
รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๑๔)/๒๕๖๑   หนา ๑ /  ๑๐ 

ประชุม คณะทํางานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๔(๑๔)/๒๕๖๑ 

ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.   
ณ หองประชุม ลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

รายนามคณะทํางานเขารวมประชุม 

๑. ผศ.ดร. พิทักษ จันทรเจริญ  รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน 
๒. ผศ.ดร. เหม  ทองชัย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
๓. ผศ.ดร. ประศาสน นิยม คณะวิทยาการจัดการ  ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
๔. ผศ.ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน  คณะวิทยาการจัดการ  ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
๕. วารอยตรี ดร. วราธร อภิรัตน ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย คณะทํางาน 
๖. ผศ.ดร. ภริมา วินิธาสถิตกุล คณะครุศาสตร  คณะทํางาน 
๗. น.ส. กาญจนา ผิวงาม คณะครุศาสตร  คณะทํางาน 
๘. ดร. ศุภศิริ  บุญประเวศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทํางาน 
๙. น.ส. ยุคนธร ปรีวรรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทํางาน 
๑๐. ผศ. สาวิตร ี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ  คณะทํางาน 
๑๑. น.ส. ศิริพรรณ ฮอธิวงศ คณะวิทยาการจัดการ  คณะทํางาน 
๑๒. ผศ.ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะทํางาน 
๑๓. น.ส. จามร ี  กลางคาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะทํางาน 
๑๔. ดร. ชรริน   ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร  คณะทํางาน 
๑๕. นาย อุทัย  ชํานาญกิจ คณะพยาบาลศาสตร  คณะทํางาน 
๑๖. นาง ดวงสุดา บุญพบ โรงเรียนการเรือน คณะทํางาน 
๑๗. ดร. อังคริสา แสงจํานง โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ คณะทํางาน 
๑๘. น.ส. อมร  สายสังข โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ คณะทํางาน 
๑๙. ดร. ปนรรฐพร คําหาญสุนทร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  คณะทํางาน 
๒๐. ผศ.ดร. เอกอนงค ศรีสําอางค โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

(แทน) ดร. ดนุสรณ กาญจนวงศ 
๒๑. นาย ชยุต หาญชาญพาณิชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

