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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานดา้นการจดัการความรู้ 
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ค าน า 

  รายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  (ส านักงานอธิการบดี) ประจ าปีการศึกษา 
2564 เรื่อง ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณ และการขอใช้เงินกองทุน จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปและรวบรวม 
องค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งในตัวเอกสารหรือตัวบุคลากรที่กระจัดกระจายอยู่ น ามาพัฒนาให้เป็นระบบในรูปแบบ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  และน าความรู้ที่ได้ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
(ส านักงานอธิการบดี) ประจ าปีการศึกษา 2564 เรื่อง ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณ และการขอใช้เงินกองทุน 
ฉบับนี้ จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  
 
 

     ส านักงานอธิการบดี 
                31 พฤษภาคม 2565 
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1. ความเปน็มาและความส าคญั 
    ความรู้ในองค์กรหรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรขององค์กร หากไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้ว
ความรู้นั้นก็จะไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างที่ควรจะเป็น หากไม่มีกระบวนการจัดการความรู้ที่ดี          
จะไม่สามารถน าความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายหรืออยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การท างานอาจจะ สะดุด ติดขัด ในขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ หรือ การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งปัน หรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
             ในทางตรงกันข้ามหากความรู้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะท าให้บุคลากรขององค์กรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  โดยการจัดการความรู้ 
ท าให้เกิดการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ยกระดับคุณภาพการท างาน และท าให้องค์กรมีศักยภาพ 
เรียกได้ว่า “เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพช่วย พัฒนาคน พัฒนางาน และยกระดับองค์กร สู่องค์กรการเรียนรู้ 
ได้ในกระบวนการเดียว” 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสู งรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
     2.2 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี น าองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือองค์ความรู้ใหม่ 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี 
     2.3  เพ่ือน าแนวปฏิบัติที่ดีมารวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับบุคลากร 
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ให้สามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
 
3. กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
    3.1 ส านักงานอธิการบดี : ท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปยังหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
    3.2 ส านักงานอธิการบดี : น า - ร่าง - ค าสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี  
    3.3 ส านักงานอธิการบดี : น าค าสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 เสนออธิการบดีเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
    3.4 ส านักงานอธิการบดี : กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบค าสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 และแจ้งเวียนค าสั่งฯ เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง
ดังกล่าว     
    3.5 คณะกรรมการการฯ : ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1 เพ่ือรับทราบค าสั่ง และพิจารณาหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



5 
 

    3.6 คณะกรรมการการฯ : ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี  
ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณ และการขอใช้
เงินกองทุน  
    3.7 คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน : น าแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณ 
และการขอใช้เงินกองทุน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานส านักงานอธิการบดี และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผ่านระบบ E-MANAGE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
    3.8 คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน : ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีว่าหน่วยงานได้น า ขั้นตอนการเสนอค าขอ
งบประมาณ และการขอใช้เงินกองทุน ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  
    3.9 คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน : สรุปผล ประเมิน และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการความรูป้ระจ าปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี 
 
4. ผลการด าเนินงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
    4.1 ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณ 

1) ฝ่ายเลขาฯ กองทุน / กองทุนย่อย : แจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยื่นค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน 

  2) คณะกรรมการกองทุน / กองทุนย่อย : ยื่นค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3) กองนโยบายและแผน / งานนโยบายและแผน วิทยาเขต / เขตพ้ืนที่ : รับเรื่องและตรวจสอบ

รายละเอียดการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  4) กองนโยบายและแผน : รวบรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่ออธิการบดี 
  5) อธิการบดี : พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  6) อนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ : พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  7) คณะกรรมการ CEO : พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  8) คณะกรรมการ ก.บ.ง. : พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  9) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย : พิจารณาอนุมัติ 

   10) กองนโยบายและแผน : ด าเนินการแจ้งเวียนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 

  11) กองทุน : ด าเนินงาน  
    4.2 การขอใช้เงินกองทุน 

1) หน่วยงานน าเสนอเอกสารการของบประมาณเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน 
    2) เมื่อคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ เลขาจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติ

งบประมารถึงประธานกองทุน 
  3) กรณีประธานกองทุนฯ อนุมัติ เลขาด าเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เสนอของบประมาณ  

เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  4) กรณีประธานกองทุนฯ ไม่อนุมัติ เลขาด าเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เสนอของบประมาณ 

