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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

คร้ังท่ี 1/2553 
วันพุธท่ี  2  ธันวาคม  2552   

ณ  หองประชมุบัวมวง  1   ชั้น 4  อาคารสํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 

ผูมาประชุม 
  1.  ผศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท               มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประธานที่ประชุม 
   2.  ผศ. แกวตา  ขาวเหลือง          มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
   3.  ผศ. ประเทืองทิพย  โรจนวิภาต             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
    4.  ดร.อนันต  เตียวตอย                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
    5.  นางนิลุบล  ขอรวมเดช                          มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
    6.  นายเมธิชญญ   วังแก                มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
    7.  นางสาววิชุตา  คงเปลี่ยน                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
        8.  นางสาวหฤทัย  สมศกัดิ์                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
          9.  ผศ.  สุพิทย  สมภักด ี                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
    10.  รศ.  จารุยา  ขอพลอยกลาง               มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    11.  นางสาวธยา  ภิรมย                 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    12.  ผศ.  ไพทูรย  พุทธมงคล               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    13.  ดร.คมสัณห  ขัตยิะ                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
          14.  นายปฏิยทุธ  ขวัญออน               มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
          15.  นางสาวณทัฐากัญญ  แกววงษวาลย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
     16.  นายสัญญา  โคตรมิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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   17.  ผศ. วารุณ ี กรุดพันธ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
    18.  นายสันติ  เกษมวัฒนปญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    19.  นางสาวเฉลิมศรี  แกวนาค   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    20.  ผศ. ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
    21.  ผศ.  ดวงแข  สุขโข     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เลขานุการ 
    22.  นายสุนทร  เหรียญจื้อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผูชวยเลขานุการ 
    23.  นางสาวเปมิกา  จรรยาดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผูชวยเลขานุการ 
  
 
 เร่ิมประชุม  เวลา  09.30  น. 
   เมื่อกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ผศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท   รองอธิการบดีดานวิชาการและ 
 วิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซ่ึงทําหนาที่ประธานการประชุมไดขอใหผูมาประชุม 
 ในวันนี้แตละคน  แนะนําตัวใหที่ประชุมไดทราบและทําความรูจักแลวหลังจากนั้นประธานไดเปดประชุม และ 
 การประชุมไดดําเนินตามระเบียบวาระที่ฝายเลขานุการกําหนด  ดังนี้ 
 
 ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
      -  การลงนามความรวมมือทางวิชาการ (M.O.U.) ดานการจัดการความรูของมหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
 ราชมงคล  
     เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.) ไดมีการลงนามความรวมมือ 

ทางวิชาการ (M.O.U.)  ดานการจัดการความรู  ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  มหาวิทยาลัย     
ในการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  แหง  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2552 
ซ่ึงฝายเลขานุการไดนําเอกสารการลงนามความรวมมือดังกลาว มาใหตัวแทนของมหาวิทยาลัยแตละแหงในการ
ประชุมครั้งนี้แลว 

     มติท่ีประชุม     รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2552 
     มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไขเพิ่มเติม 
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  ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2552 
      -  การจัดทําวิสัยทัศน  พนัธกิจ  ยุทธศาสตรและทําเนยีบเครือขายการจัดการความรูฯ   

                  คณะกรรมการไดรวมจัดทําวิสัยทัศน  พนัธกจิ  และยุทธศาสตรของเครือขายการจัดการความรู  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยเลขานุการ ไดเสนอวิสัยทัศน  พนัธกิจและยุทธศาสตรการจัดการความรู 
 ของเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 42 แหง เพื่อเปนขอมูลในการจดัทําใหที่ประชุมพิจารณา 

       มติท่ีประชมุ  เห็นชอบการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจและยุทธศาสตรของเครือขาย 
 การจัดการความรู  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน  (Vision) 
เปนเครือขายความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยใชการจัดการความรู 

มุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 
พันธกิจ  (Mission) 