(แทน) น.ส. เต็มใจ  มนตไธสงค 
๒๒. น.ส. นวลปราง รักษาภักดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะทํางาน 
๒๓. น.ส. สุคนธทิพย หนองโทน บัณฑิตวิทยาลัย คณะทํางาน 
๒๔. นาย เจษฎาภรณ สรรคอนุรักษ สํานักบริหารกลยุทธ คณะทํางาน 
๒๕. นาย ธีรบุญ  เดชอุดม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางาน 
๒๖. น.ส. ชยัญามล เลิศสงคราม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางาน 
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๒๗. น.ส. จารวุรรณ เซ็งแซ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะทํางาน 
๒๘. น.ส. วาสนา  จันทรจาย  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะทํางาน 
๒๙. นาย วัฒนวุฒ ิ ชางชนะ  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะทํางาน 
๓๐. น.ส. วลัยพร ออนนอมดี  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะทํางาน 
๓๑. น.ส. นภาพร บุญเติม   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    (แทน) ผศ.ดร. พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค 
๓๒. น.ส. ณยดา  ทองศร ี  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะทํางาน 
๓๓. นาง มณีรัตน  เจตนอารี  สํานักกิจการพิเศษ   คณะทํางาน 
๓๔. นาง อารีวรรณ บุญคุม  สํานักกิจการพิเศษ   คณะทํางาน 
๓๕. นาง จันทรา  เลิศอนันต  สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะทํางาน 
๓๖. น.ส. ชนมนภิา มณีโชติ  สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะทํางาน 
๓๗. นาย ปราการ  รอดปรีชา  กองกลาง    คณะทํางาน 
๓๘. น.ส. วรรณลักษณ โพธิ์นอย  กองกลาง    คณะทํางาน 
๓๙. นาย ชิษณุพงศ ลิ้มจําเริญ  กองกฎหมาย    คณะทํางาน 
๔๐. นาย สุพจน  ชนะคา  กองกฎหมาย    คณะทํางาน 
๔๑. น.ส. ณฐยา  ศัลยวิวรรธน  กองคลัง     คณะทํางาน 
๔๒. นาย ทรงเกียรติ ระลึกมูล  กองนโยบายและแผน   คณะทํางาน 
๔๓. นาย ญาณสิทธิ ศิริธนาภรณพันธ กองนโยบายและแผน   คณะทํางาน 
๔๔. นาง รัตติการ วงศนิติกร  กองบริหารงานบุคคล   คณะทํางาน 
๔๕. นาย พิริยะ  กิมาลี  กองบริหารงานบุคคล   คณะทํางาน 
๔๖. น.ส. นิรมาน ชื่นศิลป  กองพัฒนานักศึกษา   คณะทํางาน 
๔๗. น.ส. อาริสาร ธาราภูมิภาณุพัฒน กองอาคารและสถานท่ี   คณะทํางาน 
๔๘. นาย สกล  โพฉลาด  กองอาคารและสถานท่ี   คณะทํางาน 
๔๙. น.ส. อัจจิมา รจิตานนท  กองวิเทศสัมพันธ    คณะทํางาน 
๕๐. น.ส. นิอัสรา เจะอูเซ็ง  กองวิเทศสัมพันธ    คณะทํางาน 
๕๑. ดร. ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ  กองประชาสัมพันธ   คณะทํางาน 
๕๒. นาย ไพศาล  คงสถิตสถาพร  กองประชาสัมพันธ   คณะทํางาน 
๕๓. น.ส. ศรัณยา ฟูเผา   ศูนยบริการสื่อสิ่งพิมพและกราฟฟคไซท คณะทํางาน 
๕๔. น.ส. สุมณฑา นามวงศ  ศูนยบริการสื่อสิ่งพิมพและกราฟฟคไซท คณะทํางาน 
๕๕. น.ส. สิรินดา เศวตสมบูรณ  สวนดุสิตโพล    คณะทํางาน 
๕๖. นาย กิตติพงศ อ่ิมประคองศิลป สวนดุสิตโพล    คณะทํางาน 
๕๗. น.ส. ธัญลักษณ อุนสุข  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่    

    (แทน) นาง จันทรจนา  ศิริพันธวัฒนา 
๕๘. น.ส. สภุวิตา สมใจ   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะทํางาน 
๕๙. นาย วิกรานต ผดุงวิเชียร  ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการ  คณะทํางาน 
๖๐. น.ส. อังคณา สีหะวงษ  ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการ  คณะทํางาน  
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๖๑. ดร. วรเวชช  ออนนอม  สํานักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี  คณะทํางาน 
๖๒. ดร. ขวัญนภา สุขคร  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง  คณะทํางาน 
๖๓. นาย สิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง  คณะทํางาน 
๖๔. นาง วาสนา  จักรแกว  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง  คณะทํางาน 
๖๕. วาท่ีพันตรี ดร. ชาญชัย ผุงศิริ   ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน  คณะทํางาน 
๖๖. น.ส. ปรีดา  แซเลา  ศูนยการศึกษานอกทีตั้ง หัวหิน  คณะทํางาน 
๖๗. นาย ทรงศักดา ชยานุเคราะห  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง   

    (แทน) ดร.สฤษดิ์  ธัญญากิจจานุกิจ 
๖๘. น.ส. อินทิรา ไพรัตน  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  คณะทํางาน 
๖๙. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ  จริยาทัศนกร ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  คณะทํางาน 
๗๐. นาย ศุภพล  กิจศรีนภดล  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  คณะทํางาน 
๗๑. น.ส. กันยามาศ ชวยสมบูรณ  สํานักงานมหาวิทยาลัย   คณะทํางาน (อาสา๓) 
๗๒. น.ส. นงนุช  ผองศรี  ศูนยบริการสิ่งแวดลอม   คณะทํางาน (อาสา๓) 
๗๓. น.ส. ชนัญชิดา อยูเดช  สวนดุสิตโพล    คณะทํางาน (อาสา๓) 
๗๔. นาย ไพรัช  ภูระหงษ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางาน (อาสา๓) 
๗๕. นาย อุดมทรัพย  สนั่นลํา  สํานักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี  คณะทํางาน (อาสา๓) 
๗๖. นาย ณัฐวุฒิ  ตันมณี  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขานุการ 
๗๗. น.ส. ทัศนาวรรณ ชมภู   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผูชวยเลขานุการ 
 
รายนามคณะกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. ดร. อานุภาพ ถูปาอาง  คณะครุศาสตร    คณะทํางาน 
๒. น.ส. แกวตา สมิตินันทน  สํานักกิจการพิเศษ   คณะทํางาน  
๓. น.ส. ธิติมา แกวมณี  โรงเรียนการเรือน   คณะทํางาน 
๔. น.ส. รณิดา ศรีธนาวรุณ  โรงเรียนการเรือน   คณะทํางาน 
๕. น.ส. วิภาดา แซลอ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะทํางาน 
๖. น.ส. เต็มใจ มนตไธสง  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะทํางาน 
๗. น.ส. พรสรวง เพ็งพริ้ง  สํานักบริหารกลยุทธ   คณะทํางาน 
๘. ผศ.ดร. พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะทํางาน 
๙. น.ส. สชุานัน ลภัสุวรรณ  กองคลัง     คณะทํางาน 
๑๐. ดร. นกุล ฤกษจริจุมพล  กองพัฒนานักศึกษา   คณะทํางาน 
๑๑. ดร. สุชรินทร พีรยานันท  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย   คณะทํางาน 
๑๒. น.ส. เอมอร ศรีเกษม  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย   คณะทํางาน 
๑๓. นาย สุทัน มุมแดง  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะทํางาน (อาสา๓) 
๑๔. น.ส. สายใจ อยูแทกูล  คณะวิทยาการจัดการ   คณะทํางาน (อาสา๓) 
๑๕. น.ส. ชุติมา เพชรรัตน  กองบริหารงานบุคคล   คณะทํางาน (อาสา๓) 
๑๖. น.ส. ชลากร อยูคเชนทร  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะทํางาน (อาสา๓) 
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เริ่มการประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 

   ผศ.ดร.พิทักษ จันทรเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานการประชุม กลาวเปดประชุม 
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 
       วาระท่ี ๑.๑  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
          สรุปเรื่อง ๑.  การเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มอบสํานักบริหารกลยุทธ และ
ทุกหนวยงานเตรียมความพรอมสําหรับการตอบคําถาม ในวันท่ี ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สําหรับในปนี้ มหาวิทยาลัยมี     
การถายทอดสดไปยัง วิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง บุคลากรสามารถรับชมและรับฟงผลการตรวจประเมินฯได 
 
   ๒. ประธานท่ีประชุมขอบคุณทุกหนวยงานท่ีใหความรวมมือ Show & Share การจัดการความรู
ของหนวยงานในการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูในปท่ีผานมา และปตอไป ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดองคความรูเพ่ือนําไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  
      มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    
       วาระท่ี ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ครั้งท่ี ๓(๑๓)/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

ตามท่ีไดมีการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งท่ี ๓(๑๓)/๒๕๖๑ 
เม่ือวันพุธท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ฝาย
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว  จึงเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
   
       มตท่ีิประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓(๑๓)/๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

วาระท่ี ๓.๑  นําเสนอผลการตรวจติดตามความกาวหนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) 

 
   สรุปเรื่อง หนวยงานท่ีเขารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในรอบ ๑๒ เดือน ไดรับผลการประเมินผานทุก

หนวยงาน และในป ๒๕๖๑ หากหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการการจัดการความรู 
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ประสานงานไดท่ี นายณัฐวุฒิ ตันมณี และนางสาวกันยามาศ ชวยสมบูรณ เพ่ือดําเนินการตอไปท้ังนี้จะมีผลสืบเนื่องในวาระ
ท่ี ๔.๒ ดวย 
 
          มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 
 
         วาระ ๔.๑ Show & Share หัวขอการจัดการความรูของหนวยงานตามกรอบการทํางาน 

การจัดการความรู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา ๒๕๖๐  
 

   บัณฑิตวิทยาลัย  โดย นางนวลปราง  รักษาภักดี  
สายวิชาการ  หัวขอ “การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ การสอนแบบบูรณาการ

