
หน้า ๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

ประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
คร้ังที่ ๔(๒๔)/๒๕๖๓ 

ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ห้องประชุมชั้น ๕  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

  
 
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  คณะวิทยาการจัดการ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๕. ผศ.ภริมา  วินิธาสถิตย์กุล  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 
๖. น.ส.กาญจนา ผิวงาม  คณะครุศาสตร์    คณะท างาน 
๗. ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๘. น.ส.ยุคนธร  ปรีวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน 
๙. ผศ.สาวิตร ี  กาศสนุก  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๑๐. น.ส.ศิริพรรณ   ฮ้อธิวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
๑๑. ผศ.ดร.ฐิตินาถ   สุคนเขตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
๑๒. น.ส.รัตนาพร ศรีมาตย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะท างาน 
๑๓. นายอุทัย  ช านาญกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๑๔. อ.ลักขณา  ศรีบุญวงศ์  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
๑๕. น.ส.ธิติมา  แก้วมณี  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๑๖. น.ส.รณิดา  ศรีธนาวรุณ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๑๗. นางดวงสุดา  บุญพบ  โรงเรียนการเรือน   คณะท างาน 
๑๘. ผศ.ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
๑๙. นายครรชิต  อนุกูล  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  คณะท างาน 
     (แทน) น.ส. เต็มใจ  มนต์ไธสง     
๒๐. อ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๒๑. น.ส.อมร  สายสังข์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะท างาน 
๒๒. อ.ดร.ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๒๓. นางนวลปราง รักษาภักดี  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๒๔. นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๒๕. นายธีรบุญ  เดชอุดม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๒๖. น.ส.ชัยญามล เลิศสงคราม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
๒๗. น.ส.วาสนา  จันทร์จ่าย  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน 
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๒๘. น.ส.จีรวรรณ บุญพิทักษ์  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะท างาน 
๒๙. นายธรา  สุขคีรี  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๓๐. น.ส.กชพร  ตันตาปกุล  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๓๑. น.ส.ณยดา  ทองศรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๓๒. น.ส.นภาพร  บุญเถิม  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๓๓. นางแก้วตา  ยอดไทย  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๓๔. นางมณีนุช  เจตน์อารี  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๓๕. นายปราการ  รอดปรีชา  กองกลาง    คณะท างาน 
๓๖. น.ส.วรรณลักษณ์   โพธิ์น้อย  กองกลาง    คณะท างาน 
๓๗. นายชิษณุพงศ์    ลิ้มจ าเริญ  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๓๘. น.ส.สชุานันท์ ลัภสุวรรณ  กองคลัง     คณะท างาน 
๓๙. นางณฐยา    เกิดธีระพงศ์  กองคลัง     คณะท างาน 
๔๐. นายทรงเกียรติ   ระลึกมูล  กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๔๑. นายญาณสิทธิ   ศิริธนาภรณ์พันธ์ กองนโยบายและแผน   คณะท างาน 
๔๒. น.ส.รัตนา  บุญแสวง  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๔๓. นายพิริยะ  กิมาลี  กองบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๔๔. น.ส.นิรมาน  ชื่นศิลป์  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๔๕. น.ส.จีราพร  โคกสุนันท์  กองอาคารและสถานที่   คณะท างาน 
๔๖. น.ส.เจนจิตรา ภูผิวฟ้า  กองอาคารและสถานที่   คณะท างาน 
๔๗. นายธ ีรพจน์  จินดาเดช  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๔๘. น.ส.ศรันยา  ฟูเผ่า   ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๔๙. นายชีพพงษ์รัชณ์ บุบผาชาติ  ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ คณะท างาน 
๕๐. น.ส.มฤริณทร์ แตงน้อย  สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๕๑. น.ส.นภณัฐ  ชมพู   สวนดุสิตโพล    คณะท างาน 
๕๒. น.ส.สภุาวิตา สมใจ   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 
๕๓. ดร.กวิตา  ปานล้ าเลิศ  ส านักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี  คณะท างาน 
๕๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวนชม เอ่ียมสอาด  ส านักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี  คณะท างาน 
๕๕. ดร.ขวัญนภา  สุขคร  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๖. นายสิรณัฐเศรษฐ  สุภาจันทรสุข  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๗. นางวาสนา  จักร์แก้ว  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  คณะท างาน 
๕๘. น.ส.ปรีดา   แซ่เล้า  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  คณะท างาน 
๕๙. ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย  ผุงศิริ   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  คณะท างาน 
๖๐. อาจารย์ ดร.นวลรัตน์  วัฒนา  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  คณะท างาน 
๖๑. น.ส.กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  คณะท างาน 
๖๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  คณะท างาน 
๖๓. นางธมลวรรณ เปรมศรี    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  คณะท างาน 
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๖๔. นายณัฐวุฒิ   ตันมณี  เลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๕. น.ส.ทัศนาวรรณ ชมภู่   ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๖. น.ส.กันยามาศ ช่วยสมบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๗. น.ส.ชุติมา  เพชรรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๖๘. น.ส.ชลากร  อยู่คเชนทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
๑.  นายเหมพัสสิริ หว่างพัน  เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 
รำยนำมคณะกรรมกำรที่ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม (เนื่องจำกติดภำรกิจ) 
๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๒. น.ส.วภิาดา  แซ่ล้อ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   คณะท างาน 
๓. น.ส.สุคนธ์ทิพย์ หนองโทน  บัณฑิตวิทยาลัย    คณะท างาน 
๔. น.ส.พรสรวง เพ็งพริ้ง  ส านักบริหารกลยุทธ์   คณะท างาน 
๕. น.ส.สุกัญญา จันทราภรณ์  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
๖. ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะท างาน 
๗. นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม  ส านักกิจการพิเศษ   คณะท างาน 
๘. นางจันทรา เลิศอนันต์  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
๙. น.ส.ชนม์นิภา มณีโชติ  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน  
๑๐. นายสุพจน์   ชนะค้า  กองกฎหมาย    คณะท างาน 
๑๑. อ.ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล  กองพัฒนานักศึกษา   คณะท างาน 
๑๒. น.ส.อลิศ พันธ์พรสม  กองประชาสัมพันธ์   คณะท างาน 
๑๓. น.ส.เอมอร ศรีเกษม  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   คณะท างาน 
๑๔. อ.ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท างาน 
๑๕. นายวิกรานต์ ผดุงวิเชียร  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ  คณะท างาน 
๑๖. น.ส.อังคณา สีหะวงษ์  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ  คณะท างาน 
๑๗. ดร.สุทัน มุมแดง  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๑๘. น.ส.นงนุช ผ่องศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๑๙. น.ส.สายใจ อยู่แท้กูล  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๒๐. น.ส.ชนัญชิดา อยู่เดช  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
๒๑. นายไพรัช ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ    คณะท างาน (อาสา๓) 
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เริ่มกำรประชุมเวลำ ๑๔.๓๐ น. 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
 
