
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม พ.ว.ส.  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๓) 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.oo น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
 ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การก าหนดประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ๔.๒ การก าหนดประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

๔.๓ การก าหนดประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการ 
๔.๔ การก าหนดประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพุธท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม พ.ว.ส. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ผู้มาประชุม 
          ๑. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ประธาน 
 ๒. ดร. พีรพัฒน์  ค าเกิด   อาจารย์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง  อาจารย์    กรรมการ 
 ๔. นางสาวหทัยชนก  หมื่นกล้า  อาจารย์    กรรมการ 
 ๕. นายอัฐพงศ์  แสงงาม   อาจารย์    กรรมการ 
 ๖. นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ์  อาจารย์    กรรมการ 
 ๗. นางสาวปริญญารัตน์  จินโต  อาจารย์    กรรมการและ 
          เลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   
    

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม 
        ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
ทราบเกี่ยวกับหน้าท่ีในค าส่ังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท่ี ๐๒๐/๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๑.๒  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรทราบดังนี้ 
        ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร
รับทราบเกี่ยวกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความ
ต้องการของสังคม  
        ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างนวัตกรรมและความรู้  และพัฒนาความสามารถในการ
วิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
  



   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่
ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม
เกี่ยวกับการก าหนดประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้   ๔  ด้าน  คือ  ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย  
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๔.๒ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม ให้
คณะกรรมการเลือกประเด็นความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
  มติที่ประชุม ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้มีเพียง ๓ ด้าน โดยมีองค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

๔.๒.๑ ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง เสนอประเด็น 

- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม เสนอประเด็น   
- การเขียนรายละเอียด วิชา (มคอ.๓) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา

(มคอ.๕)  
- การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ระบบการส่งผลการเรียน 
ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ เสนอประเด็น   
- การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

   อาจารย์รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ เสนอประเด็น  
- การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท าโครงงานของนักศึกษา 

 
 
 
  ๔.๒.๒  ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
   ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด เสนอประเด็น   



    -   อบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอ 
   อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า  เสนอประเด็น   

- เขียนงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 
ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ เสนอประเด็น   
- จรรยาบรรณนักวิจัย 
อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต เสนอประเด็น 
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย 

๔.๒.๓  การก าหนดประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบ 
         การบริหาร 
         อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม เสนอประเด็น   

- ระเบียบข้ันตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๔.๓ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อท่ีประชุม ให้
คณะกรรมการตัดประเด็นความรู้ท่ีไม่จ าเป็นต่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบใหตั้ดประเด็นระบบส่งผลการเรียนออกเนื่องจากไม่เป็นองค์ความรู้ท่ี
จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ 

  ๔.๔ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อท่ีประชุม ให้
คณะกรรมการจัดท าแบบส ารวจความต้องการประเด็นความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
  มติที่ประชุม มอบ อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
  ประธานนัดหมายให้มีการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาเรื่อง การด าเนินการจัดการความรู้
ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยขอเชิญ
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
   
   
          
 (นางสาวปริญญารัตน์  จินโต)    (ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ) 
      ผู้จดบันทึกการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม พ.ว.ส.  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๓) 
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓o น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ผลการส ารวจความต้องการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ แผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ ๕ ปี 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพุธท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม พ.ว.ส. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ผู้มาประชุม 
          ๑. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ประธาน 
 ๒. ดร. พีรพัฒน์  ค าเกิด   อาจารย์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง  อาจารย์    กรรมการ 
 ๔. นางสาวหทัยชนก  หมื่นกล้า  อาจารย์    กรรมการ 
 ๕. นายอัฐพงศ์  แสงงาม   อาจารย์    กรรมการ 
 ๖. นางสาวปริญญารัตน์  จินโต  อาจารย์    กรรมการและ 
          เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ์  อาจารย์    ติดภารกิจ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   
    

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม แจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ทราบผลส ารวจประเด็นการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเด็น ท่ีมีผู้สนใจมากท่ีสุดคือ ประเด็นท่ี ๓ ข้อท่ี ๓.๑ ระเบียบขั้นตอนต่างๆ 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ รองลงมา คือ ประเด็นท่ี ๒ ข้อท่ี ๒.๑ อบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และ
น าเสนอ และข้อท่ี ๒.๔ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย (ตามเอกสารแนบ) 
  มติที่ประชุม รับทราบ    
ระเบียบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม 
  มติที่ประชุม  คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ปรับแก้ รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งท่ี๑/๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑) ระเบียบวาระท่ี ๔ ข้อ ๔.๑ มติท่ีประชุม ปรับจาก รับทราบ เป็น เห็นชอบ 
  ๒) ระเบียบวาระท่ี ๔ ข้อ ๔.๓  มติท่ีประชุม ปรับเป็น เห็นชอบให้ตัดประเด็นระบบส่งผลการ
เรียนออก เนื่องจากไม่เป็นองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 