ศาสตร” และ หัวขอ “การเขียนโครงรางการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน” เนนการทําดุษฎีนิพนธข้ันสูงสําหรับอาจารยและ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือพัฒนาการเขียนโครงรางงานวิจัย และดุษฎีนิพนธ โดยไดเรียนเชิญวิทยากรจากหนวยงาน
ภายนอกมาใหความรู ทําใหไดแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเขียนโครงรางงานวิจัยและดุษฎีนิพนธ ทางบัณฑิตวิทยาลัยได
จัดทําเปนเอกสารเผยแพรผานเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยเม่ือนักศึกษานําองคความรูไปใชทําใหมีนักศึกษาเขารับการสอบ
โครงรางจํานวน ๒๕ คน 

สายสนับสนุน หัวขอ “กระบวนการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการอานบทความ
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย” เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยไมมีเจาหนาท่ีการเงินท่ีรับผิดชอบการจายคาตอบแทนใหกับ
บุคคลภายนอก จึงไดดําเนินการจัดประชุมและจัดทําคูมือการจายคาตอบแทนข้ึน และนําไปเผยแพรบนเว็บไซต โดยให
เจาหนาท่ีทําการทดลองปฏิบัติและทําความเขาใจ ผลปรากฏวาบุคลากรสามารถดําเนินการจายคาตอบแทนให
บุคคลภายนอกไดอยางเรียบรอย 

 
   คณะวิทยาการจัดการ โดยผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี กาศสนุก และนางสาวศิริพรรณ ฮอธิวงศ  
   สายวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน หัวขอ “การหาแนวปฏิบัติท่ีดี หลังจากการนําองค
ความรูดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ดวยคณะมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ซ่ึงแตละหลักสูตรจะมี
เอกลักษณเฉพาะท่ีไมเหมือนกัน เพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเหมาะสมกับเอกลักษณเฉพาะของนักศึกษาแตละหลักสูตร และ
อาจารยสามารถปรับใชได โดยแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning ดังนี้ ๑) ปรับเจตคติของผูสอน 
ใหคํานึงถึงประโยชนและคุณคาของนักศึกษาในการสรางความรูดวยตนเอง ๒) วิเคราะหวัตถุประสงคของหลักสูตรวา
ตองการนักศึกท่ีมีสมรรถนะอยางไร ๓) วิเคราะหวัตถุประสงคของรายวิชาตองการผลลัพธการเรียนรูอยางไร ๔) วิเคราะห
ผูเรียน วามีจุดแข็ง จุดออนดานใน และออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักศึกษา และ ๕) จัดกิจกรรมการสอนแบบ 
Active Learning เนนกระบวนการคิดตามจุดเนนของหลักสูตรสามารถจัดเปน ๔ กลุม ประกอบดวย (๑) การจัดการสอนท่ี
เนนกระบวนการคิด (๒) การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ (๓) การสอบแบบใชปญหาเปนฐาน (๔) การสอนแบบ
โครงงาน 
   สายวิชาการ ดานการวิจัย หัวขอ “การจัดทําขอเสนอทางการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุนอุดหนุน
งานวิจัยไปใชประโยชน” เนื่องจากการขอทุนวิจัยในปจจุบันมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป เปนการขอทุนแบบชุดโครงการ คณะจึง
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ไดจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก และตรงตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย องคความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เนนการศึกษาคนควางานวิจัยในแตละประเด็น การวิเคราะหโจทย
วิจัย การวิเคราะหผูทรงคุณวุฒิ การทบทวนวรรณกรรม การเขียนหัวขอใหตอบโจทย การออกแบบวิธีวิจัยและผลลัพธท่ี
สามารถนําไปใชไดจริง    
   สายสนับสนุน หัวขอ “แนวปฏิบัติกิจกรรม/โครงการแผนปฏิบัติงานประจําปคณะวิทยาการ
จัดการ” เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของคณะสวนมากเปนของบุคลากรสายวิชาการ  ท้ังนี้
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดและเปนมาตรฐาน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการทบทวนข้ันตอนกระบวนการ เนื่องจาก บาง
ข้ันตอนอาจทําใหโครงการกิจกรรมลาชา ในปงบประมาณใหม จะมีการปรับข้ันตอนกระบวนการ เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจริง และหากไดคูมือ จะมีการตรวจโดยผูเชี่ยวชาญอีกครั้งกอนการเผยแพรและนําไปใช 
    