1.  พัฒนาระบบและกลไกเครือขายความรวมมือในการจดัการความรูระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลที่เข็มแข็งและยั่งยนื 
  2.  เปนศูนยกลางเชื่อมโยงองคความรูเพื่อเผยแพรและนํามาใชทั้งภายในและภายนอกเครือขาย 

3.  สงเสริมใหมีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกเครือขายอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนา 
 สูองคกรแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตร  (Strategy) 
  1.  สรางและพัฒนาสังคมฐานความรูระหวางเครือขายที่ยัง่ยืน 
  2.  บูรณาการการบริหารจัดการรวมกันในการจัดการความรูอยางเปนระบบระหวางเครือขาย 
  3.  สงเสริมและบูรณาการกิจกรรมดานการบริหารจัดการความรูระหวางเครือขายอยางตอเนื่อง 
  
                  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการจัดทําทําเนียบเครือขายคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการ 
 ความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับไปดําเนนิการ ทั้งนี้  
 ใหมทร. พระนครขอขอมูลรายละเอียดพรอมรูปถายของกรรมการแตละคนจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดที่แนนอน 
 สงทาง e-mail ใหศูนยการจัดการความรู มทร.พระนคร ดวย 
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 ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

   -  การดําเนนิกิจกรรมเครือขายการจัดการความรู ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
มติท่ีประชุม  ผศ.สุพิทย  สมภักดี  จาก มทร.ลานนา ซ่ึงจะเปนหนวยงานรับดําเนินโครงการนิทรรศการ 

 การจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ช้ีแจงขอมูลโครงการใหที่ 
 ประชุมทราบโดยมีกําหนดการจัดงานในวันที่ 11-12  กุมภาพันธ 2553   ซ่ึงที่ประชุมรวมกันพิจารณาสถานที่  รูปแบบ 
   และกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management :  KM) ที่จะดําเนินการ โดยสรุปรายละเอียด  ดังนี้ 

ชวงเวลาจัดงาน   วันพฤหสับดีที่ 11  ถึงวันศุกรที่ 12  กุมภาพันธ  2553 
สถานที่จัดงาน     โรงแรมโลตัสปางสวนแกว  จ.  เชียงใหม  (คาที่พัก หองละ 1,100-1,200 บาท ตอคืน 

                                      คาอาหารกลางวัน อาหารเย็นและอาหารวาง ในชวงตลอดการจัดงาน 
       คาใชจายประมาณเฉลี่ย  780  บาท/คน) 

รูปแบบของการจัดงาน    ประกอบดวย 
             11  กุมภาพันธ  2553  (วันแรก) 

          ชวงเชา  เปนการบรรยายใหความรูเร่ือง KM  โดยวิทยากร คือ ดร.นพสิทธิ์  จักรพิทักษ 
               จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ชวงบาย  เปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เร่ือง  PMQA  โดยวทิยากรจาก  

                                                        มทร. รัตนโกสินทร   มทร. ธัญบุรี   และ มทร.พระนคร 
            12  กุมภาพนัธ  2553   (วันทีส่อง)   เปนการแบงกลุมยอยของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  จํานวน   

      6  กลุม (กลุมละ  1  หัวขอเร่ือง)  โดยใหแตละมหาวทิยาลัยสงผูที่มีความรูที่เปน Best  
                                               Practice  ในเรื่องนั้น ๆ มาพูดเลาใหที่ประชุมฟง  ดังนี ้

   1.    การจัดการเรียนการสอน เลือกกลุม  CoP  พูดเรื่อง TQF   
                   คุณอํานวย / คุณลิขิต  :  มทร.ลานนา 

        2.   การวิจยั เลือกกลุม  CoP  พูดเรื่อง UNIT RESEARCH   
                  คุณอํานวย / คุณลิขิต  :  มทร. รัตนโกสินทร และ มทร. ศรีวิชัย 
        3.   การบริการทางวิชาการ เลือกกลุม  CoP  พูด เร่ือง การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ 