  ๓) ระเบียบวาระท่ี ๕ จากเดิม ประธานให้มีการประชุมครั้งต่อไป ปรับเป็น ประธานนัดหมาย
ให้มีการประชุมครั้งต่อไป     
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อท่ีประชุม ควรมี
การจัดอบรม ตามผลการส ารวจความต้องการคือ  ข้อท่ี ๓.๑, ๒.๑ และ ๒.๔  และเสนอให้มีการจัดอบรม 
ประเด็นท่ี ๑ คือ ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้วย โดยเลือก ข้อท่ี ๑.๒ การ
เขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.๓) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) เนื่องจากเป็นเรื่องจ าเป็น 
เร่งด่วน และเพื่อความถูกต้อง และจากข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ การ
เขียนเอกสารประกอบการสอน ประกอบค าสอน และต ารา และการเขียนบันทึกข้อความ หนังสือไปราชการ 
จะถูกน าไปส ารวจความต้องการในปีการศึกษาต่อไป  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔.๒ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  มติที่ประชุม เสนอให้ปรับแก้ไขจาก แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 
  ๑) ปรับแบบฟอร์มส ารวจประวัติคณาจารย์เพื่อคัดสรร ส าหรับเป็นวิทยากรแลกเปล่ียน
ความรู้ตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการและ ด าเนินการส ารวจความต้องการ ผู้รับผิดชอบ ดร.พีรพัฒน์  ค า
เกดิ 
  ๒) ปรับแผน แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร  
  ประเด็นท่ี ๑ ผู้รับผิดชอบ อ.อัฐพงศ์  แสงงาม อ.หทัยชนก  หมื่นกล้า  
     และ อ.ปริญญารัตน์  จินโต  
  ประเด็นท่ี ๒ ผู้รับผิดชอบ ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด  
     และ อ.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 
  ประเด็นท่ี ๓ ผู้รับผิดชอบ ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
   
  ก าหนดส่ง วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
  ประธานนัดหมายให้มีการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาเรื่อง แผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี  ๑  เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยขอ
เชิญคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
   
          
 (นางสาวปริญญารัตน์  จินโต)    (ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ) 
      ผู้จดบันทึกการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม พ.ว.ส.  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๓) 
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓o น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของคณาจารย์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพุธท่ี ๑ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม พ.ว.ส. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ผู้มาประชุม 
          ๑. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ประธาน 
 ๒. ดร. พีรพัฒน์  ค าเกิด   อาจารย์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ์  อาจารย์    กรรมการ 
 ๔. นายอัฐพงศ์  แสงงาม   อาจารย์    กรรมการ 
 ๕. นางสาวปริญญารัตน์  จินโต  อาจารย์    กรรมการและ 
          เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง  อาจารย์    ไปราชการ 
 ๒. นางสาวหทัยชนก  หมื่นกล้า  อาจารย์    ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   
    

เร่ิมประชุม  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม แจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ทราบผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของคณาจารย์ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ โดยให้ปรับแก้ข้อความ 
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม เสนอ ร่าง
แผนปฏิบัติการ  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับแก้ไข เพื่อพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป 



 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณา
เลือกวิทยากร และด าเนินการ จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาเลือกและก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมในประเด็น
ความรู้ ดังนี้  
  ๑. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
  เรื่อง เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอ วิทยากร 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลดา 
ผู้รับผิดชอบ อ.ดร. พีรพัฒน์ ค าเกิด และ อ.ดร. จีรพรรณ เทียนทอง วันพุธท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
   เรื่อง การเสวนา หัวข้อการใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิทยากร ได้แก่  
อ.ยุพาวดี ส าราญฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ อ.รักชาติ ประเสิรฐพงษ์ วันศุกร์ท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  ๒. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
  เรื่อง เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ การเขียนรายละเอียดวิชา มคอ.๓ และรายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา มคอ.๕ วิทยากรได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ อ. อัฐพงศ์ แสงงาม วัน
ศุกร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  ๓. ประเด็นความรู้ของการจัดการความรู้ของการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและ
ระบบการบริหาร 
  เรื่อง ระเบียบขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ วิทยากรได้แก่ คุณวัชรี และคุณ
ชนิตร์นันท์ ผู้รับชอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วันศุกร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
  อ.อัฐพงศ์ แสงงาม เสนอช่องทางการสรุปองค์ความรู้ ทางบล็อกการจัดการความรู้ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  
   
