
22. นางสาวแพรวนภา  เกี้ยงเก่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
23. นางสาวลัดดา  คุณหงส์ นักวิชาการสถิติ 
 8 
   
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  9 
 10 

    อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธานที ่11 
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการมาครบ          12 
องค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุม   13 
 14 
 15 
 16 
 17 



 
 

๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 
 2 
 ๑.๑  ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภฏั3 
ร้อยเอ็ด  4 
 5 
             อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๐๐๘๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง7 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ8 
วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานมีผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ9 
ด าเนินงาน และมีคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุก10 
หน่วยงานมีการจัดการความรู้  11 
 12 
มติที่ประชุม รับทราบ  13 
 14 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 15 
 16 

- ไม่มี - 17 
 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 20 
 21 

-  ไม่มี - 22 
                        23 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 24 
 25 
 ๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 26 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 27 
   28 
  อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย 29 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ไป30 
แล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับหน้าที่ในการรับการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๕ มีการก ากับติดตาม 31 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และผลการประเมินในผ่านทุกหน่วยงาน 32 
ส่งผลให้ระดับมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ด้วย การเชิญคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการ33 
ความรู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพ่ือหาแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 34 
จึงขอหารือในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิจารณาแนวทางในการ35 
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีนโยบายให้36 
แต่ละหน่วยงานส ารวจประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย หน่วยงานสาย37 
วิชาการ ด าเนินการจัดการความรู้ ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิชา หน่วยงานสายสนับสนุน38 
วิชาการ ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกันทุกหน่วยงาน มีประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการ ๑ เรื่อง คือ การพัฒนา39 
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ40 
ความรู้และด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒  41 



 
 

๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  คณะกรรมการในที่ประชุมได้เสนอแนวทางว่าทุกหน่วยงานควรจัดท าแผนการ1 
จัดการความรู้ตามประเด็นที่ได้ส ารวจตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้2 
ข้อเสนอแนะและเป็นนโยบายไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้หรือปฏิทินที่จะ3 
ด าเนินงาน ระบุวัน เวลาที่จะด าเนินงานให้ชัดเจนแล้วส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสถาบันวิจัยและ4 
พัฒนาจะได้วางแผนในการก ากับติดตามต่อไป หากกิจกรรมที่จะด าเนินการไม่ตรงกับวัน เวลาที่ได้ระบุไว้ ให้5 
แจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  6 
 7 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานส ารวจประเด็นความรู้ ดังนี้  ๑) หน่วยงานวิชาการ8 
ด าเนินการจัดการความรู้อย่างน้อย ๒ ประเด็นความรู้ คือ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย ๒) หน่วยงานสาย9 
สนับสนุนวิชาการ รวมทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ ๑ เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย10 
สนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้และส่งแผนการจัดการความรู้ที่ระบุ11 
วัน เวลา สถานที่ ที่ชัดเจนส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ลงไปก ากับ ติดตาม 12 
เข้าร่วมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาท า13 
หน้าที่ในการก ากับติดตตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  14 
 15 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 16 
 17 
 18 
 19 
            นางสาวแพรวนภา  เกี้ยงเก่า     20 
                  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  26 

             ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     27 
 28 

 29 
 30 

              รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ 31 

             ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     32 