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดย ผศ.ดร. เอกอนงค   ศรสีําอางค 
   สายวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน หัวขอ “การประยุกตใช Active Learning สูกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร” ดําเนินการโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญซ่ึง
ไดเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอาจารยผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย จากการถอดองคความรูจึงไดเปน
แนวปฏิบัติท่ีดี พรอมกันนี้ไดจัดทําเปนแนวปฏิบัติท่ีดีดวย 
   สายวิชาการ ดานการวิจัย หัวขอ “การจัดทําขอเสนอทางการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุนอุดหนุน
งานวิจัยไปใชประโยชน” ดําเนินการโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทํางานวิจัย วิธีการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยให
เหมาะสม โดยเชิญอาจารยท่ีมีประสบการณในการทําวิจัย มีผลงานเปนท่ีประจักษองคความรูท่ีไดโรงเรียนฯ ไดจัดทําเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีซ่ึงผลจากการนําไปใช อาจารยสามารถเขียนของบวิจัยได ๔ แผนใหญ และประกอบดวยโครงการยอย ๑๕ 
โครงการดวยกัน 
   สายสนับสนุน หัวขอ “การบริการจัดการสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ (Office Management) 
ดําเนินการจัดทําคูมือ การบริหารจัดการสํานักงาน โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบพ่ีสอนนอง โดยใหบุคลากรรุนพ่ี        
ท่ีปฏิบัติงานอยางนอย ๕ ปข้ึนไปสอนนองท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม และเขียนเปนรางการปฏิบัติงาน กําหนดปญหาและหารือ

หาแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน 
 
   ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง โดย นางสาว อินทิรา  ไพรัตน 
   สายวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน หัวขอ “Active Learning การสอนหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป”  ดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปประกอบไปดวยรายวิชาความเปนสวนดุสิต ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาความเปนผูรอบรู 
ภาษอังกฤษเพ่ือการนําตน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด สังคมอารยชน พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน และความเขาใจและการใชดิจิทัล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับอาจารย เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณสอน แลกเปลี่ยนแนวทางการสอน การใช Activity Based Learning พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะชีวิต 
การสรางองคความรูดวยตนเอง 
   สายวิชาการ ดานการวิจัย หัวขอ “แนวทางการเขียนขอทุนวิจัย” ดําเนินการโดยเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาใหความรูแกอาจารย และถอดองคความรูเทคนิคการเขียนวิจัยอยางไรใหไดทุน สกัดไดข้ันตอนการเขียน
งานวิจัย ผลจากการนําไปใชประโยชนอาจารยเขียนวิจัยและไดรับทุนงบประมาณแผนดินเปนหัวหนาโครงการวิจัยจํานวน 
๖ คน 
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   สายสนับสนุน หัวขอ “ประเด็นการจัดหองสมุด” เปนการทําการจัดการความรูดานงานสาร
บรรณ เพ่ิมความรวดเร็วในการรับสงเอกสารท้ังภายในภายนอก พัฒนาการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ  
 
   ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน โดย นางสาว ปรีดา แซเลา  
   สายวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน หัวขอ “กระบวนการพัฒนาบัณฑิต ใหตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการดานธุรกิจการบิน”  โดยเชิญอาจารยชาวตางชาติ ใหความรูกับกลุมบุคลากร และนักศึกษา 
สรุปเปนแนวปฏิบัติท่ีดี โดยไดนําไปใชแผนการสอนของรายวิชาตอไป 
   สายวิชาการ ดานการวิจัย หัวขอ “กระบวนการถายทอดองคความรูผลการวิจัยดานศักยภาพการ
ทองเท่ียวของชุมชน” การถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เขาเตา เขาตะเกียบ เขากะโหลก เขานอย ดําเนินการ
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยใหกับคนในชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนกับชุมชนมากท่ีสุด 
   สายสนับสนุน หัวขอ “กระบวนการท่ีทําใหนักศึกษามีการยืม-คืนหนังสือมากท่ีสุด” ดําเนินการ
โดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรสายสนับสนุน ของศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังหัวหิน เพ่ือสังเคราะหแนวทางท่ีทําให
นักศึกษายืม และคืนหนังสือท่ีหองสมุด เพ่ือลดปญหาการสูญหายของหนังสือ ท้ังนี้เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นตามข้ันตอน       
ก็จะจัดทําเปนคูมือตอไป 
 