          
 (นางสาวปริญญารัตน์  จินโต)    (ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ) 
      ผู้จดบันทึกการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ 
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม พ.ว.ส.  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๓) 
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.oo น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ก าหนดการส่งแผนการจัดการความรู้ระดับคณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประเด็นความรู้ ด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง อบรม
การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอ 
 ๓.๒  ความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประเด็นความรู้ ด้านการ
วิจัย หัวข้อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม พ.ว.ส. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ผู้มาประชุม 
          ๑. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ประธาน 
 ๒. ดร. พีรพัฒน์  ค าเกิด   อาจารย์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง  อาจารย์    กรรมการ 
 ๔. นายอัฐพงศ์  แสงงาม   อาจารย์    กรรมการ 
 ๕. นางสาวปริญญารัตน์  จินโต  อาจารย์    กรรมการและ 
          เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑ .นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ์  อาจารย์    ไปราชการ 
 ๒. นางสาวหทัยชนก  หมื่นกล้า  อาจารย์    ไปราชการ 
 
เร่ิมประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม แจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ส่งแผนการจัดการความรู้ระดับคณะภายในวันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ โดยให้ปรับแก้ข้อความ 
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  ๓.๑ การด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประเด็นความรู้ ด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง
อบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
  ๓.๒ ความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประเด็นความรู้ 
ด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม จาก
แผนการจัดการความรู้ ล าดับ ๔ การประเมินและกล่ันกรอง ใหใ้ช้แบบประเมินส่วนกลาง เป็นเครื่องมือ ในการ
ประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม และล าดับ ๕ การเข้าถึงความรู้  ให้ใช้แบบประเมินส่วนกลาง เป็นเครื่องมือ ในการ
ประเมินคณาจารย์ในคณะฯ โดยผู้รับผิดชอบ อ.ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔.๒ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม 
ก าหนดการถอดเทป ส่งข้อมูลลง blog KM ภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
  อ.อัฐพงศ์ แสงงาม เสนอประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook ของคณะฯ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  
   
          
 (นางสาวปริญญารัตน์  จินโต)    (ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ) 
      ผู้จดบันทึกการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม พ.ว.ส.  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๓) 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑o.oo น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ก าหนดการส่งข้อมูลองค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ ส าหรับจัดเก็บความรู้ผ่าน website 
คณะ 
 ๑.๒ ด าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน web blog 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการองค์ความรู้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ตัวอย่างแบบประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการองค์ความรู้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ 

เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม พ.ว.ส. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ผู้มาประชุม 
          ๑. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ประธาน 
 ๒. ดร. พีรพัฒน์  ค าเกิด   อาจารย์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง  อาจารย์    กรรมการ 
 ๔. นายอัฐพงศ์  แสงงาม   อาจารย์    กรรมการ 
 ๕. นางสาวปริญญารัตน์  จินโต  อาจารย์    กรรมการและ 
          เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑ .นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ์  อาจารย์    ไปราชการ 
 ๒. นางสาวหทัยชนก  หมื่นกล้า  อาจารย์    ไปราชการ 
 
เร่ิมประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม แจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ส่งข้อมูลองค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ ส าหรับ
จัดเก็บความรู้ผ่านทาง Website คณะ โดยก าหนดส่งภายในวัน ศุกร์ท่ี ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  ๑.๒ ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม แจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ด าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน Web blog  
  มติที่ประชุม  ให้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง Facebook เพิ่มขึ้น อีกหนึ่งช่องทาง โดย
มี อ.ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด  
ระเบียบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ประธาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ โดยให้ปรับแก้ข้อความ 
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  ๓.๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการองค์ความรู้ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ โดยปรับแก้ไขจากแบบฟอร์มท่ีแนบมา  
 



ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ตัวอย่างแบบประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการองค์ความรู้ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
  ๕.๑ เสนอคณะกรรมการ กระตุ้นให้มีการใช้ KM blog 
  ๕.๒ ใน KM blog ควรมีการเพิ่มค าถามเพื่อให้ผู้เข้าชม blog สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
  ๕.๓ การประชาสัมพันธ์ควรมีท้ังทาง facebook และติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๔ ควรมีการจัดต้ังงบประมาณส าหรับการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
   
          
 (นางสาวปริญญารัตน์  จินโต)    (ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ) 
      ผู้จดบันทึกการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