เพ่ือด าเนินการแก้ไข และน าเสนอคณะกรรมการกองทุนอีกครั้ง 
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5.  สรุปผลการน าความรู้ไปใช้ 
    หลังจากมีการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล  
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานส านักงานอธิการบดี แจ้งเวียนทางระบบ E-MANAGE และติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
    ส านักงานอธิการบดีได้จัดท า บันทึกข้อความ “ขอความอนุเคราะห์ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณ 
และการขอใช้เงินกองทุน ” ไปยังหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพ่ือติดตามการน าองค์ความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ และให้หน่วยงานส่งเอกสารหลักฐานการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ด้านการบริหารจัดการกลับมายังส านักงานอธิการบดี  
 
6.  ภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564  
ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564 และ ครั้งที่ 1/2565 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กมรอนิกส์  เพ่ือให้การด าเนินงาน 
ในการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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7. แหลง่เผยแพร่ข้อมลู 
     ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ผ่านเว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี https://op.rmutto.ac.th 
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2) แจ้งเวียนทางระบบ E-MANAGE ส่งให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีดังนี้ 
- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองบริหารงานบุคคล 

 

 
 

3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก ก 

ค าสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

  









 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แผนการจัดการความรู้ (KM) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี 

ด้านการบรหิารจัดการ 

 

  



 

 

 

แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส านักงานอธกิารบด ี
ด้านการบริหารจัดการ 



 
RT-KM1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่
มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 

OP1.12 ยกระดับขีด
สมรรถนะของบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันิก 

OP1.12.2 ร้อยละของ
บุคลำกรที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ 
สำมำรถตอบสนองควำม
เปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่กำร
แข่งขันภำยนอกเพ่ิมขึ้น 
 

จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำน
อธิกำรบดีทั้งหมด 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนมหำวิทยำลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 
 

 
 

การค้นหาความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 
 

-  คัดเลือกองค์ควำมรู้เรื่อง “ด้ำนบริหำรจัดกำร” 
   โดยคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้  
   เสนอหัวข้อในกำรจัดกำรควำมรู้ เข้ำที่ประชุม 
   ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  
- ประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้  

ครั้งที่ 1 เพ่ือรับทรำบค ำสั่งและหัวข้อกำร
จัดกำรควำมรู้ และพิจำรณำแผนกำรจัดกำร

 
มิ.ย. 64 

 
 
 

ก.ค. 64 
 
 
 
 

พ.ย. 64 

 
ค ำสั่ง 

 
 
 

หัวข้อองค์ควำมรู้
ด้ำนบริหำร

จัดกำร 
 
 

หัวข้อองค์ควำมรู้
ด้ำนบริหำร

จัดกำร 

 
1 ค ำสั่ง 

 
 
 

1 เรื่อง 
 
 
 
 

1 เรื่อง 

 
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 
 

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 
 
 

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำร

ควำมรู้ (KM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
ครั้งที่ 1 

 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

ควำมรู้ รวมถึงปฏิทินในกำรจัดกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

 

2 
 

การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
- สร้ำงบรรยำกำศของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยน ำองค์ควำมรู้
ของคณะกรรมกำรฯ แต่ละท่ำนมำพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
ประเด็นองค์

ควำมรู้ 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
     -   น ำควำมรู้ที่ได้จดบันทึกและสรุปประเด็น 
          องค์ควำมรู้ 
     -   จัดประเภทของข้อมูล ตำมควำมเชี่ยวชำญ 
         ของบุคลำกร หรือหัวข้อ เช่น เทคนิค 
         เดียวกันอำจมีหลำยวิธีกำร 

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
จ ำนวนประเด็น

ควำมรู้ 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
     -    สรุปประเด็นและกลั่นกรองควำมรู้จำกกำร 
          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำมำจัดท ำเป็นเอกสำร 
          ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อให้คนใน 
          องค์กรเข้ำใจตรงกัน อย่ำงเป็นระบบ 

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
จ ำนวนครั้งในกำร

กลั่นกรอง
ควำมรู้จำกกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
1 ครั้ง 