   ศูนยพัฒนาทุนมนุษย โดย ผศ.ดร. พรภัทร  อินทรวรพัฒน  
   สายสนับสนุน หัวขอ “การคํานวณจุดคุมทุนตามบริบทจริงของการจัดโครงการฝกอบรมแบบ 
Public Training” เนื่องจากศูนยพัฒนาทุนมนุษยพบกับปญหาจากการรับจัดอบรมใหกับหนวยงานภายนอกเม่ือดําเนินการ
แลวมีรายรับไมพอท่ีจะสงใหกับมหาวิทยาลัย หรือเม่ือสงรายรับจํานวน ๒๐% ใหกับมหาวิทยาลัยแลวไมมีผลกําไรใหกับ
ศูนยพัฒนาทุนมนุษย สาเหตุเกิดจาก การดําเนินงานท่ีผานมาไมเคยมีการคํานวณถึงจุดคุมทุน เม่ือทําการวิเคราะหปญหา 
และนําหลักทางเศรษฐศาสตรมารวมกันวิเคราะห ผลท่ีไดเปนเรื่องของการคํานวณหาจุดคุมทุนในการจัดการอบรมหรือจัด
อบรมใหกับหนวยงานภายนอก ท้ังนี้ศูนยพัฒนาทุนมนุษยไดทําเปนคูมือ พรอมกับเผยแพรบนเว็บไซตของศูนยพัฒนาทุน
มนุษย ผลลัพธจากการนําไปใชกอใหเกิดรายไดเขาสูมหาวิทยาลัย และศูนยพัฒนาทุนมนุษย มีลูกคาเพ่ิมข้ึน 
 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นางสาว ณยดา  ทองศรี 
   สายสนับสนุน หัวขอ “การสงเสริมความเขมแข็งดานการวิจัยในสาขาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ผานเครือขาย Researcher Club” เปนการจัดการความรูใน Researcher Club ท่ีเก่ียวของกับสาขาอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน ซ่ึงประกอบไปดวย สาขาอาหาร สาขาพยาบาล สาขาปฐมวัย สาขาการทองเท่ียว และ
สาขากฎหมายและการเมือง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาขอเสนอใหมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ผลลัพธท่ีไดจากการนําองคความรูไปใช มีอาจารยเขียนโครงการใหญจํานวน ๒๙ โครงการ โครงการยอย ๖๙ โครงการ และ 
บทความ ๑๒ บทความ 
 
   กองกฎหมาย โดย นายสุพจน  ชนะคา 
    สายสนับสนุน หัวขอ “กระบวนการยกรางกฎหมายลําดับรองของมหาวิทยาลัย” เนื่องจากกอง
กฎหมายพบปญหาวาแตละหนวยงานไมทราบข้ันตอนการยกรางกฎหมายลําดับรองของมหาวิทยาลัย ทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดความคลาดเคลื่อนและลาชา กองกฎหมายจึงไดดําเนินประชุมและกําหนดการทําคูมือยกรางกฎหมายลําดับรองข้ึน เพ่ือ
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เผยแพรใหหนวยงานทราบ และนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามกระบวนการ ประโยชนท่ีไดรับคือ หนวยงานทราบข้ันตอนและ
กระบวนการท่ีครบถวนและชัดเจนข้ึน  
 
 
   กองนโยบายและแผน โดย นายญาณสิทธิ  ศิริธนาภรณพันธ 
   สายสนับสนุน หัวขอ “การขออนุมัติแผนปฏิบัติงานระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ”    
ดวยกองนโยบายและแผนมีบุคลากรเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนคูมือแนะนําการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรใหมและทบทวนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเกา กองนโยบายและแผนไดนํากระบวนการจัดการความรู ๕ ข้ันเปนเครื่องมือในการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เริ่มจากประชุมบุคลากร และกําหนดกลุมเปาหมายซ่ึงเปนบุคลากรของกองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู
กันระหวางบุคลากรเกา – ใหม ศึกษาวิเคราะหกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีรวมกัน องคความรูท่ีไดสังเคราะหเปน Work Flow 
การปฏิบัติงานปรับใชไดจริงโดยบุคลากรใหม 
 
