
หน้า ๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๖)/๒๕๖๔  

 

ประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๒(๒๖)/๒๕๖๔ 

ในวันพุธที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ห้องประชุมชั้น ๕  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และ Online  

 
รำยนำมคณะท ำงำนเข้ำร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน 
๒. ผศ.ดร.เหม  ทองชัย  ที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๓. ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม   คณะวิทยาการจัดการ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๔. ผศ.ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน์  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๕. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๖. นายธีรบุญ  เดชอุดม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๗. นายธรา  สุขคีรี  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๘. น.ส.ณยดา  ทองศรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๙. นายสุพจน์    ชนะค้า  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๑๐. นายทรงเกียรติ   ระลึกมูล  กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๑๑. น.ส.รัตนา  บุญแสวง  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๑๒. น.ส.จีราพร  โคกสุนันท์  กองอาคารและสถานที่   คณะท างาน 
๑๓. น.ส.อลิศ  พันธ์พรสม  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๑๔. นางณฐยา    เกิดธีระพงศ์  กองคลัง     คณะท างาน 
๑๕. นายปราการ รอดปรีชา  กองกลาง    คณะท างาน 
๑๖. น.ส.นิรมาน  ชื่นศิลป์  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๑๗. น.ส.นภณัฐ  ชมพู   สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๑๘. นายวิกรานต์ ผดุงวิเชียร  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ  คณะท างาน 
๑๙. นางแก้วตา  ยอดไทย  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๒๐. น.ส.ชนม์นิภา มณีโชติ  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๒๑. น.ส.จีรวรรณ บุญพิทักษ์  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน 
๒๒. นายวัฒนวุฒ ิ ช้างชนะ  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๒๓. นายณัฐวุฒิ   ตันมณี  เลขานุการ    คณะท างาน  
๒๔. นายสุทัน  มุมแดง  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน  
๒๕. น.ส.ทัศนาวรรณ ชมภู่   ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน 
๒๖. น.ส.นงนุช  ผ่องศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน  
๒๗. น.ส.ชลากร  อยู่คเชนทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน 

 
 



หน้า ๒                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๖)/๒๕๖๔  

 

รำยนำมคณะท ำงำนเข้ำร่วมประชุมช่องทำง Online  
๑. ผศ.ดร.สิริมา  เชียงเชาว์ไว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๒. ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
๓. ผศ.ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 
๔. น.ส.กาญจนา ผิวงาม  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 
๕. ดร.ลักขณา ศรีบุญวงศ์  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๖. นายอุทัย ช านาญกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๗. ผศ.ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
๘. น.ส.อมร สายสังข์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๙. ผศ.สาวิตร ี กาศสนุก  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๑๐. น.ส.ศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๑๑. น.ส.รัตนพร ศรีมาตย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน  
๑๒. นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๑๓. น.ส.ชัยญามล  เลิศสงคราม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๑๔. น.ส.กชพร ตันตาปกุล  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๑๕. น.ส.นภาพร บุญเถิม  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๑๖. นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๑๗. นางมณีนุช เจตน์อารี  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๑๘. น.ส.วรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย  กองกลาง    คณะท างาน 
๑๙. นายธีรพจน์ จินดาเดช  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๒๐. น.ส.มฤรินทร์ แตงน้อย  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๒๑. น.ส.สภุาวิตา สมใจ   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 
๒๒. ดร.กวิตา ปานล  าเลิศ  ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  คณะท างาน 
๒๓. น.ส.ศรันยา ฟูเผ่า   ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์และกราฟิคไซท์ คณะท างาน 
๒๔. ว่าทีพั่นตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง หัวหิน  คณะท างาน 
๒๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง นครนายก  คณะท างาน 
๒๖. นางธมลวรรณ เปรมศรี  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง นครนายก  คณะท างาน 
๒๗. น.ส.นาฏยา ต๊ะลี   บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๒๘. นายสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน  
๒๙. น.ส.สายใจ อยู่แท้กูล  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน 
 
