
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู 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. นางสาวลัดดา  คุณหงส์ นักวิชาการสถิต ิ
 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 
 18 



 
 

๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 

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 ๐๐01/๒๕๖4 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 ๒๕๖3 ไป30 
แล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับหน้าที่ในการรับการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.6 มีการก ากับติดตาม 31 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และผลการประเมินในผ่านทุกหน่วยงาน 32 
ส่งผลให้ระดับมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ด้วย การเชิญคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการ33 
ความรู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพ่ือหาแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ต่อไป 34 
จึงขอหารือในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิจารณาแนวทางในการ35 
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีนโยบายให้36 
แต่ละหน่วยงานส ารวจประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖3 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 ๒๕๖3  41 



 
 

๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  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 
                     นายวัชรกร  เนตรถาวร   20 
                                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  26 

             ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     27 
 28 

 29 
 30 

              รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ 31 

             ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     32 


