
หน้า ๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๓(๑๘)/๒๕๖๒   
 

 รายงานการประชุม คณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๓(๑๘)/๒๕๖๒ 

ในวันพุธท่ี ๑๒ มิถนุายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมชั้น ๕  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

  
 
รายนามคณะท างานเข้าร่วมประชุม 
 
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  รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๕. ว่าทีร่้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๖. น.ส.ยุคลธร  ปรีวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๗. ผศ.สาวิตร ี  กาศสนุก  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๘. น.ส.ศิริพรรณ   ฮ้อธิวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๙. ผศ.ดร.ฐิตินาถ   สุคนเขตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
๑๐. น.ส.จามร ี  กลางคาร  คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
๑๑. อ.ดร.ชรริน  ขวัญเนตร  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๑๒. นายอุทัย  ช านาญกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๑๓. อ.ธิติมา  แก้วมณี  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๑๔. นางดวงสุดา  บุญพบ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๑๕. อ.ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
๑๖. น.ส.เต็มใจ    มนต์ไธสงค์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
๑๗. อ.ดร.อังค์ริสา แสงจ านงค์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๑๘. น.ส.อมร  สายสังข์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๑๙. น.ส.สุคนธ์ทิพย์ หนองโทน  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๒๐. อ.ดร.ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๒๑. นายธีรบุญ  เดชอุดม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๒๒. น.ส.ชยัญามล เลิศสงคราม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๒๓. นางจารุวรรณ เช็งแซ่  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน 
๒๔. นายวัฒนวุฒ ิ ช้างชนะ  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๒๕. ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน  
๒๖. น.ส.ณยดา  ทองศรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๒๗. นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๒๘. นางมณีนุช  เจตน์อารี  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
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๒๙. นางจันทรา  เลิศอนันต์  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๓๐. น.ส.วรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย  กองกลาง    คณะท างาน 
๓๑. นายสุพจน์  ชนะค้า  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๓๒. น.ส.ณฐยา  ศัลย์วิวรรธน ์  กองคลัง     คณะท างาน 
๓๓. นายทรงเกียรติ ระลึกมูล  กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๓๔. นายญาณสิทธิ ศิริธนาภรณ์พันธ์ กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๓๕. นางรัตติการ  วงศ์นิติกร  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๓๖. น.ส.นิรมาน  ชื่นศิลป์  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๓๗. นายสกล  โพฉลาด  กองอาคารและสถานที่   คณะท างาน 
๓๘. น.ส.อาริสาร์ ธาราภูมิภาณุพัฒน์ กองอาคารและสถานที่   คณะท างาน 
๓๙. น.ส.นิอัสรา  เจ๊ะอูเซ็ง  กองวิเทศสัมพันธ์    คณะท างาน 
๔๐. ดร.ณัฏฐนิช   สิริสัจจานุรักษ์  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๔๑. นายไพศาล  คงสถิตสถาพร  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๔๒. น.ส.ศรัณยา  ฟูเผ่า   ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๔๓. น.ส.จันทร์รว ี ลบแย้ม  ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๔๔. ดร.สุชรินทร ์ พีรยานันท์  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   คณะท างาน 
๔๕. น.ส.สิรินดา  เสวตสมบูรณ์  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๔๖. น.ส.อรุณ ี  อัศวภูมิ  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 

