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ณ ห้องประชมุส่วนสง่เสริมวิชาการ 
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ผู้เขา้ประชุม 

1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิร)ิ    ประธาน 
2. นางสนทนา  สอ้ิงทอง      คณะทํางาน 
3. นางสาวก่ิงทอง ยงยุทธมีชัย     คณะทํางาน 
4. นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ ์     คณะทํางาน 
5. นางสาวฐิติกา  จันทรห์ล้า     คณะทํางาน 
6. นางณัฐกานต์  จันทร์ศริ ิ     คณะทํางาน 
7. นางสาวรุจริัตน์ ชุมใหม ่      คณะทํางานและเลขานุการ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวมยุร ี  เช้ือจันทึก     พนักงานธุรการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน  (คณะทํางาน)    ลาพักผอ่น 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.15 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        วาระท่ี 1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีกําหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการประชุมเพ่ือรับฟังการช้ีแจงวิธีการจัดทําแผนฯ ดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ที่
ผ่านมา ในการน้ี จึงต้องมีการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ ส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือประชุมหารือจัดทําแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ของหน่วยงานในครั้งน้ี 
  
 มติ รับทราบ 
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        วาระท่ี 1.2    การกําหนดประเด็นความรู้ เพื่อจัดทาํ Web Blog การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

      เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ได้มีหนังสือที่ ศธ 5602(7)/พ ว91 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรื่องการกําหนดประเด็นการ

จัดการความรู้ เพ่ือจัดทํา Web Blog การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กําหนดแนวทาง “พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 

เพ่ือให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงในลักษณะการนําความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบัติ” 

ภายใต้มาตรการ 5.7 ส่งเสริมให้มีการสร้างและการนํานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาสนับสนุนและปรับปรุง

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร

จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการ

ด้านการบริหารจัดการความรู้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ฝ่ายวางแผนใน

ฐานะผู้รับผิดชอบเห็นควรให้มีการจัดทํา Web Blog การจัดการความรู้ โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการระบบบล็อค

เพ่ือการจัดการความรู้ที่อยู่ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันที่สามารถเข้าถึง เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งจะ

เป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้ ในขั้นเริ่มต้นจึงได้กําหนดหัวข้อหลักสําหรับจัดเก็บข้อมูล 

จํานวน 7 กลุ่ม คือ  

1. การจัดการความรู้ (KM) 

2. การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง (RM) 

4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Auditing) 

5. การวางแผน และงบประมาณ (Planning & Budgeting) 

6. การบริหารการเงิน (Financing) 

7. University Social Responsibility (USR) 

โดยท้ัง 7 กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะต้องกําหนดประเด็นย่อย เพ่ือบรรลุความรู้ที่เก่ียวข้องในประเด็น

น้ัน ๆ เมื่อจัดทํา Web Blog เรียบร้อยแล้ว ในการน้ี ส่วนส่งเสริมวิชาการจะเก่ียวข้องในกลุ่มข้อมูลที่ 2 ซึ่งฝ่ายวางแผน

ได้กําหนดประเด็นย่อยของกลุ่มมาให้พิจารณา ดังน้ี 

กลุ่ม 2 การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 

  2.1 การจัดการศึกษา 

  2.2 หลักสูตรการศึกษา 

  2.3 นักศกึษา และผู้สําเร็จการศึกษา 

   2.4 การบริการวิชาการแก่สังคม 

   2.5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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   2.6 การบริหารและการจัดการ 

   2.7 การเงินและงบประมาณ 

   2.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   2.9 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

   2.10 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

   ทั้งน้ี จากการพิจารณาของงานประกันคณุภาพการศกึษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ เห็นชอบประเด็นย่อย

ตามทีฝ่่ายวางแผนเสนอ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

   มติ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

  (ไมม่ี) 

 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่อง 

  (ไมม่ี) 

 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

      วาระที่ 4.1 การจัดทาํแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สว่นส่งเสริมวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

      เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ได้มีหนังสือที่ ศธ 5602(7)/พ ว117 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือรับฟัง

การช้ีแจงวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจําหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย

สืบเน่ืองจากคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 537/2554 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานจัดการความรู้

ประจําหน่วยงานและกําหนดรายละเอียดภาระหน้าที่ของคณะทํางานฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม เอกสารหมายเลข 1 ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงขอเรียนเชิญคณะทํางานฯ ของหน่วยงานเข้าร่วม

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 โดยส่วนส่งเสริมวิชาการมีผู้เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ 

นางสนทนา  สอ้ิงทอง คณะทํางาน และนางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ คณะทํางานและเลขานุการ จากการประชุม

ดังกล่าวทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โดยจะต้องสอดคล้องกับประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย จํานวนอย่างน้อย 1 ประเด็น ประเด็นการ

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ประเด็น ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เอกสารหมายเลข 2  
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ในการน้ี จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดประเด็นความรู้ของส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกําหนดรายละเอียดกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ตามแบบฟอร์มที่ 2 

ซึ่งแนบมาพร้อมวาระการประชุมแล้ว ในเอกสารหมายเลข 3  

 

  มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบจัดทาํแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังน้ี 

1. กําหนดประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในประเด็นที่ 6 ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ข้อ 1) การพัฒนาการให้บริการเป็นแบบ

บริการเบ็ดเสร็จ 

2. กําหนดกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ในแบบฟอร์มที่ 2 ดังรายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 

  

ปิดประชุมเวลา 14.10 น. 

 

 

 

(นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม)่ 

                                                                          คณะทํางานและเลขานุการจัดการความรู ้

                                                                         ส่วนส่งเสริมวิชาการ 