รำยนำมคณะกรรมกำรที่ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม (เนื่องจำกติดภำรกิจ) 
๑. น.ส.ยุคลธร ปรีวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๒. น.ส.ธิติมา แก้วมณี  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๓. น.ส.รณิดา ศรีธนาวรุณ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๔. นางดวงสุดา บุญพบ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
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๕. นายครรชิต อนุกูล  โรงเรียกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
๖. ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๗. น.ส.วภิาดา แซ่ล้อ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๘. ดร.ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๙. ผศ.ดร.สุภาภรณ ์ ตั งด าเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๑๐. น.ส.พรสรวง เพ็งพริ ง  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๑๑. น.ส.วาสนา จันทร์จ่าย  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน 
๑๒. น.ส.สุกัญญา จันทราภรณ์  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๑๓. ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๑๔. นางจันทรา เลิศอนันต์  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๑๕. นายชิษณุพงศ์ ลิ มจ าเริญ  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๑๖. น.ส.สชุานัน ลัภสุวรรณ  กองคลัง     คณะท างาน 
๑๗. นายพิริยะ กิมาลี  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๑๘. ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๑๙. น.ส.เจนจิรา ภูผิวฟ้า  กองอาคารและสถานที่   คณะท างาน 
๒๐. นายชีพพงษ์รัชณ์ บุบผาชาติ  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๒๑. น.ส.เอมอร ศรีเกษม  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   คณะท างาน 
๒๒. น.ส.อังคณา สีหะวงษ์  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ  คณะท างาน 
๒๓. ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 
๒๔. น.ส.อรุณี อัศวภูมิ  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 
๒๕. ดร.ขวัญนภา สุขคร  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง ล าปาง  คณะท างาน 
๒๖. ดร.วาสนา จักร์แก้ว  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง ล าปาง  คณะท างาน 
๒๗. น.ส.ภูษณิศา ศักดาศรี  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง ล าปาง  คณะท างาน 
๒๘. น.ส.ปรีดา แซ่เล้า  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง หัวหิน  คณะท างาน 
๒๙. ดร.นวลรัตน ์ วัฒนา  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง ตรัง  คณะท างาน 
๓๐. น.ส.กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง ตรัง  คณะท างาน 
๓๑. น.ส.กันยามาศ ช่วยสมบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน  
๓๒. นางนวลปราง รักษาภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน 
๓๓. น.ส.ชุติมา เพชรรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน  
๓๔. น.ส.ชนัญชิดา อยู่เดช  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน  
๓๕. นายไพรัช ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน 
 
เริ่มกำรประชุมเวลำ ๑๔.๓๐ น. 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
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ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
 
       วำระท่ี ๑.๑  ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
 
          สรุปเรื่อง  ตามกรอบการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๓ การด าเนินงานของคณะท างานการจัดการความรู้ 
อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ประธานการประชุมเน้นย  าให้คณะท างาน ด าเนินการตามขั นตอน ๗ ขั นตอน และให้เป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานในแต่ละเดือน เพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (รอบ ๙ เดือน) ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
วำระท่ี ๑.๒  ช่องทำงกำรติดตำมกิจกรรมกำรอบรมและสมัครอบรมของกองบริหำรงำนบุคคล 
 

       สรุปเรื่อง  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมง/ปี      โดย
กองบริหารงานบุคคลได้พัฒนาช่องทางในการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบการส ารองที่นั่งการอบรม        (e-
Training) เพ่ือติดตามกิจกรรมการอบรมและสมัครเข้ารับการอบรม และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 
 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
   
       วำระท่ี ๒.๑  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
    ครั้งที ่๑(๒๕)/๒๕๖๔  
 
          สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั งที่ 
๑(๒๕)/๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมชั น ๕ อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้วนั น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอเวียน
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความที ่สนม.๒๒๗๙/๒๕๖๔ เรื่องขอส่งรายงานการ
ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั งที่ ๑(๒๕)/๒๕๖๔ จึงเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว  
   
       มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๑(๒๕)/๒๕๖๔  
 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี   
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ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องน ำเสนอเพื่อพิจำรณำ  
        
       วำระที่ ๔.๑ Show & Share กำรน ำเสนอหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  

(เดือนสิงหำคม ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔) 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่คณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับทราบกรอบการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน จึงให้คณะท างานการจัดการความรู้ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน น าเสอนหัวข้อการจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน
ดังนี  

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โดย นำยณัฐวุฒิ ตันมณี (แทน) 
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “การบริหารการจัดการกิจการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และการ

กระจายสินค้าสู่ตลาดภายนอก” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
ปัจจุบันโฮมเบอรี่มีการด าเนินการจัดส่งสินค้าทั งในส่วนของ Kerry EMS 7-11 และลูกค้า