 
คณะกรรมกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

ครั้งที่ 2 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
     -   ให้ผู้บริหำรรับทรำบ จัดท ำหนังสือเวียนถึง 
         กระบวนกำร และเผยแพร่ให้บุคลำกรทุกคน 
         ภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดรับทรำบและ 
         น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
     -   น ำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงำน ส ำนักงำน 
         อธิกำรบดี เพื่อเปิดโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำย 
         เลือกใช้ควำมรู้ที่ต้องกำรได้ 

 
ธ.ค. 64 ถึง  
ก.พ. 65 

 
จ ำนวนช่องทำง
เกี่ยวกับกำร
เข้ำถึงควำมรู้ 

 
อย่ำงน้อย 
2 ช่องทำง 

 
ผู้บริหำรและ

คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ 

(KM) 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
     -   สรุปข้อมูลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอ 
         ผู้บริหำรน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร 
         ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือมอบ 
         นโยบำยให้กับบุคลำกรได้น ำไปใช้ให้เกิด 
         ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
     -   จัดท ำเอกสำรเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับ 

 
ธ.ค. 64 ถึง  
ก.พ. 65 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

 
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน

อธิกำรบดีและ
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

         หน่วยงำนอื่น และผู้สนใจ 
7 การเรียนรู ้

     -   ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรกระตุ้นให้ 
         บุคลำกรภำยในหน่วยงำนน ำองค์ควำมรู้ตำม 
         แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรฯ และ 
         น ำไปใช้ประโยชน์กับกำรปฏิบัติงำน 
     -   มีกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำองค์ควำมรู้ 
         ไปใช้อย่ำงต่อเนื่อง 
     -   สรุปกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำไปใช้ 
         เสนอผู้บริหำร 
     -  ผู้บริหำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำง 
        ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของ 
        หนว่ยงำน 

 
มี.ค. 65  

ถึง  
พ.ค. 65 

 
บุคลำกรที่
น ำไปใช้

ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 5 

ของ
บุคลำกร
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี
ทั้งหมด 

 
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน

อธิกำรบดีและ
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

 

                             
                             ผู้ทบทวน   :    
                                                (นำงสำวศิรำศิณี  เทียบทิมพ์) 

                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                     10  ธันวำคม  2564 
 

                   

                  ผู้อนุมัติ   :              

        (นำงสำวชลชญำ  คงสมมำตย์) 
        ประธำนกรรมกำร 

                                        10  ธันวำคม  2564 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบติดตามรายงานความก้าวหน้า 

การด าเนินงาน 

 

  



บันทึกข้อความ 

สว่นราชการ   ส านักงานอธิการบดี  งานบริหารงานทั่วไป  โทร 1235 

ที่   อว 0651.100(1)/116                              วนัที ่  1  มีนาคม  2565 

เรื่อง  ขอส่งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ (รอบ 9 เดือน) ประจ าปีการศึกษา    
         พ.ศ. 2564 

เรียน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

 ตามหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0742 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กองบริหารงานบุคคล 
ติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ (รอบ 9 เดือน) ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 และให้ส่ง
ให้กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ (รอบ 9 เดือน) ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบ 
มาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                                                                                                               
                                                              (นางสาวชลชญา  คงสมมาตย์) 
                                                            ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

                                                 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

 







 

 

 

แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส านักงานอธกิารบด ี
ด้านการบริหารจัดการ 



 
RT-KM1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่
มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 

OP1.12 ยกระดับขีด
สมรรถนะของบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันิก 

OP1.12.2 ร้อยละของ
บุคลำกรที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ 
สำมำรถตอบสนองควำม
เปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่กำร
แข่งขันภำยนอกเพ่ิมขึ้น 
 

จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำน
อธิกำรบดีทั้งหมด 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนมหำวิทยำลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 
 

 
 

การค้นหาความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 
 

-  คัดเลือกองค์ควำมรู้เรื่อง “ด้ำนบริหำรจัดกำร” 
   โดยคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้  
   เสนอหัวข้อในกำรจัดกำรควำมรู้ เข้ำที่ประชุม 
   ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  
- ประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้  

ครั้งที่ 1 เพ่ือรับทรำบค ำสั่งและหัวข้อกำร
จัดกำรควำมรู้ และพิจำรณำแผนกำรจัดกำร

 
มิ.ย. 64 

 
 
 

ก.ค. 64 
 
 
 
 

พ.ย. 64 

 
ค ำสั่ง 

 
 
 

หัวข้อองค์ควำมรู้
ด้ำนบริหำร

จัดกำร 
 
 