       วำระท่ี ๑.๑  ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
 
          สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน/ส่วนงาน สรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานการจัดกาความรู้ในหน่วยงาน/ส่วนงาน เป็นแผ่นภาพความรู้ (Infographic) ก าหนดส่งใน 
Line KM ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ สรุปดังนี้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนแผ่นภาพความรู้ทั้งสิ้น ๓๒ แผ่นภาพ จาก
จ านวน ๓๖ ส่วนงาน/หน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีจ านวนแผ่นภาพความรู้ทั้งสิ้น ๓๐ แผ่นภาพ จากจ านวน๓๖ ส่วน
งาน/หน่วยงาน  
 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

วำระท่ี ๑.๒ รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) หรือ ผลกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
   ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหำคม  - กรกฎำคม 

    ๒๕๖๓) 
 
   สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระบบ SDU QA เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ สรุปคะแนนผลการ
ประเมินฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ 

๑. เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา  
- เกณฑ์การประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.) จ านวน ๖ 

ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
๔.๔๔ 

- เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.) จ านวน ๑๐ 
ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ย ๔.๙๐ 

๒. จุดเน้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Focus:มสด.) จ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด มีคะแนนผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ๙๘.๕๐ คะแนน ได้ ๔ ดาว โดยมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นมาก
ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 
 



หน้า ๕                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

   ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
   ด้านงบประมาณด าเนินการ ต้องเพ่ิมเงินรายได้มากขึ้น มหาวิทยาลัยต้องมีกลยุทธ์ทางการเงินที่
ดี สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่หรือพัฒาขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ ที่พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม และการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
   ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องพัฒนา
อาจารย์ให้ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนการสอน การเตรียมการสอน และการวัดประเมินผลการ
เรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเรียนได้อย่างมีคุณภาพใน
วิถีปกติใหม่ และจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่พร้อมเพียงพอ เพ่ือให้ผลจากการเรียน
การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
   ด้านการพัฒนาตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (SDU QA) มหาวิทยาลัย
พัฒนาได้ตรงตามอัตลักษณ์ ควรสร้างความเข้าใจในความหมายหรือวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบสามารถเขียนรายงานผลการด าเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด พิจารณา
ทบทวนตัวชี้วัด ปรับเกณฑ์การประเมินและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้ชัดเจน และสะท้อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มาก
ยิ่งขึ้น 