ร้านค้า สาขาทั งในรูปแบบที่ทางสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ จัดส่งโดยการขนส่งที่จัดให้ หรือลูกค้ามารับเอง ดังนั น จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการ ดังนี  

๑. จดัท าคู่มือมาตรฐานการจัดส่งสินค้าและการกระจายสินค้าของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
๒. อบรมบุคลากรให้สามารถท างานเพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดความบกพร่องในการจัดส่งสินค้า

และการกระจายสินค้า หรือมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เป็นที่ประทับใจลูกค้า/หรือไม่ 
ก่อให้เกิดปัญหาหน้างานที่ต้องแก้ไข เพ่ือให้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ในการบริการสินค้า และเป็นความต้องการของลูกค้า 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
๑. คู่มือมาตรฐานการจัดส่งสินค้าและการกระจายสินค้าของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
๒. ข้อมูลร้อยละ ความพึงพอใจของลูกค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
๓. จ านวนข้อบกพร่องและปัญหาที่พบลดลง หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที อย่างเป็นที่

ประทับใจตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มือมาตรฐาน 
 

ศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำรสวนดุสิต โดย นำยวิกรำนต์ ผดุงวิเชียร 
หัวข้อ “ขั นตอนการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสอบ” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
- เนื่องจาก ผู้ว่าจ้างงานการจัดสอบแต่ละงาน มีเงื่อนไข ข้อก าหนดและข้อปฏิบัติงานในการ

ด าเนินงานสอบที่แตกต่างกัน เพ่ือให้งานด าเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขของผู้ว่าจ้าง 
- บุคลากรในส่วนงานเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานสอบทดแทนกันได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
แนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสอบในแต่ละงาน 
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กองกฎหมำย โดย นำยสุพจน์ ชนะค้ำ 
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในเนื อหาของ
ระเบียบดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยต้องรับรู้และเข้าใจ เนื่องจากเป็นกระบวนการทางกฎหมาย
ในการด าเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัย ในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยกระท าความผิด ในส่วนนี กองกฎหมายจึง
ยกกรณีของการสืบสวนข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยเท่านั น เพราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวบุคลากรมากที่สุด เพ่ือให้
กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของมหาวิทยลัยเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ขั นตอน ปัญหา อุปสรรค และ
ความส าคัญของกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
- คู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- นิติกรผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ด้านการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้มีคู่มือการปฏิบัติงาน

เฉพาะด้าน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถศึกษาคู่มือ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ

สืบสวนข้อเท็จจริง ได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย 
 

กองบริหำรงำนบุคคล โดย นำงสำวรัตนำ บุญแสวง 
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดการข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารข้อมูลกลาง 

ของกองบริหารงานบุคคล (HRMIS V.2021)” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารข้อมูลกลาง ของกองบริหารงานบุคคล (HRMIS V.2021) เป็น

ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลงานทั งหมดของผู้ปฏิบัติงานภายในกองบริหารงานบุคคล ซึ่งจัดเก็บข้อมูลไว้ภายใน
ระบบแม่ข่าย (Server) ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ปฏิบัติงานภายในกองบริหารงานบุคคลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
สารสนเทศทั งหมด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย นอกจากนี  
ระบบดังกล่าว ยังสามารถเข้าใช้งานได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้ข้อมูล หรือ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
๑. บุคลากรกองบริหารงานบุคคล สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน

ท่านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้สะดวก และรวดเร็ว 
๒. บุคลากรกองบริหารงานบุคคล สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน

ท่านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนกรณีเร่งด่วน 
๓. บุคลากรกองบริหารงานบุคคล สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน

ท่านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ท่ีไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยได้ 
๔. บุคลากรกองบริหารงานบุคคล สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน

ท่านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องให้บริการข้อมูลเบื องต้นแก่ผู้รับบริการทั งภายในและภายนอก แทนผู้ปฏิบัติงานหลัก 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดย นำยธีรบุญ เดชอุดม 
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “สนับสนุนการเรียนรู้ยุคใหม่ สู่วิถีนิวนอร์มัลแบบ Hybrid 

Learning” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
๑. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรของส านักวิทยบริการ ฯ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการใช้เครื่องมือที่

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในวิถีความปกติใหม่ (New Normal) รวมทั งการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ 
(SDU Online Learning) 