       สรางอาชีพในชุมชน 
                              คุณอํานวย / คุณลิขิต  :  มทร. กรุงเทพ  และ มทร. พระนคร 
          4.   ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เลือกกลุม  CoP  พูดเรื่อง ส่ิงแวดลอม อาทิ เกี่ยวกับ 

                                                              ปญหาภาวะโลกรอน (Global Wormming)  
                               คุณอํานวย / คุณลิขิต  :  มทร.  ตะวันออก 
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5. การบริหารจัดการ เลือกกลุม  CoP  พูด เร่ือง  การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS)   
                                            คุณอํานวย / คุณลิขิต  :  มทร. อีสาน  และ  มทร. สุวรรณภูม ิ
                                6.   กิจการนกัศึกษา เลือกกลุม  CoP  พูดเรื่อง 3 D 
                                              คุณอํานวย / คุณลิขิต  :  มทร. ธัญบุรี 
 
   โดยทั้งนี้ขอให มทร. ที่ทําหนาที่เปนคุณอาํนวย / คุณลิขติ ตองมีหนาที ่ดังนี ้

1. ดําเนินการอภปิรายใน CoP เร่ืองนั้น ๆ 
2. หาคนมาทําหนาที่จดบันทกึเนื้อหาการจัดการความรูเพือ่สกัดออกมาเปน  

Mind map 
 

                         การจัดนิทรรศการ  มทร. ลานนา  จะแจงขนาดของบอรดและขนาดของโปสเตอรใหแตละ มทร.  
 ทราบในการประชุมครั้งตอไปและจะจัดทํารูปแบบตราสัญลักษณ (LOGO) โดยมีเนื้อหาเหมือนกับการจัดกลุมยอย 
 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  6  เร่ืองดังกลาวขางตน  เพื่อใหแตละ มทร. นําวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best  Practices) 
  ของตนนําเสนอและมอบ มทร. รัตนโกสินทรดําเนินการปรับแกตราสัญลักษณ (LOGO) เครือขาย KM (ใหม)   
 ซ่ึงจะตองประกอบดวยสีประจํามหาวิทยาลัยของ มทร. ทั้ง 9  แหง  (9 สี)  บน LOGO  เครือขาย KM (ใหม)  
 เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
           จํานวนผูเขารวมประชุม ประมาณ  90 - 100  คน  โดยใหแตละ มทร. สง Best  Practices เขารวม 
 กิจกรรม 6 CoP และ คณะกรรมการเครือขายฯ เขารวมโครงการรวมอยางนอย มทร. ละ 10 คนโดยใหสงรายชื่อ 
 ผูที่จะเขารวมงาน ในที่ประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองอื่น ๆ  
  5.1  เร่ืองแผนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ 
  เลขานุการไดเสนอตอที่ประชุมวาเดิมในปที่แลว แผนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 เครือขายฯ จะจัดทําตามปการศึกษา ซ่ึงจะไมสอดคลองกับรอบระยะเวลาการตรวจประเมินของ ก.พ.ร. ดังนั้น ในป 
 นี้ เลขานุการขอเสนอปรับแผนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ  ตามปงบประมาณ  คือ ปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2553  ดังตารางแผนฯ ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณาดวยแลว 
    มติท่ีประชุม    เห็นชอบแผนการจัดประชุมฯ  ดังเลขานุการเสนอดังเอกสารแนบทายรายงาน 
 การประชุม 
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    5.2  เร่ืองกําหนดวนัประชุมครั้งตอไป 
   ที่ประชุมเห็นควรใหนัดประชุมครั้งตอไปอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะมีการจัดโครงการนิทรรศการ 
 การจัดการความรู ในวันที่  11 - 12 กุมภาพันธ  2553  โดยเห็นชอบใหกําหนดประชุมครั้งตอไปในวันศุกรที่  8   
 มกราคม  2553  เวลา  09.30  น.  ณ หองประชุมบัวมวง  1  ช้ัน   4  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
   
 
 
          
                   นายสุนทร  เหรียญจื้อ    
                                                                                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม  
            
 
          
                                   ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข  
                ผูตรวจรายงานการประชุม 
       
 


