
การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 11 มกรมคม 2560 

ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
---------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. ผศ.ศรสีุภา  นาคธน  ที่ปรึกษา 
 2. อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา  ประธานกรรมการ 
 3. ดร.มยุร ี  ทรัพย์เที่ยง รองประธานกรรมการ 
 4. นางสาวชวนชม สมนึก  กรรมการ 
 5 นางสาวสุกัญญา บุญทวี  กรรมการ 
 6. นางอญัชล ี  เขื่อนขันธ์ กรรมการ 
 7. นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ กรรมการ 

8. นายประสิทธ์ิ  อ่วมเนียม กรรมการ 
 9. นายธงชัย  ไสวงาม  กรรมการ 
 10. นางปิติรัตน์  อิมทุม  กรรมการ 
 11. นางสาวอณุภา ทานะรมณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่ม ี
 
เริ่มประชุม 15.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการะประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องโครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานไว้
ไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 2.1 การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ ทั้งหมด 
24 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 2.2 การกําหนดหัวข้อการจัดการความรู้ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความจําเป็นในการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเข้าใจความรู้เบื้องต้นและกระบวนการในการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน มีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการ เพื่อการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน โดยทีมบุคลากรสายสนับสนุน
ของสํานักวิทบริการที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา” ณ ศูนย์พัฒนา
ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาและแนะนํา 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 2.3 การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากําหนดการในแผนปฏิบัติการคือ ไตรมาสที่ 2 และ 3 ดังนั้นควรจะ
จัดให้สอดคล้องกับที่ต้ังไว้ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกเป็นการบรรยายความรู้เบื้องต้น กระบวนการของ
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และรอบที่สองเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
ออกเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดโครงการรอบแรกในช่วงวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 โดยการ
บรรยายความรู้เบื้องต้น กระบวนการของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ส่วนโครงการรอบที่
สองจะจัดในช่วงวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมาร่วมกันทําคู่มือปฏิบัติงาน 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 
 3.1 หลังจากที่มีการจัดโครงการแล้ว  ให้มีการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ที่
หลากหลาย 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.     
 

       (นางสาวอณุภา ทานะรมณ์) 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       (นายปิยะพงษ์  แดงขํา) 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

ณ ห้องประชมุชั้น 7 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
---------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. ผศ.ศรสีุภา  นาคธน  ที่ปรึกษา 
 2. อาจารย์สรายุทธ์ พานเทียน ประธานกรรมการ 
 3. ดร.มยุร ี  ทรัพย์เที่ยง รองประธานกรรมการ 
 4. นางสาวชวนชม สมนึก  กรรมการ 
 5. นางสาวสุกัญญา บุญทวี  กรรมการ 
 6. นางอัญชล ี  เขื่อนขันธ์ กรรมการ 
 7. นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ กรรมการ 

8. นายประสิทธ์ิ  อ่วมเนียม กรรมการ 
 9. นายธงชัย  ไสวงาม  กรรมการ 
 10. นางปิติรัตน์  อิมทุม  กรรมการ 
 11. นางสาวอณุภา ทานะรมณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่ม ี
 
เริ่มประชุม 15.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการะประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดโครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 และในวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ว่าสําเร็จไปได้ด้วยดี 
โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก ดังรายงานผลของโครงการตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ซึ่งจะนําเสนอเข้าในที่ประชุมกรรมการ
สํานักฯ ครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 
 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งทึ่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ตามเอกสารแนบ
หมายเลข 2 ให้ที่ประชุมรับรองมติ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองมติ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การจัดเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากจัดโครงการ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการ ซึ่งมีการรวบรวมเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยได้เก็บไว้ทุกส่วนงาน เพื่อให้มีความรู้ที่ครอบคลุม 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
        
       (นางสาวอณุภา ทานะรมณ์) 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
       
 
       (อาจารย์สรายุทธ์  พานเทียน) 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