๒. เพ่ือให้บุคลากรสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ 

๓. เพ่ือถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ (Hybrid Learning) 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
๑. บุคลากรของส านักวิทยบริการ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ ๘๐ จากจ านวนบุคลากรทั งหมด 
๒. มีคู่มือปฏิบัติงาน หัวข้อ “สนับสนุนการเรียนรู้ยุคใหม่  สู่วิถีนิวนอร์มัลแบบ Hybrid 

Learning” จ านวน ๑ เล่ม 
๓. คลิปวิดีโอเผยแพร่เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 

(Hybrid Learning) จ านวน ๑ ชิ นงาน 
 

กองประชำสัมพันธ์ โดย นำงสำวอลิศ พันธ์พรสม  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “การก าหนดสัดส่วนป้ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสื่อของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรณีสื่อออนไลน์)” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
เพ่ือให้บุคลากรที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้มีความเข้าใจการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่

เหมาะสมชนิดที่เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ ส าหรับเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยลัยสวนดุสิต เช่น Website 
Facebook Group Line 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจในการก าหนดรูปแบบขนาดของ

สื่อที่ต้อกงารสื่อสารตามสัดส่วนของสื่อท่ีใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

กองนโยบำยและแผน โดย นำยทรงเกียรติ  ระลึกมูล  
 หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “การรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่าน

ระบบ Budget U” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
กองนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านระบบติดตามและประเมินผล  



หน้า ๘                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๖)/๒๕๖๔  

 

ด้านงบประมาณ (Budget U) ทุกไตรมาส เพ่ือให้การติดตามผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และสอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ดังนั น กองนโยบายและ
แผนสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และการรายงานผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครบถ้วน สมบูรณ์และ
รวดเร็ว 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
๑. บุคลากรกองนโยบายและแผนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. บุคลากรสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ 

(Budget U) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

กองอำคำรและสถำนที่ โดย นำงสำวจีรำพร โคกสุนันท์  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “การอบโอโซน” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบัน พบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็น โรคหวัด 

ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ หรือแม้กระทั่งโรคติดเชื อระบบทางเดินหายใจ COVID-19 ซึ่งกองอาคารและสถานที่โดยส่วน
งานช่าง ต้องเป็นผู้ด าเนินนการอบโอโซนเพ่ือฆ่าเชื อให้แก่พื นที่ที่มีการใช้งาน ดังนั น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันใน
เรื่องของวิธีการใช้งาน การบ ารุงรักษาเครื่อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย กองอาคารและสถานที่จึงเลือก
หัวข้อนี เพื่อจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั งนี  คู่มือที่ได้ด าเนินการจัดท าบุคคลภายนอกสามารถที่จะ
ใช้งานอุปกรณ์ได้ภายใต้ความปลอดภัยอีกด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
ไม่มีผู้ที่ได้รับอันตรายจากการใช้งานเครื่องอบโอโซน ในการอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื อโรค 
 

สวนดุสิตโพล โดย นำงสำวนภณัฐ ชมพู 
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดท ารายชื่อเพ่ือเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
การเก็บข้อมูลด้วยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ เป็นอีกช่องทางในการส ารวจเพ่ือท าให้

ได้ข้อมูลตามความต้องการ ดังนั น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดท ารายชื่อเพ่ือเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์  
จึงเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ที่ผู้ปฏิบัติงานท่านอ่ืนสามารถน าไปใช้ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
บุคลากรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม โดย นำยธรำ สุขคีรี  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดอบรมภาษาอังกฤษพิชิต TOEIC ส าหรับนักศึกษา

ที่มีผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
เพ่ือเผยแพร่กระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษให้ผ่านเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 



หน้า ๙                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๖)/๒๕๖๔  

 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ นำงสำวณยดำ ทองศรี  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : การขอ

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
ปัจจุบันการวิจัยได้เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นดัชนีส าคัญตัวหนึ่งใน

การจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีเป้าหมายในการผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมขึ นทุกปี  รวมทั ง
คุณภาพของงานวิจัยก็ต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ น โดยงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น ๕ ช่องทาง 
ได้แก่ (๑) ด้านพาณิชย์ : การน านวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพ
อ่ืน ๆ (๒) ด้านนโยบาย : การน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย ซึ่งหมายถึง หลักการ แนวทาง กลยุทธ์ ใน
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน (๓) ด้านสาธารณะ : การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (๔) ด้านชุมชนและพื นที่ : การน า
กระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ
พื นที่หนึ่งไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอ่ืน (๕) ด้านวิชาการ : การน าองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๗) 

ในการจะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ อาจารย์/นักวิจัยต้องมีการแสวงหาแหล่งทุนจาก
หน่วยงานทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางในการของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย มีรูปแบบวิธีด าเนินการตามแหล่งทุน โดยจะขอแบ่งวิธีการด าเนินงานเป็น ๔ รูปแบบหลัก ดังนี  

๑. อาจารย์/นักวิจัย สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ และอาจารย์/
นักวิจัยต้องได้รับหนังสือมอบอ านาจเห็นชอบก่อนการลงระบบ 

๒. อาจารย์/นักวิจัย สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ และมีการลง
นามรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยทางออนไลน์ 

๓. อาจารย์/นักวิจัย สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางอีเมลไปยังหน่วยงานให้ทุนหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแทน 

๔. อาจารย์/นักวิจัย สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานให้ทุนผ่านสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ซึ่งการของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มีขั นตอนที่แตกต่างกันไป ตาม
แหล่งทุนและในบางแหล่งทุนมีเอกสารที่ใช้ประกอบการขอทุนค่อนข้างมาก ดังนั นผู้เขียนจึงมีความประสงค์จัดท าคู่มือ
การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์/
นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการขอทุน ฯ ได้ถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 

 



หน้า ๑๐                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๖)/๒๕๖๔  

 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
ร้อยละของจ านวนอาจารย์/นักวิจัย ที่สามารถขอทุนและยื่นเอกสารได้ถูกต้องและทันตาม

ก าหนดเวลาของประกาศแหล่งทุนภายนอก ร้อยละ ๘๐ 
 

กองคลัง โดย นำงณฐยำ เกิดธีระพงศ์  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
ทุกคณะ/โรงเรียน สามารถด าเนินการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและวิเคราะห์ความคุ้มค่า

ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
๑. ขั นตอนการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
๒. รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะ/โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ส ำนักกิจกำรพิเศษ โดย นำงแก้วตำ  ยอดไทย  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของหน่วยงาน

ในก ากับ ส านักกิจการพิเศษ” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
- ส านักกิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในด้านการเป็น “ห้องเรียนสนาม” โดย

การสอนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในอัตลักษณ์ด้านอาหารและการบริการ รวมถึงสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ ระหว่างส านักกิจการพิเศษ กับโรงเรียน/

คณะ/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง การรับ-ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของหน่วยงานในก ากับ ส านักกิจการ
พิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ที่สาขาวิชาก าหนด
และจัดส่ง 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
แนวทางการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของส านักกิจการพิเศษ ที่โรงเรียน/คณะ/

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย โดย นำงสำวชนม์นิภำ มณีโชติ  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการปฏิบัติงาน KM ขั นตอนการเสนอวาระเข้าที่ประชุม” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
เนื่องจากหลาย ๆ หน่วยงานยังไม่เข้าใจในขั นตอนการเสนอวาระเข้าที่ประชุม 
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
สามารถใช้ทักษะขั นตอนการเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้อย่างถูกต้องและให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๖)/๒๕๖๔  

 

กองกลำง โดย นำยปรำกำร รอดปรีชำ  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “ขั นตอนการให้บริการด้านงานสารบรรณของกองกลาง” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
๑. เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงจุดรับบริการ ขั นตอน/วิธีการ และระยะเวลาในการให้บริการ 
๒. พัฒนามาตรฐานในการให้บริการของบุคลากรกองกลาง 
๓. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่ดี 
๔. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน และใช้เป็นเครื่องมือการฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรใหม่ 
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
 

กองพัฒนำนักศึกษำ โดย นำงสำวนิรมำน ชื่นศิลป์  
หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน “ขั นตอนการขอเบิกสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุของ

นักศึกษา” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
การเลือก “ขั นตอนการขอเบิกสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุของนักศึกษา” มาเป็นหัวข้อ