หัวข้อองค์ควำมรู้
ด้ำนบริหำร

จัดกำร 

 
1 ค ำสั่ง 

 
 
 

1 เรื่อง 
 
 
 
 

1 เรื่อง 

 
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 
 

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 
 
 

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
 

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำร

ควำมรู้ (KM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
ครั้งที่ 1 

 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

ควำมรู้ รวมถึงปฏิทินในกำรจัดกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

 

2 
 

การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
- สร้ำงบรรยำกำศของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยน ำองค์ควำมรู้
ของคณะกรรมกำรฯ แต่ละท่ำนมำพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
ประเด็นองค์

ควำมรู้ 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
     -   น ำควำมรู้ที่ได้จดบันทึกและสรุปประเด็น 
          องค์ควำมรู้ 
     -   จัดประเภทของข้อมูล ตำมควำมเชี่ยวชำญ 
         ของบุคลำกร หรือหัวข้อ เช่น เทคนิค 
         เดียวกันอำจมีหลำยวิธีกำร 

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
จ ำนวนประเด็น

ควำมรู้ 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
     -    สรุปประเด็นและกลั่นกรองควำมรู้จำกกำร 
          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำมำจัดท ำเป็นเอกสำร 
          ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อให้คนใน 
          องค์กรเข้ำใจตรงกัน อย่ำงเป็นระบบ 

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
จ ำนวนครั้งในกำร

กลั่นกรอง
ควำมรู้จำกกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
1 ครั้ง 

 
คณะกรรมกำรกำร

จัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

ครั้งที่ 2 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
     -   ให้ผู้บริหำรรับทรำบ จัดท ำหนังสือเวียนถึง 
         กระบวนกำร และเผยแพร่ให้บุคลำกรทุกคน 
         ภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดรับทรำบและ 
         น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
     -   น ำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงำน ส ำนักงำน 
         อธิกำรบดี เพื่อเปิดโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำย 
         เลือกใช้ควำมรู้ที่ต้องกำรได้ 

 
ธ.ค. 64 ถึง  
ก.พ. 65 

 
จ ำนวนช่องทำง
เกี่ยวกับกำร
เข้ำถึงควำมรู้ 

 
อย่ำงน้อย 
2 ช่องทำง 

 
ผู้บริหำรและ

คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ 

(KM) 

 
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
     -   สรุปข้อมูลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอ 
         ผู้บริหำรน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร 
         ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือมอบ 
         นโยบำยให้กับบุคลำกรได้น ำไปใช้ให้เกิด 
         ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
     -   จัดท ำเอกสำรเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับ 

 
ธ.ค. 64 ถึง  
ก.พ. 65 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

 
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน

อธิกำรบดีและ
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

         หน่วยงำนอื่น และผู้สนใจ 
7 การเรียนรู ้

     -   ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรกระตุ้นให้ 
         บุคลำกรภำยในหน่วยงำนน ำองค์ควำมรู้ตำม 
         แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรฯ และ 
         น ำไปใช้ประโยชน์กับกำรปฏิบัติงำน 
     -   มีกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำองค์ควำมรู้ 
         ไปใช้อย่ำงต่อเนื่อง 
     -   สรุปกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำไปใช้ 
         เสนอผู้บริหำร 
     -  ผู้บริหำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำง 
        ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของ 
        หนว่ยงำน 

 
มี.ค. 65  

ถึง  
พ.ค. 65 

 
บุคลำกรที่
น ำไปใช้

ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 5 

ของ
บุคลำกร
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี
ทั้งหมด 

 
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน

อธิกำรบดีและ
คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) 

 
- 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนมหำวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปสู่

กำรแข่งขันภำยนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

 

                             
                             ผู้ทบทวน   :    
                                                (นำงสำวศิรำศิณี  เทียบทิมพ์) 

                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                     10  ธันวำคม  2564 
 

                   

                  ผู้อนุมัติ   :              

        (นำงสำวชลชญำ  คงสมมำตย์) 
        ประธำนกรรมกำร 

                                        10  ธันวำคม  2564 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบติดตามข้อมูลเก่ียวกับ 

การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

  



แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด้านการบริหารจัดการ  

 

 

ประเด็นความรู้ 
 เรื่อง “ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน”  
 เรื่อง “การขอใช้เงินกองทุน” 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 (นาย/นาง/นางสาว)  ลักษิกา  ปรีดาวัลย์  
  หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
 งานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป 