    (แทน) นางจันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา 
๔๗. น.ส.สภุาวิตา สมใจ   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 
๔๘. อ.ดร.วรเวชช ์ อ่อนน้อม  ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  คณะท างาน 
๔๙. ดร.ขวัญนภา สุขคร  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๐. นายสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๑. นางวาสนา  จักรแก้ว  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๒. ว่าทีพั่นตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  คณะท างาน 
๕๓. น.ส.ปรีดา  แซ่เล้า  ศูนย์การศึกษานอกทีตั้ง หัวหิน  คณะท างาน 
๕๔. ดร.สฤษดิ ์  ธัญกิจจานุกิจ  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  คณะท างาน  
๕๕. น.ส.อินทิรา  ไพรัตน์  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  คณะท างาน 
๕๖. ว่าทีร่้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  คณะท างาน 
๕๗. นายศุภพล  กิจศรีนภดล  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  คณะท างาน 
๕๘. น.ส.กันยามาศ ช่วยสมบูรณ์  ส านักงานมหาวิทยาลัย   คณะท างาน (อาสา๓) 
๕๙. น.ส.ชุติมา  เพชรรัตน์  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๐. น.ส.ชนัญชิดา อยู่เดช  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๑. นายไพรัช  ภู่ระหงษ์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๒. น.ส.ทัศนาวรรณ ชมภู่   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑.  น.ส.นภาพร  บุญเถิบ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒.  น.ส.ปุณยาพร ไตรพรหม  กองวิเทศสัมพันธ์ 
 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม (เนื่องจากติดภารกจิ) 
๑. อ.ดร.อานุภาพ ถูปาอ่าง  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 
๒. ผศ.ภริมา วินิธาสถิตกุล  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 
๓. น.ส.กาญจนา ผิวงาม  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน  
๔. อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๕. น.ส.รณิดา ศรีธนาวรุณ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๖. นางนวลปราง รักษาภักดี  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๗. น.ส.วภิาดา แซ่ล้อ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๘. น.ส.พรสรวง เพ็งพริ้ง  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๙. นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๑๐. น.ส.วลัยพร อ่อนน้อมดี  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๑๑. น.ส.แก้วตา สมิตินันทน์  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๑๒. น.ส.ชนม์นิภา มณีโชติ  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๑๓. นายปราการ รอดปรีชา  กองกลาง    คณะท างาน 
๑๔. นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจ าเริญ  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๑๕. น.ส.สชุานัน ลัภสุวรรณ  กองคลัง     คณะท างาน 
๑๖. นายพิริยะ กิมาลี  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๑๗. อ.ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๑๘. น.ส.เอมอร ศรีเกษม  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   คณะท างาน 
๑๙. นาวสาวยุพาพร มาชม  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๒๐. นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 
๒๑. นายวิกรานต์ ผดุงวิเชียร  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ  คณะท างาน 
๒๒. น.ส.อังคณา สีหะวงษ์  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ  คณะท างาน 
๒๓. น.ส.นงนุช ผ่องศรี  ศูนย์สิ่งแดล้อม    คณะท างาน (อาสา๓) 
๒๔. นายสุทัน มุมแดง  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน (อาสา๓) 
๒๕. น.ส.สายใจ อยู่แท้กูล  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน (อาสา๓) 
๒๖. น.ส.ชลากร อยู่คเชนทร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน (อาสา๓) 
๒๗. นายณัฐวุฒิ ตันมณี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน (อาสา๓) 
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เริ่มการประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 

   ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
 
       วาระท่ี ๑.๑  การตรวจประกันคุณภาพดา้นการจัดการความรู้ รอบ ๙ เดือน ของหน่วยงาน 
 
          สรุปเรื่อง ผศ.ดร.ประศาสน์  นิยม ที่ปรึกษาคณะท างานการจัดการความรู้  อธิบายการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษารอบ ๙ เดือน ดังนี้ การตรวจระดับคณะ/โรงเรียน เป็นการตรวจที่เข้มข้นมาก เพราะเป็น
คณะกรรมการจากภายนอก หน่วยงานระดับส านักเป็นการตรวจจากคณะกรรมการภายใน การตรวจระดับมหาวิทยาลัย
จะตรวจตามค าส าคัญ (Key word) ตามที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องเข้ารับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษารอบ ๙ เดือน ซมีหน่วยงานที่ได้รับการตวรจประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้ว  ยกตัวอย่างเช่น             
คณะวิทยาการจัดการ  
   ผศ.สาวิตรี  กาศสนุก รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ รอบ ๙ เดือนของ           
คณะวิทยาการจัดการผ่านตามเกณฑ์ และให้ข้อสังเกตุการตอบค าถามของคณะกรรมการ การตอบค าถามคณะกรรมการ
ตอบแยกเป็นตัวชี้วัด ตอบให้ตรงค าถาม และตอบให้ครบทุกค าถาม รวมทั้งแสดงหลักฐานประกอบ เช่นการด าเนิน
โครงการมีขั้นตอนอย่างไร เชิญใครมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
     
      มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   
       วาระท่ี ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ครั้งท่ี ๒(๑๗)/๒๕๖๒  
 
          สรุปเรื่อง ตามทีไ่ด้มีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ ๒(๑๗)/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น           ฝ่าย
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

  
       มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒(๑๗)/๒๕๖๑ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

วาระท่ี ๓.๑  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ผ่านช่องทาง Line 
 
   สรุปเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปสถานะการส่ง KM SDU Sharing โดยหน่วยงานที่ต้องน าเสนอ 

KM SDU Sharing ในเดือนมิถุนายน ดังนี้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะวิทยาการ
จัดการ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง หน่วยงานที่ต้องน าเสนอ KM SDU Sharing ประจ าเดือนกรกฎาคม 
ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุ ษย์ 
โรงเรียนการเรือน และศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ หน่วยงานที่น าเสนอ KM SDU Sharing เดือนสิงหาคม 
ประกอบด้วย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ส านักกิจการ
พิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สวนดุสิตโพล ศูนย์บริการทดสอบวิชาการสวนดุสิต และส านักงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่น าเสนอ KM SDU Sharing เดือนกันยายน ประกอบด้วย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
กองกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา กองกฎหมาย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคลัง ส านักบริหารกล
ยุทธ์ กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และกองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานที่ต้องน าเสนอประจ าเดือนตุลาคม 
ประกอบด้วย กองอาคารและสถานที่ กองวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย และกองประชาสัมพันธ์ 
 
       มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
         วาระ ๔.๑ Show & Share หัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามกรอบการท างาน 

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

   โรงเรียนการเรือน โดย อาจารย์ธิติมา  แก้วมณี 
   สายวิชาการ  

ด้านการผลิตบัณฑิต “แนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมสู่การประกวดแข่งขันด้าน
อาหาร” 

เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ  เพ่ือประโยชน์และเป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของอาจารย์และนักศึกษาในโรงเรียนการเรือน 

ตัวบ่งชี้ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ เกิดการน าแนว
ปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ บุคลากร/นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันประสบความส าเร็จได้รับรางวัลอย่างน้อยร้อยละ 
50 
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ด้านวิจัย“การพัฒนาโครงร่างแผนวิจัยด้านอาหารแบบบูรณาการ” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ

มีความรู้มีแนวทางในการเขียนโครงร่างแผนการวิจัยด้านอาหารแบบบูรณาการเพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้ เกิดการพัฒนา

โครงร่างแผนการวิจัยด้านอาหารแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอย่างน้อย 1 แผนงาน 
สายสนับสนุน โดย น.ส.ดวงสุดา  บุญพบ 
คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดส่งข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม”  
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ  โรงเรียนการเรือนมีการ

ด าเนินงานด้านบริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก และยังมีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทางด้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการด าเนินโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น
โรงเรียนการเรือนขาดการจัดส่งข้อมูลข่าวสารและการรายงานผลการด าเนินงานหลังจัด โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ได้
ข้อมูลการด าเนินงานโรงเรียนการเรือนจึงก าหนดจัดท าคู่มือการจัดส่งข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้  
๑. หลักสูตร/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 

เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 80 ของการจัดกิจกรรมทั้งหมด 
๒. หลักสูตร/หน่วยงาน มีการน าส่งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ภายหลังการจัดโครงการ/

กิจกรรม ได้แก่ ภาพกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ภายใน 9 วัน 
 

   โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดย อาจารญ์ ดร.ดนุสรณ์  กาญจนวงศ์ 
   สายวิชาการ  
   ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สร้างสรรค์ของนักศึกษาโดย
บูรณาการกับวิธีจัดการเรียนการสอน” 

  เหตุผลที่เลือก โรงเรียนกฎหมายและการเมืองเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการ
ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ระบบราชการที่มีองค์ความรู้พ้ืนฐานใน ๓ ศาสตร์ที่บูรณาการกัน ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ โดยมีนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรคือให้มีวิชาแกนร่วมที่นักศึกษาทั้ง ๓ หลักสูตรต้องเรียนร่วมกัน
จ านวน 8 วิชา ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน จึงมีนโยบายที่เน้นการฝึกให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรเรียนรู้ศาสตร์
ใกล้เคียงนอกจากศาสตร์ของตนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมือง การบริหารราชการ และ
กฎหมายได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการขยายมุมมองทางความคิดและมีลักษณะใกล้เคียงกับระบบการท างาน
จริงในอนาคตมากขึ้น การจัดการความรู้ในหัวข้อดังกล่าว จะท าให้ได้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดที่จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสภาพปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดความรู้ Best Practice  
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทางความคิดเชิงวิเคราะห์สร้างสรรค์ของนักศึกษาที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในวิชาต่างๆ 



หน้า ๗                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๓(๑๘)/๒๕๖๒   
 

ด้านการวิจัย หัวข้อ “การบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัย” 
   เหตุผลที่เลือก ดังเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1.1 ในส่วนของคณาจารย์มี
บทบาทหน้าที่หนึ่งคือการวิจัย ซึ่งปัจจุบันแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับกาสรอนุมัติทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการวิจัยเดี่ยวไปสู่ชุดโครงการวิจัยที่เน้นการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น การ
จัดการความรู้ในหัวข้อดังกล่าวมุ่งหวังที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาและฐานคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยของแต่
ละศาสตร์ ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพ่ือน ามาพัฒนากับประเด็นทางสังคมที่มีความน่าสนใจ
และสามารถต่อยอดเป็นชุดโครงการวิจัยต่อไปได้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดความรู้ การจัดตั้งทีมงาน
ข้ามศาสตร์ความรู้และจ านวนโครงการวิจัยใหม่ที่เกิดข้ึนหลังการจัดการความรู้ 