คู่มือปฏิบัติงานในการจัดการความรู้ของกองพัฒนานักศึกษา เพราะเป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการให้บริการของ
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาแก่ผู้มาติดต่อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาหรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมา
ติดต่อได้ด้วยตนเอง) ซึ่งกระบวนการนี เป็นสวัสดิการจากการท าประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัยซึ่งผู้ที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาทุกชั นปีทุกคนควรได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จึงควรน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เพ่ือให้บุคลากร
ของกองพัฒนานักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเด็นการจัดการความรู้ และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานและ
ถ่ายทอดความรู้ต่อ ให้กับเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนได้น าไปปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนา การ
ปฏิบัติให้มีคุณภาพยิ่งขึ น  

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ 
๑. ระดับคุณภาพการด าเนินงานในการให้บริการแต่ละขั นตอน 
๒. ประสิทธิภาพการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดย นำงสำวจีรวรรณ  บุญพิทักษ์  
หัวข้อ “การยื่นค าร้องออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ได้ปรับการท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ ด้วยการปรับกระบวนการ การให้บริการการขอ
เอกสารทางการศึกษาของนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นรูปแบบออนไลน์  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ระบบบริหารการศึกษา) ที่หลากหลายในการให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู ้
   ระบบการยื่นค าร้องออนไลน์ส าหรับบนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
 
 



หน้า ๑๒                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๖)/๒๕๖๔  

 

   ข้อเสนอแนะ ผศ.ดร.ประศำสน์  นิยม   
   กล่าวขอบคุณผู้น าเสนอวาระที่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด และฝ่ายเลขานุการ และศิษย์
เก่าการจัดการความรู้ ในการด าเนินการจัดประชุมด้วยด้านเอกสารที่ครบถ้วนเรียบร้อย การน าเสนอหัวข้อการจัดการ
ความรู้คณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานอธิบายเหตุผลของความส าคัญในการเลือกท าหัวข้อการจัดการความรู้
ชัดเจน แต่ประเด็นที่เป็นค าถามจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ เป็นเรื่องของการน าการจัดการความรู้ไปใช้      
ซึ่งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพต้องการเห็นการน าไปใช้จริง เช่น ผลผลิตจากการจัดการความรู้เรื่องงานวิจัย ที่มี
จ านวนงานวิจัยที่เพ่ิมขึ น หรือจ านวนผู้ได้รับทุนเพ่ิมขึ น ส าหรับด้านการจัดการเรียนการสอนนั นยังไม่มีผลที่แสดงความ
ชัดเจนของการน าการจัดการความรู้ไปใช้จริง เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ วัดผลโดยมีนักศึกษาสอบ TOEIC มีจ านวนมาก
ขึ น เป็นต้น จึงขอความร่วมมือคณะท างาน ในการน าเสนอผลการจัดการความรู้ในการประชุมครั งถัดไปคณะท างานต้อง
รายงานผลการจัดการความรู้ โดยประเด็นหลักที่เน้นย  า คือ การอธิบายเนื อความรู้ และอธิบายการวัดผล อาจจ านวน
ตัวเลขเชิงประจักษ์ ของการใช้ผลจากการจัดการความรู้ในเรื่องที่ท า เมื่อถึงระยะเวลาฝ่ายเลขานุการจะท าบันทึกข้อความ 
โดยขอให้คณะท างานตอบเนื อความรู้อย่างน้อย ๗ บรรทัดหรือมากกว่านั น และเขียนผลของการจัดการความรู้ อาจเป็น
ตัวเลขเชิงประจักษ์ ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั น การตรวจประกันคุณภาพมีตัวชี วัดอยู่ ๒ ระดับ คือระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/ส านัก ซึ่งตัวชี วัดระดับคณะ/ส านักจะไม่ตรวจของสายสนับสนุน แต่สายสนับสนุนจะถูก
ตรวจในตัวชี วัดระดับมหาวิทยาลัย  
 