        
      มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
       วำระที่ ๑.๓ กรอบกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
    
 สรุปเรื่อง กรอบการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ แนวทำงกำรท ำงำน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔(๒๔)/๒๕๖๓ 

- การประชุมชี้แจงแนวทางการท ากิจกรรมการจัดการความรู้ในระดับ
มหาวิทยาลัย 

มกราคม ๒๕๖๔ - ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑(๒๕)/๒๕๖๔ 
- ทุกหน่วยงานเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของตนเองในที่ประชุม   

มีนาคม ๒๕๖๔ - ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒(๒๖)/๒๕๖๔  
- ทุกหน่วยงานเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของตนเองในที่ประชุม   

พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๓(๒๗)/๒๕๖๔  
- ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

กรกฏาคม ๒๕๖๔ - ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔(๒๘)/๒๕๖๔ 
- สรุปองค์ความรู้โดยจัดท าเป็นเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละประเด็น
ความรู้ 

กันยายน ๒๕๖๔ - ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๕(๒๙)/๒๕๖๔ 
- เตรียมการตรวจประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย พร้อมส่งหลักฐาน 



หน้า ๖                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ แนวทำงกำรท ำงำน 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรวจประกันคุณภาพระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (ก าหนดการเป็นไปตาม

ก าหนดการของมหาวิทยาลัย) 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๖(๓๐)/๒๕๖๔ 

- รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และส่วนงาน/หน่วยงาน น าเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

 
          มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
 วำระท่ี ๑.๔ กำรน ำเสนอหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
    
     สรุปเรื่อง คณะท างานการจัดการความรู้ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดย Download แบบฟอร์มและน าส่งในระบบ SDU One Drive ทาง https://bit.ly/3kS6Shk 
ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ระบบตั้งปิดรับงานอัตโนมัติตามวันที่ก าหนด) และคณะท างานการจัดการความรู้นเสนอ
หัวข้อการจัดการความรู้ในที่ประชุม ดังนี้ 

ล ำดับ หน่วยงำน/ส่วนงำน 
ประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ ๑(๒๕)/๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๔ 
คณะ/โรงเรียน 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย 
๒ คณะวิทยาการจัดการ 
๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔ คณะครุศาสตร์ 
๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๗ โรงเรียนการเรือน 
๘ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
๙ โรงเรียนกฏหมายและการเมือง 

๑๐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง 

๑๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๑๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
๑๓ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
๑๔ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

https://bit.ly/3kS6Shk%20ภายใน
https://bit.ly/3kS6Shk%20ภายใน


หน้า ๗                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

ล ำดับ หน่วยงำน/ส่วนงำน 
๑๕ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

หน่วยงำนอิสระ 
๑๖ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
๑๗ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 

ประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ ๒(๒๖)/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๔ 

หน่วยงำนอิสระ 
๑ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
๒ สวนดุสิตโพล 
๓ ศูนย์บริการทดสอบวิชาการสวนดุสิต 

สถำบัน/ส ำนัก 
๔ ส านักกิจการพิเศษ 
๕ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๘ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙ ส านักบริหารกลยุทธ์ 

กองกลำง 
๑๐ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๑ กองกลาง 
๑๒ กองกฏหมาย 
๑๓ กองคลัง 
๑๔ กองนโยบายและแผน 
๑๕ กองบริหารงานบุคคล 
๑๖ กองพัฒนานักศึกษา 
๑๗ กองอาคารและสถานที่ 
๑๘ กองประชาสัมพันธ์ 

 
          มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
 
 
 
 



หน้า ๘                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
   
       วำระท่ี ๒.๑  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
    ครั้งที ่๓(๒๓)/๒๕๖๓  
 
          สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 
๓(๒๓)/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้วนั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอเวียน
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บันทึกข้อความที่ สนม.๑๒๕๖๑/๒๕๖๓ เรื่องขอส่งรายงาน
การประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๓(๒๓)/๒๕๖๓ จึงเสนอที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว  
   
       มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๓(๒๓)/๒๕๖๓ โดยให้เพิ่มรำยชื่อบุคลำกรประจ ำศูนย์
กำรศึกษำนอกที่ตั้ง/วิทยำเขต ในรำยนำมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้เข้ำร่วมประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
       วำระที่ ๓.๑ (ร่ำง) ค ำสั่งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 
 สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ ๒(๒๓)/
๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมคณะท างานการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณะท างานรวมทั้งสิ้น ๙๑ คน และหน่วยงาน/ส่วนงาน ปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติม
คณะท างานการจัดการความรู้ทั้งสิ้น ๒๒ คน โดยมีรายนามดังนี้ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน/ส่วนงำน 
๑ นางสาวรัตนาพร ศรีมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒ นางดวงสุดา บุญพบ โรงเรียนการเรือน 
๓ นางสาววาสนา จันทร์จ่าย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๔ นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕ นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖ นายธรา สุขคีรี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๗ นางสาวกชพร ตันตาปกุล สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๘ นางแก้วตา ยอดไทย ส านักกิจการพิเศษ 
๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวนชม เอี่ยมสอาด ส านักงานวิทยาเขต สุพรรณบุรี 

๑๐ นางณฐยา เกิดธีระพงศ์ กองคลัง 
๑๑ นางสาวรัตนา บุญแสวง กองบริหารงานบุคคล 
๑๒ นางสาวจีราพร โคกสุนันท์ กองอาคารและสถานที่ 



หน้า ๙                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน/ส่วนงำน 
๑๓ นางสาวเจนจิตรา ภูผิวฟ้า กองอาคารและสถานที่  
๑๔ นายธีระพจน์ จินดาเดช กองประชาสัมพันธ์ 
๑๕ นางสาวอลิศ พันธ์พรสม กองประชาสัมพันธ์ 
๑๖ นายชีพพงษ์รัชณ์ บุบผาชาติ ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟฟิคไซท์ 
๑๗ นางสาวมฤรินทร์ แตงน้อย สวนดุสิตโพล 
๑๘ นางสาวนภณัฐ ชมพู สวนดุสิตโพล 
๑๙ นางสาวอรุณี อัศวภูมิ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
๒๐ นางสาวนวลรัตน์ วัฒนา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
๒๑ นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
๒๒ นางธมลวรรณ เปรมศรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

  
       มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 
ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องน ำเสนอเพื่อพิจำรณำ  
        
       วำระที่ ๔.๑ แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงของมหำวิทยำลัย 
   สวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อธิการบดีแจ้งทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๗  ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้เสนอ การจัดการความรู้สู่การพัฒนาการด าเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัย      
สวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ตามแผ่นภาพความรู้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๐                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 



หน้า ๑๑                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

          วำระท่ี ๔.๒ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้รำยบุคคล (Individual KM 
Plan) และกำรประยุกต์ใช้ ICT ในกำรสื่อสำรควำมรู้ในกำรสอนงำน (Coaching) เพื่อ
พัฒนำบุคลำกร ตำมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ [Workshop on IKM & ICT Coaching] 

 
    สรุปเรื่อง ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และกองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
แผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ [Workshop on IKM & ICT Coaching] ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน และ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคลและจัดท าสื่อการจัดการความรู้  เพ่ือใช้ในการสอนงาน ระบบ
พ่ีเลี้ยง ด้วยระบบ ICT  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
  ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

วำระท่ี ๕.๑ ก ำหนดกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 
  สรุปเรื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดข้ึน

ในมหาวิทยาลัย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดให้มีการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ 
เดือนเว้นเดือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีก าหนดการดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ 
ครั้งที่ ๑(๒๕)/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒(๒๖)/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๓(๒๗)/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๔(๒๘)/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๕(๒๙)/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๖(๓๐)/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 
         มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๒                                                       รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี ๔(๒๔)/๒๕๖๓   

 

วำระท่ี ๕.๒ ก ำหนดกำรประชุมคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ครั้งต่อไป ครั้งที่   
๑(๒๕)/๒๕๖๔ 

 
  สรุปเรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งต่อไป ครั้งที่ ครั้งที่   

๑(๒๕)/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

        มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
เลิกกำรประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

 

นางสาวทัศนาวรรณ  ชมภู่ นางสาวชุติมา  เพชรรัตน์ 
ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

  
  

 
  
 นายณัฐวุฒิ  ตันมณี 
 เลขานุการคณะท างานการจัดการความรู้ 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