สายสนับสนุน หัวข้อ “การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
สายสนับสนุนสู่ความเป็นมืออาชีพ” 
   เหตุผลที่เลือก โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีนโยบายที่มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะของ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนควบคู่กับการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา โดยพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ให้มีลักษณะเชิงรุกมากขึ้น มีความรู้ทักษะที่จ าเป็นในการสนับสนุนการท างานของสายวิชาการ เกิ ดเป็นมูลค่าเพ่ิมของ
ตนเองที่น าไปสู่โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการบริหารโครงการ เนื่องจากรกม.มีการจัดท า
โครงการต่างๆจ านวนมากในแต่ละรอบปี จ าเป็นต้องมีการติดตามโครงการ ประสานงาน ควบคุมงบประมาณ และ
ประเมินผลโครงการ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางรกม.เล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่มีอยู่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนา
ตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องดังกล่าวควบคู่กับทีมงานบริหารโครงการได้ จึงต้องการที่จะจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อนี้ขึ้นเพ่ือให้ทราบความต้องการหัวข้อที่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนนั้นต้องการเรียนรู้และพัฒนา
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารโครงการ และจะได้จัดให้มีการอบรมในเรื่องเหล่านั้นต่อไป 
   ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดความรู้  หัวข้อในการจัด
อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโครงการ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
คู่มือปฏิบัติงาน “การอนุญาตใช้สิทธิ และการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์”  
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน

ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ขอรับบริการสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินิงานการอนุญาตใช้สิทธิ และการให้บริการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ท าให้การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ตามก าหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน
เดียวกัน ประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวบ่งชี้ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้  
๑. บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการอนุญาตใช้สิทธิ และการให้บริการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ผู้รับบริการเกิดความรู้ ความเข้าใจในการขออนุญาตใช้สิทธิ สามารถขอรับบริการการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



หน้า ๘                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๓(๑๘)/๒๕๖๒   
 

   ศูนยบ์ริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์  
คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการให้บริการแจกหนังสือให้กับนักศึกษาภาคปกติภายใน

มหาวิทยาลัย”  
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ

หนังสือเรียน ครบถ้วน และรวดเร็ว 
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้  ร้อยละ ๑๐๐ 

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือเรียนครบด้วน 
 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของแต่ละหลักสูตร” โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชาร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการเหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ ศูนย์ตรังให้ความส าคัญกับ
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบัณฑิตของแต่ละสาขา เพ่ือสร้างแนวทาง
หรือสิ่งที่ควรเพิ่มเติมและพัฒนาให้นักศึกษาของศูนย์ตรังมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตัวบ่งชี้ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจาก
การด าเนินการการจัดการความรู้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทักษะด้านต่างๆในแต่ละสาขา มีประสบการณ์จากท าโครงการ
และการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆเช่น โครงการประกวดแผนการตลาด U Power Digital Idea Challenge Season 3 
ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 การจัดค่ายอาสา บูรณาการ 7 รายวิชาเรียน ลุยชุบชีวิตชุมชน “บ้านในเขา” หุบเขาแห่งมนต์เสน่ห์
การจัดโครงการบูรณาการ “มาแลวิถีตรัง ต านานใต้” เข้าร่วมการแข่งขันท าอาหาร รายการ"มหกรรมแข่งขันท าอาหาร 
สุดยอดเชฟสร้างสรรค์อาหารใต้สู่นานาชาติ 2018" เข้าร่วมการแข่งรายการMacro Horeca Challenge 2019 เป็นต้น 

ด้านการวิจัย 
 - ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการด าเนินงานวิจัยจนได้เป็น

นักวิจัยดีเด่น” 
เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ เนื่องจาก ผศ.ปิยาณีย์  

เพชรศรีช่วง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ จึงให้อาจารย์พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการท าการวิจัยและเพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ท างานวิจัย  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้น าผลการวิจัยไปปรับใช้ส าหรับการสอนในภาคการศึกษาต่อไป และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการตัวบ่งชี้ส าคัญในการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินการการจัดการความรู้อาจารย์ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีความกระตือรือร้นในการท างานวิจัยมากขึ้น มีการเขียนข้อเสนอเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน  
จ านวนทั้งสิ้น 12 ข้อเสนอ 

 
ด้านสายสนับสนุนวิชาการ 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 



หน้า ๙                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๓(๑๘)/๒๕๖๒   
 

เหตุผลของการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ ศูนย์ตรังตระหนักถึง
ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ โดยสายวิชาการได้มีการจัดโครงการ  
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว จึงต้องการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนท าผลงานเพ่ือเข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นความรู้และแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ 
 
     วาระท่ี ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งต่อไป 
 
            สรุปเรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ ๔(๑๙)/๒๕๖๒    
ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  
         มติที่ประชุม รับทราบ 
          
เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
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