   ข้อเสนอแนะ ผศ.ดร.พรภัทร  อินทรวรภัทร 
   ตัวชี วัดบางตัวของผลงานที่น าเสนอในการประชุมครั งนี  มีความส าคัญ หน่วยงานอาจปรับหรือ
ตั งตัวชี วัดที่อ่อนลงมานิดนึงได้ เช่น สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดตัวชี วัดที่มีนักศึกษาผ่าน TOEIC ๑๐๐% 
นั น เป็นความท้าท้ายที่สูงมาก อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวชี วัดระยะสั น เช่น คณะ/โรงเรียน/หลักสูตร หรือสถาบันภาษา     
ศิลปะ ฯ เอง สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามขั นตอนมาตรฐานที่สถาบันภาษา ศิลปะ ฯ ได้ตั งไว้ หรือกองประชาสัมพันธ์       
ที่ก าหนดตัวชี วัดเป็นร้อยละของจ านวนชิ นงาน อาจปรับเป็นร้อยละของจ านวนชิ นงานที่สามารถก าหนดสัดส่วนได้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กองประชาสัมพันธ์ก าหนดไว้ หรือแม้กระทั่งกองนโยบายและแผน อาจปรับตัวชี วัดเป็นร้อยละของจ านวน
หน่วยงานที่กรอกข้อมูลผ่าน Budget U ได้ตามมาตรฐานที่ อว. ก าหนด ยังมบีางหน่วยงานก าหนดตัวชี วัดที่ไม่ค่อยชัดเจน 
สามารถก าหนดตัวชี วัดจากผลลัพธ์ได้ สิ่งที่น่าสนใจในปีนี คือ หัวข้อของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน มีความแคบและ
ลึกมากขึ นซ่ึงการจัดการความรู้จะส่งผลที่ชัดเจน กรณีของสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อแคบและลึกไปถึงกระบวนการ  
ในการวัดผลระดับกระบวนการสามารถวัดผลได้โดยการท างานนั น ๆ เป็นไปตามระเบียบ ตามมาตรฐานหรือไม่ หรือ
เป็นไปตามขั นตอนการปฏิบัติงานได้ดีหรือเปล่า การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของคู่มืออาจเพ่ิมผ่านชื่อของคู่มือ เช่น ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องการจัดการความรู้ที่ดีมาก เมื่อฟังรายละเอียดเหมือนเป็นเรื่องเก่ียวกับการสร้าง
ที่ปรึกษา หรือ Trainer ซึ่งในเนื อเรื่องอาจบอกว่าเป็นการการจัดการความรู้เพ่ือสร้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการเรียนรู้
แบบ Hybrid Learning หรือส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย อาจปรับชื่อเรื่องเป็น คู่มือกการปฏิบัติงานการเสนอ
วาระเข้าที่ประชุมโดยบอกชื่อของการประชุม หรือกองกลางอาจจะเลือกจากงานที่มีปัญหาจริง ๆ มาก าหนดเพ่ือท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน ส าหรับกองอาคารและสถานที่ เป็นคู่มือที่ดีมาก เนื่องจากตัวชี วัดก าหนดว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการอบ
โอโซน อาจจะสร้างมูลค่าเพ่ิมจากชื่อคู่มือเป็น คู่มือการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการอบโอโซน เป็นต้น
    
 
 



หน้า ๑๓                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๒(๒๖)/๒๕๖๔  

 

   ข้อเสนอแนะ ว่ำที่ร้อยตรี ดร.วรำธร  อภิรักษ์ 
   คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารชิ นส าคัญในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งช านาญการ  ของ
บุคลากรสายสนับสนุน ฉะนั นทุกท่านต้องมี เพราะคู่มือเป็นขั นตอนในการน าไปสู่ผลงานชิ นอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางการพัฒนา หรือโครงการที่จะจัดท าในอนาคต ส าหรับตัวชี วัดการจัดการความรู้ในการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ใน ๔ ปีที่ผ่านมานั น ผ่านมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกัน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

  ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    
   ก ำหนดกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิตครั้งต่อไป   

ครั้งที่ ๓(๒๗)/๒๕๖๔ 
  สรุปเรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั งต่อไป ครั งที่ ๓

(๒๗)/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั น ๕ อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมก าหนดให้คณะท างานรายงานความก้าวหน้า โดยฝ่ายเลขานุการฯ ส่งบันทึกข้อความถึงหน่วยงาน
พร้อมกับแบบฟอร์มการรายงาน และค าถามที่หน่วยงานต้องตอบในสัปดาห์ถัดไป การรายงานแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
สายวิชาการ รายงานในการประชุมครั งที่ ๓(๒๗)/๒๕๖๔ และสายสนับสนุน รายงานในการประชุมครั งที่ ๔(๒๘)/๒๕๖๔ 
 
          มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
เลิกกำรประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

 

นางสาวทัศนาวรรณ  ชมภู่ นางสาวชุติมา  เพชรรัตน์ 
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