
หน้า ๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรูม้หาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๒๓)/๒๕๖๓   

 

ประชุม คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๓(๒๓)/๒๕๖๓ 

ในวันพุธที ่๙ กันยำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ห้องประชมุชั้น ๕  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

  
 
รำยนำมคณะท ำงำนเข้ำร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน 
๒. ผศ.ดร.เหม  ทองชัย  ที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๓. ผศ.ดร.ประศาสน ์ นิยม   คณะวิทยาการจัดการ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๔. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๕. ผศ.ภริมา  วินิธาสถิตย์กุล  คณะครุศาสตร ์    คณะท างาน 
๖. นายครรชิต  อนุกูล  คณะครุศาสตร ์    คณะท างาน 
๗. น.ส.ศิริพรรณ   ฮ้อธิวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๘. ผศ.ดร.ฐิตินาถ   สุคนเขตร ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
๙. น.ส.จามร ี  กลางคาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  คณะท างาน 
๑๐. นายอุทัย  ช านาญกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๑๑. อ.ลักขณา  ศรีบุญวงศ ์  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๑๒. น.ส.รณิดา  ศรีธนาวรุณ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๑๓. น.ส.ปรียานิตย ์ ตั้งธานาภักดี  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๑๔. ผศ.ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
๑๕. น.ส.อมรรัตน ์ โยธี   โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
     (แทน) น.ส. เตม็ใจ  มนต์ไธสง     
๑๖. อ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๑๗. น.ส.อมร  สายสังข ์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๑๘. อ.ดร.ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๑๙. ผศ.ดร.สุภาภรณ ์ ตั้งด าเนินสวัสดิ ์ บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๒๐. นางนวลปราง รักษาภักด ี  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๒๑. น.ส.สุคนธ์ทิพย์ หนองโทน  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๒๒. นายธีรบุญ  เดชอุดม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๒๓. น.ส.ชัยญามล เลิศสงคราม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๒๔. น.ส.ณยดา  ทองศร ี  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๒๕. น.ส.นภาพร  บุญเถิม  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๒๖. นางมณีนุช  เจตน์อารี  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๒๗. นายปราการ  รอดปรีชา  กองกลาง    คณะท างาน 
๒๘. น.ส.วรรณลักษณ์   โพธ์ิน้อย  กองกลาง    คณะท างาน 



หน้า ๒                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรูม้หาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๒๓)/๒๕๖๓   

 

๒๙. นายชิษณุพงศ์    ลิ้มจ าเริญ  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๓๐. นายสุพจน์    ชนะค้า  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๓๑. นางณฐยา    เกิดธีระพงศ์  กองคลัง     คณะท างาน 
๓๒. นายทรงเกียรติ   ระลึกมูล  กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๓๓. นายญาณสิทธ ิ  ศิริธนาภรณ์พันธ ์ กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๓๔. น.ส.รัตนา  บุญแสวง  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๓๕. นายพิริยะ  กิมาล ี  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๓๖. น.ส.นิรมาน  ชื่นศิลป ์  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๓๗. น.ส.กัญญาพิศ ช านาญคฑาเดช กองวิเทศสัมพันธ์    คณะท างาน 
๓๘. น.ส.นิอัสรา  เจ๊ะอูเซ็ง  กองวิเทศสัมพันธ์    คณะท างาน 
๓๙. นายไพศาล  คงสถิตสถาพร  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๔๐. น.ส.ศรันยา  ฟูเผ่า   ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๔๑. นางภณิดา  โพธิพิทักษ ์  ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๔๒. น.ส.สุภาวิตา สมใจ   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี ่   คณะท างาน 
๔๓. นายณัฐวุฒิ   ตันมณ ี  เลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๔๔. น.ส.ทัศนาวรรณ ชมภู ่   ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๔๕. น.ส.กันยามาศ ช่วยสมบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๔๖. น.ส.นงนุช  ผ่องศร ี  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๔๗. น.ส.สายใจ  อยู่แท้กูล  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๔๘. น.ส.ชุติมา  เพชรรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๔๙. น.ส.ชลากร  อยู่คเชนทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๕๐. นายอุดมทรัพย ์ สนั่นล า  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
 
รำยนำมผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุม 
๑.  นายเหมพัสสิร ิ หว่างพัน  เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.  น.ส.มฤริณทร ์ แตงน้อย  สวนดุสิตโพล 
๓. น.ส.นภณัฐ ชมพ ู  สวนดุสิตโพล 
๔. น.ส.กชพร ตันตาปกุล  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. นายธรา สุขคีร ี  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. น.ส.วาสนา จันทร์จ่าย  ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
๗. น.ส.อรุณ ี อัศวภูมิ  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี ่
๘. น.ส.ชนม์นิภา มณีโชติ  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๙. นายสกล โพฉลาด  กองอาคารและสถานที่ 
๑๐. น.ส.จีราพร โคกสุนันท ์  กองอาคารและสถานที่ 
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รำยนำมคณะกรรมกำรที่ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม (เนื่องจำกติดภำรกิจ) 
๑. น.ส.กาญจนา ผิวงาม  คณะครุศาสตร ์    คณะท างาน 
๒. ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๓. น.ส.ยุคนธร ปรีวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๔. ผศ.สาวิตรี กาศสนุก  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๕. น.ส.ธิติมา แก้วมณ ี  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๖. น.ส.วิภาดา  แซ่ล้อ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๗. น.ส.พรสรวง เพ็งพริ้ง  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๘. นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ ์  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๙. นางจารุวรรณ เซ็งแซ ่  ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน คณะท างาน 
๑๐. น.ส.ทรรศนีย ์ สุทธิภาพย ์  ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน คณะท างาน 
๑๑. น.ส.วลัยพร อ่อนน้อมด ี  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๑๒. น.ส.รุง่นภา โนร ี   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๑๓. ผศ.ดร.พรพัสนันท ์ เดชประสิทธิโชค สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๑๔. นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๑๕. นางแก้วตา ยอดไทย  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๑๖. น.ส.สุชานันท์ ลัภสุวรรณ  กองคลัง     คณะท างาน 
๑๗. อ.ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๑๘. ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ ์ กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๑๙. น.ส.เอมอร ศรีเกษม  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย ์   คณะท างาน 
๒๐. ดร.ณัฐพล แย้มฉิม  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๒๑. อ.ดร.จันทรจ์นา ศิริพันธ์วัฒนา  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี ่   คณะท างาน 
๒๒. นายวิกรานต์ ผดุงวิเชียร  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ  คณะท างาน 
๒๓. น.ส.อังคณา สีหะวงษ์  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ  คณะท างาน 
๒๔. ดร.สุทัน มุมแดง  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๒๕. น.ส.ชนัญชิดา อยู่เดช  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๒๖. นายไพรัช ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
 
เริ่มกำรประชมุเวลำ ๑๔.๓๐ น. 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบยีบวำระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
 
       วำระที่ ๑.๑  ประธำนแจ้งทีป่ระชุมทรำบ 
 
          สรุปเรื่อง ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย       
สวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในส่วนของคณะกรรมการการจัดการความรู้ยังคงเป็นรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารยังรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ และยังคงท างานต่อเนื่องต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

วำระที่ ๑.๒ เปลีย่นแปลงชื่อคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดสุิต 
 

    สรุปเรื่อง ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการ
ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินงานในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง หน่วยงาน/ ส่วนงานที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงคณะท างานการจัดการความรู้
ประจ าหน่วยงาน/ ส่วนงาน ขอให้ท าบันทึกข้อความ เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะท างานการจัดการความรู้ โดยส่งเส้นทางตามปกติของมหาวิทยาลัย ภำยในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๓ ส าหรับ
หน่วยงานที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะท างานใหม่ ประกอบด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และสวนดุสิตโพล 

        
      มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
       วำระที่ ๑.๓ ก ำหนดกำรด ำเนนิงำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยสวนดสุิต  
   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับมหำวิทยำลัย ตำมระบบ SDU QA 
    

