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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (สายสนับสนนุ)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดทีี่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมชัน้ ๓ ห้อง ๓๐๒ คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  แสงวิภาค   ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ  ที่ปรึกษา 
3. อาจารย์ ดร.อรชุลี นิราศรพ    ประธาน กรรมการ 
4. นางลภัสรดา  ดีนิคม     กรรมการ 
5. นางหนูจีน  ภูสพาน     กรรมการ 
6. นางทิพย์วรรณ  ชูทอง                กรรมการ 
7. นางสุนันทา  วิเศษสมิต               กรรมการ 
8. นางจรรยาศิริ  สวงโท     กรรมการ 
9. นางสาวระพิณ  ช่างทอง                  กรรมการ 
10. นายอนุวัฒน์  บางแบ่ง     กรรมการ 
11. นายธนารัตน์  พูลสี       กรรมการ 
12. นางสาวปิยะฉัตร  วิเชียรสภณ    กรรมการ 
13. นางสาวกาญจณ์กีฬา  กาลมาสม    กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวภิญญา    คงทรัพย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15. นางสาวกนกทิพย์  ไชยศิริ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่ม ี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ไม่ม ี
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายหน้าที่ให้กับประธานคณะกรรมการ
จัดการความรู้ (สายสนับสนุน) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
วาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ ประธานฯ ชี้แจงขอบข่ายงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ ที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน และประธานการจัดการความรู้ โดยมีขอบข่ายดังน้ี  
  ๑.๑.๑ จัดท าค าสั่งคณะกรรมการสายสนับสนุน 
  ๑.๑.๒ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อ ในการด าเนินงาน 
  ๑.๑.๓ เผยแพร่ความรู้ จัดท าคู่มือ แผ่นพับ และลงเว็บไซต์คณะ  
  ๑.๑.๔ สรุปผลการด าเนินการต่อมหาวิทยาลัย     

 ๑.๒  ประธานฯ ชี้แจงถึงหลักของการจัดการความรู้ โดยทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายดังน้ี 
  ๑.๒.๑ รวบรวม สร้าง จัดระเบียบ 
  ๑.๒.๒ แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ในองค์กร  
  ๑.๒.๓ พัฒนาระบบ เป็นข้อมูลสู่สาระสนเทศ 
  ๑.๒.๔ เกิดความรู้  
 ๑.๓ ประธานฯ ได้กล่าวถึงการด าเนินงานของการจัดการความรู้สายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หัวข้อ “ขั้นตอนการรับส่งใบระบายเกรด” ของหน่วยงานบริการการศึกษา ซึ่งกระบวนการทุกอย่างได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
 

วาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานประชุม 
 (ไม่มี) 

วาระท่ี  ๓  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 ๓.๑  ประธานฯ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อในค าสั่งคณะกรรมการจัดความรู้ (สายสนับสนุน)            
คณะศึกษาศาสตร์ ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ ๑๐๙๒/๒๕๖๒ โดยมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ เดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ  และหากมีแก้ไข ให้แจ้ง
เลขานุการ เพื่อด าเนินการต่อไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
เดิม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  แสงวิภาค  ที่ปรึกษา 
๒.   อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงส์สุวรรณ  ประธานกรรมการ  
๓. นางลภัสรดา  ดีนิคม    กรรมการ 
๔.   นางหนูจีน  ภูสพาน    กรรมการ 
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๕. นางทิพย์วรรณ  ชูทอง             กรรมการ 
๖. นางสุนันทา  วิเศษสมิต             กรรมการ 
๗. นางจรรยาศิริ  สวงโท   กรรมการ 
๘. นางสาวระพิณ  ช่างทอง                กรรมการ 
๙. นายอนุวัฒน์  บางแบ่ง   กรรมการ 
๑๐. นายธนารัตน์  พูลสี      กรรมการ 
๑๑. นางสาวปิยะฉัตร  วิเชียรสภณ   กรรมการ 
๑๒. นางสาวกาญจณ์กีฬา  กาลมาสม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวภิญญา    คงทรัพย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๔. นางสาวกนกทิพย์  ไชยศิริ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  แก้ไขเป็น 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  แสงวิภาค  ที่ปรึกษา 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษา  
๓.   อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ   ประธานกรรมการ  
๓. นางลภัสรดา  ดีนิคม    กรรมการ 
๔.   นางหนูจีน  ภูสพาน    กรรมการ 
๕. นางทิพย์วรรณ  ชูทอง             กรรมการ 
๖. นางสุนันทา  วิเศษสมิต             กรรมการ 
๗. นางจรรยาศิริ  สวงโท   กรรมการ 
๘. นางสาวระพิณ  ช่างทอง                กรรมการ 
๙. นายอนุวัฒน์  บางแบ่ง   กรรมการ 
๑๐. นายธนารัตน์  พูลสี      กรรมการ 
๑๑. นางสาวปิยะฉัตร  วิเชียรสภณ   กรรมการ 
๑๒. นางสาวกาญจณ์กีฬา  กาลมาสม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวภิญญา    คงทรัพย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๔. นางสาวกนกทิพย์  ไชยศิริ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
วาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑   เรื่อง การพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (สายสนับสนุน) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ประธานในที่ประชุม  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (สายสนับสนุน) ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๓ ที่เห็นว่าควรน าผลไปปฏิบัติการจริงได้ และสามารถเผยแพร่ให้บุคลากรทราบได้ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการความรู้ ในหัวข้อ “ขั้นตอนการท างาน ตรวจสอบการส าเร็จ 
การศึกษา” ของหน่วยงานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยการก าหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับความต้องการ
การ และเป็นไปในแนวทางที่งานประกันคุณภาพก าหนด ไว้ดังน้ี 
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1) ก าหนดหลักความรู้ 
2) สามารถน าเผยแพร่ 
3) สามารถน าไปดัดแปลง 
4) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
5) น าไปใช้แลกเปลี่ยน 

 
วาระท่ี  ๕  เร่ืองอ่ืน ๆ 

(ไม่มี) 
 
ปิดประชุม ๑๑.๐๐ น. 

 
 
 
                     (นางสาวกาญจณ์กีฬา  กาลมาสม) 
               กรรมการและเลขานุการ 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
           
 
 
 
                      (อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ) 
                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
 