๒. ท่านน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้อย่างไร 
  น าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน เป็น
แนวทางส าหรับการจัดท าค าเสนอของบประมาณ เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  น าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอใช้เงินกองทุน ไปเป็นแนวทางในการเสนอขอใช้เงินกองทุน 
เพ่ือให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และเกิดความถูกต้อง 

ขอระบุการน าความรู้ไปขยายผล อย่างไร ได้ผลลัพธ์อย่างไร (พร้อมหลักฐาน)  

  น าข้อมูล INGOGRAPHIC เรื่อง ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน และ
เรื่อง การขอใช้เงินกองทุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส าหรับบุคลากรได้ศึกษา ท าความเข้าใจ บนหน้าเว็บ
ไซด์กองกลาง https://dca.rmutto.ac.th หัวข้อ “การจัดการความรู้ KM” 

 

https://dca.rmutto.ac.th/


๓. ข้อเสนอแนะ   
-ไม่มี- 

 
 

                                (นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์) 
                                 ผูก้รอกแบบติดตาม  

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 



แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด้านการบริหารจัดการ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
ประเด็นความรู้  

  เรื่อง “ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน” 

 เรื่อง  “การขอใช้เงินกองทุน” 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – สกุล           นางสาวอัจฉรีภรณ์   เผือกผ่อง  
หน่วยงาน   กองกลาง   
งานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป  กองกลาง 
ชื่อ – สกุล           นางสาววรัญญา  สมดี      
หน่วยงาน   กองกลาง   
งานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป  กองกลาง 

๒. ท่านน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ไปใช้อย่างไร 
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

น ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทำงกองนโยบำยและแผนได้จัดท ำ Infographoc ขั้นตอนกำรเสนอค ำ

ของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีกองทุน มำท ำควำมเข้ำใจให้หน่วยงำนภำยในส ำนักงำน เกิดควำมเข้ำใจที่

ชัดเจนและถูกต้อง ในเรื่องของขั้นตอนต่ำงๆ ว่ำจะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ทำงกองนโยบำยและแผน

ก ำหนดไว้ เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ  

 

 



 

๓. ข้อเสนอแนะ 

 - ไม่มี –  

 

นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง  
ผู้กรอกแบบติดตาม 

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

นางวรัญญา สมดี  
ผู้กรอกแบบติดตาม 

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 





 

 

 



แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด้านการบริหารจัดการ  

 

 

ประเด็นความรู้ 
 เรื่อง “ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน”  
 เรื่อง “การขอใช้เงินกองทุน” 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
(นาย/นาง/นางสาว) กัลยาณี  มิ่งเจริญพร 

  หน่วยงาน กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 งานที่รับผิดชอบ งานแผนงบประมาณ 

(นาย/นาง/นางสาว) สุพัตรา เชียงพา 
  หน่วยงาน กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 งานที่รับผิดชอบ งานติดตามประเมินผลและรายงาน 

๒. ท่านน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้อย่างไร 

  น าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน ไปใช้
ส าหรับการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการ
เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุนโดยสามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ 

ขอระบุการน าความรู้ไปขยายผล อย่างไร ได้ผลลัพธ์อย่างไร (พร้อมหลักฐาน)  
  ได้น าองค์ความรู้ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน ไปสร้างความรู้ 
ค ว าม เข้ า ใจ ภ าย ใน ห น่ ว ย งาน รวม ถึ ง เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ใน รู ป แ บ บ infographic ท าง เว็ บ ไซ ต์ 
 www. https://planning.rmutto.ac.th/ โดยปัจจุบันหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรู้ถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน 



 

๓. ข้อเสนอแนะ   
.......-....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 

                                ( นางสาวกัลยาณี  มิ่งเจริญพร) 
                                 ผูก้รอกแบบติดตาม  

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 



แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด้านการบริหารจัดการ  

 

 

ประเด็นความรู้ 
 เรื่อง “ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน”  
 เรื่อง “การขอใช้เงินกองทุน” 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
(นาย/นาง/นางสาว) สุพัตรา  เชียงพา 

  หน่วยงาน กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 งานที่รับผิดชอบ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

๒. ท่านน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้อย่างไร 

  น าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน  
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุนโดยสามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันได้ 