 สรุปเรื่อง ผศ.ดร.ประศาสน์  นิยม ที่ปรึกษาคณะท างานคณะกรรมการการจัดการความรู้ แจ้งต่อที่
ประชุมถึงก าหนดการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ประกันคุณภาพตัวใหม่   
ตามระบบคือ SDU QA ซึ่งท าให้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์ทั้งหมด ๓ เกณฑ์ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ SDU 
QA ส าหรับปีที่ผ่านมาหน่วยงาน/ส่วนงานระดับ คณะ/ส านัก ต้องท าการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งใน
ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัดใน ๒ ระดับ คือระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับหน่วยงาน/ หลักสูตร โดยระดับมหาวิทยาลัยยังคงยึดเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่ต้องท าการ
จัดการความรู้ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในส่วนของเกณฑ์ SDU QA ของมหาวิทยาลัย 
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SDU ๕ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ U ๕.๑ การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยลัย เกณฑ์ประเมินข้อ ๕.๕ การก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนั้นทุกหน่วยงานยังคง
ต้องท าการจัดการความรู้ แต่หน่วยงานที่ต้องเข้ารับการตรวจประเมินจะมีเพียง ส านักงานมหาวิทยาลัย และส านักบริหาร
กลยุทธ์เท่านั้น  
   ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานที่ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน/ส่วนงาน ที่ไม่ต้องตรวจประเมินในส่วนของการจัดการความรู้ ซึ่งทิศทางของมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๗ เป็นการด าเนินแผนปฏิบัติการ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยวางไว้ และต้อง
สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ส าหรับสายสนับสนุนการท าคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัว
บุคคลากรสายสนับสนุนเอง และมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยด้วย ในการนี้ขอให้ทุกท่านเร่งด าเนินการท าคู่มือปฏิบัติงาน 
ส าหรับคณะกรรมการการจัดการความรู้ยังคงให้มีการน าเสนอผลงานต่อไป เพื่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน 
   ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  เป็นการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม และในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะน าเสอน
รายงานผลการประเมิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนน าข้อมูลเข้าระบบในวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ตั้งด าเนินสวัสดิ์ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ขอให้ผู้ที่ต้องจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานท าการเขียนกระบวนการการจัดการความรู้ประมาณ ๑ หน้ากระดาษ เนื่องจากการท าคู่มือปฏิบัติงานต้องมี
การบ่งชี้ความรู้ การสร้างการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และกลั่นกรองความรู้ ไปจนถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการใช้กลุ่มไลน์ KM SDU ในการ Share ข้อมูลการจัดการความรู้ของหน่วยงานเป็นเรื่องที่น่า
ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง   
 
       มติที่ประชุม  รับทรำบ โดยหน่วยงำน/ส่วนงำน ระดับสถำบัน/ส ำนัก ต้องท ำกำรจัดกำรควำมรู้คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ ๑ เล่ม 
 
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
   

       วำระที่ ๒.๑  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
    ครั้งที ่๒(๒๒)/๒๕๖๓  
 

          สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 
๒(๒๒)/๒๕๖๓  เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้วนั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอเวียน
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที ่๒ กันยายน ๒๕๖๔ บันทึกข้อความเลขที่ สนม. ๙๗๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงาน 

การประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๖๓ จึงเสนอที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว 
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       มตทิี่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
                                ไม่ม ี
 
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องน ำเสนอเพื่อพจิำรณำ  
        
       วำระที่ ๔.๑ ก ำหนดกำรกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ผ่ำนทำงช่องทำง Line KM SDU  
 

 สรุปเรื่อง นายณัฐวุฒิ  ตันมณี เลขานุการคณะท างานการจัดการความรู้ ชี้แจงก าหนดการส่ง Infographic 
โดยให้แต่ละหน่วยงานน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (มิใช่ หัวข้อ        การจัดการ
ความรู้) สัปดาห์ละ ๔ หน่วยงาน ก าหนดส่งในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอความร่วมมือคณะท างานของหน่วยงาน    เชิญ
คณะท างานท่านใหม่ของหน่วยงานเข้าในกลุ่ม Line KM SDU โดยก าหนดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
ล ำดับที ่ เดือน วันจันทร์ของสัปดำห ์ หน่วยงำน/ส่วนงำน 