   กองประชาสัมพันธ โดย นายไพศาล  คงสถิตสถาพร 
    สายสนับสนุน หัวขอ “กระบวนการจัดทําคู มือการปฏิบัติงานการจัดการความรูกอง
ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ กองประชาสัมพันธ” ดวยกองประชาสัมพันธปฏิบัติ
หนาท่ีรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ซ่ึงตองวิเคราะหระดับผลกระทบ ระดับความรายแรงของขอรองเรียนเกิดข้ึน เพ่ือให
บุคลากรมีแนวปฏิบัติ และบริหารจัดการแบบเดียวกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และบุคลากรสามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริง เม่ือมีการนับไปใชประโยชนพบวาคาระดับคะแนน ITA  ๘๕ คะแนนดีข้ึนกวาปท่ีผานมา 
 
   กองคลัง โดยนางสาว ณฐยา ศัลยวิวรรธน 
    สายสนับสนุน “หัวขอ กระบวนการเบิกจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย” ดวยหนวยงานจัดหา
รายไดของมหาวิทยาลัยตองดําเนินการจริง ในป ๒๕๖๑  กองคลังจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการเงินละบัญชี ของหนวย
จัดหารายได ตามคําแนะนําของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยการประชุมจัดทํา Work Flow ซ่ึงเม่ือทดลองใชแลว
ชวยใหการทํางานดีข้ึน และยังสามารถปรับแกไขไดหากไดรับองคความรูใหมๆ  
 
   ผศ.ดร.ประศาสน นิยม ท่ีปรึกษาคณะทํางานใหความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ การจัดการ
ความรูเปนเรื่องท่ีคนเกงสอนคนท่ีเกงนอยกวาใหเกงข้ึน การสอนแบบตัวตอตัวอาจจะลาชา เราจึงใช คูมือ แนวปฏิบัติ    
เปนตัวชวย เม่ือมีการนําไปใชควรเก็บขอมูลกอนใชและหลังใช เพ่ือขอมูลเหลานี้อาจนําไปพัฒนาองคความรูใหมๆใหเกิดข้ึน 
 
   ผศ.ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน ท่ีปรึกษาคณะทํางานใหความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้  
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เม่ือทํา KM แลวเกิดงานวิจัยมากข้ึนสามารถเก็บขอมูลไวเพ่ือประกอบการยื่นขอกําหนด
ตําแหนง  การเก็บขอมูลไปใชคือเก็บขอมูลกอน-หลัง ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนดีข้ึนอยางไร หัวขอการทําคูมือเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีจะ
นําเสนอคือ “การประยุกตใช KM เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน”  
 
   ผศ.ดร.พิทักษ  จันทรเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานท่ีประชุมใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ การถายทอดองคความรูท่ีสรุปเปนลายลักษณอักษรควรทําไวเพ่ือจะไดเปนประโยชนรวมกัน ขอบังคับ
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ตางๆ ปจจุบันไดกําหนดไวเรียบรอยแลวทางมหาวิทยาลัย อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลงานการข้ึนสู
ตําแหนงตอไป  
 
       มตท่ีิประชุม เห็นชอบ 
      วาระท่ี ๔.๒  รายช่ือคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
   ขอใหคณะทํางานการจัดการความรู ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจากคําสั่งมหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต ท่ี ๓๔๕๙/๒๕๖๑ เรื่องแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑   
สั่งเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ท่ีประชุมขอให
ทุกหนวยงานรวมมือในการเขารวมประชุม และปฏิบัติงานรวมกันอยางตอเนื่อง 
 
        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    
    
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
        วาระท่ี ๕.๑   กําหนดการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งตอไป  
   ครั้งท่ี ๕(๑๕)/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 
   กําหนดการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งท่ี ๕(๑๕)/๒๕๖๑   
วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมลําพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  
   รายชื่อหนวยงาน  Show & Share ในการประชุมครั้งท่ี ๕(๑๕)/๒๕๖๑ คือ 
   ๑.   คณะครุศาสตร 
   ๒.   โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
   ๓.   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
   ๔.   สวนดุสิตโพล 
   ๕.   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๖.   กองกลาง 
   ๗.   กองวิเทศสัมพันธ 
 
         มตท่ีิประชุม รับทราบ 
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