๑ 

กันยำยน ๒๕๖๓ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
๒ ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
๓ คณะวิทยาการจัดการ 
๔ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
๕ 

ตุลำคม ๒๕๖๓ 
 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
๗ คณะครุศาสตร ์
๘ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
๙ 

ตุลำคม ๒๕๖๓ 
 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๒ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
๑๓ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

โรงเรียนการเรือน 
๑๔ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 
๑๕ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
๑๖ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี ่
๑๗ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนฎหมายและการเมือง 
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ล ำดับที ่ เดือน วันจันทร์ของสัปดำห ์ หน่วยงำน/ส่วนงำน 
๑๘ ส านักกิจการพิเศษ 
๑๙ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
๒๐ สวนดุสิตโพล 
๒๑ 

พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ศูนย์บริการทดสอบวิชาการสวนดุสิต 
๒๒ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๓ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๔ กองกลาง 
๒๕ 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๖ กองกฎหมาย 
๒๗ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๘ กองคลัง 
๒๙ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ส านักบริหารกลยุทธ ์
๓๐ กองนโยบายและแผน 
๓๑ กองบริหารงานบุคคล 
๓๒ กองพัฒนานักศึกษา 
๓๓ 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

กองอาคารและสถานที่ 
๓๔ กองวิเทศสัมพันธ์ 
๓๕ บัณฑิตวิทยาลัย 
๓๖ กองประชาสัมพันธ์ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

          วำระที่ ๔.๒ รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) หรือ ผลกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ภำยใน ระดับส่วนงำน/หน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน 
(สิงหำคม ๒๕๖๒ – กรกฎำคม ๒๕๖๓) 

 

    สรุปเรื่อง ตามที่ หน่วยงาน/ ส่วนงาน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินการการจัดการความรู้ หน่วยงาน/ส่วนงาน รายงานผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ตามล าดับดังนี้ 
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ล ำดับที่ หน่วยงำน/ส่วนงำน 
ผลกำรตรวจประเมิน D ๕.๑ 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
หรือไม่ได้รับกำรตรวจประเมิน 

ข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจ
ประเมิน 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน ไม่มี 
๒ คณะวิทยาการจัดการ ผ่าน ไม่มี 
๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน ไม่มี 
๔ คณะครุศาสตร ์ ผ่าน ไม่มี 
๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน ชื่นชมการจัดการความรู้เป็นระบบ 
๖ คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่าน ไม่มี 
๗ โรงเรียนการเรือน ผ่าน ไม่มี 
๘ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผ่าน เขียนรายงานผลการด าเนินการได้ดีมาก 
๙ โรงเรียนฎหมายและการเมือง ผ่าน เสนอแนะให้ลองน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ 

และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีต่อไป 
๑๐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๑๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผ่าน ไม่มี 
๑๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ผ่าน ไม่มี 
๑๓ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ผ่าน ไม่มี 
๑๔ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ผ่าน ไม่มี 
๑๕ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ผ่าน ไม่มี 
๑๖ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๑๗ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๑๘ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๑๙ ส านักกิจการพิเศษ ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๐ สวนดุสิตโพล ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๑ ศูนย์บริการทดสอบวิชาการสวนดุสิต ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๒ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๓ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๕ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๖ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๗ ส านักบริหารกลยุทธ์ ไม่ได้รับการตรวจประเมิน - 
๒๘ ส านักงานมหาวิทยาลัย ผ่าน ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๙                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรูม้หาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๒๓)/๒๕๖๓   

 

  ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

วำระที่ ๕.๑ ก ำหนดกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๔
(๒๔)/๒๕๖๓ 

 
  สรุปเรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ครั้งต่อไป  

ครั้งที่ ๔(๒๔)/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐- ๑๖.๐๐ น.  
 
         มติที่ประชุม รับทรำบ 
      
เลิกกำรประชุมเวลำ ๑๕.๓๐ น. 
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