ขอระบุการน าความรู้ไปขยายผล อย่างไร ได้ผลลัพธ์อย่างไร (พร้อมหลักฐาน)  
  ได้น าองค์ความรู้ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุนไปสร้างความรู้ความเข้าใจ
ภายในหน่วยงาน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ infographic ทาง https://www.planning.rmutto.ac.th/ 
โดยปัจจุบันหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
กองทุน 



 

๓. ข้อเสนอแนะ   
.......-....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 

                                ( นางสาวสุพัตรา เชียงพา) 
                                 ผูก้รอกแบบติดตาม  

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด้านการบริหารจัดการ  

 

 

ประเด็นความรู้ 
 เรื่อง “ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน”  
 เรื่อง “การขอใช้เงินกองทุน” 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
(นาย/นาง/นางสาว)........ชนิตา  วุฒิคาวาปี......................................................................................... 

  หน่วยงาน....กองบริหารงานบุคคล................................................................................. ......................  
 งานที่รับผิดชอบ....งานพัฒนาบุคลากร..................................................... ............................................ 

๒. ท่านน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้อย่างไร 
        ได้น าแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการด าเนินการการขอเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ ากองทุน 
ใช้เป็นแนวทางในงานพัฒนาบุคลาการ แผนกฝึกอบรม และแผนกศึกษาต่อ ในกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
กองทุนเพ่ือบุคลากร 

ขอระบุการน าความรู้ไปขยายผล อย่างไร ได้ผลลัพธ์อย่างไร (พร้อมหลักฐาน)  
  การน าความรู้ที่ได้ไปขยายผล ยังมิได้ด าเนินการ ซึ่งจะด าเนินการโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ
ให้บุคลากรในหน่วยงานกองบาริหารงานบุคคลทราบ และใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 

3. ข้อเสนอแนะ   
......-........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 

                                (...นางสาวชนิตา วุฒิคาวาปี...) 
                                 ผูก้รอกแบบติดตาม  

วันที่ ..11... เดือน ..พฤษภาคม... พ.ศ. ..2565... 



แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด้านการบริหารจัดการ  

 

 

ประเด็นความรู้ 
 เรื่อง “ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน”  
 เรื่อง “การขอใช้เงินกองทุน” 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
(นาย/นาง/นางสาว)....อัสมิง มะสาแม.......................................................................................................... 

  หน่วยงาน.....กองพัฒนานักศึกษา.................................................................................................................. 
 งานที่รับผิดชอบ......งานกีฬาและนันทนาการ................................................................................................ 

๒. ท่านน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้อย่างไร 
......เข้าใจขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุน เมื่ อแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานน าไปปฏิบัติได้................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 

ขอระบุการน าความรู้ไปขยายผล อย่างไร ได้ผลลัพธ์อย่างไร (พร้อมหลักฐาน)  
.....น าข้อมูลภาพอินโฟกราฟฟิกแจ้งในที่ ประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ ยนความรู้ 
(KM)................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

๓. ข้อเสนอแนะ   
.............................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
 

                                (..............อัสมิง มะสาแม............) 
                                 ผูก้รอกแบบติดตาม  

วันที่..12. เดือน .พฤษภาคม... พ.ศ. 2565 



แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด้านการบริหารจัดการ  

 

 

ประเด็นความรู้ 
 เรื่อง “ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน”  
 เรื่อง “การขอใช้เงินกองทุน” 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  หน่วยงาน....................................................ส านักงานอธิการบดี....................................................................  
 1.  นางสาวธิดารัตน ์ ทองประสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และหัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร 
 2.  นางสาวณฐภัทร   อัตกลับ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3.  นายณัฐกิตติ์   สุกใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 4.  นางสาวอรุณโรจน์ บุญครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการผู้บริหาร 
 5.  นายบุญฤทธิ์   แพเพชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการผู้บริหาร 
 6.  นางสาวศิราศิณี   เทียบทิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการผู้บริหาร 

๒. ท่านน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้อย่างไร 
..........1. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน......... 
.........2. น าความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน  
อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน......... 
.........3. กระบวนการในการด าเนินงานการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน 
ท าให้ทราบว่าต้องยื่น เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุนอย่างไร ต้องน าเข้า
คณะกรรมการชุดใดเพ่ืออนุมัติค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน........ 

ขอระบุการน าความรู้ไปขยายผล อย่างไร ได้ผลลัพธ์อย่างไร (พร้อมหลักฐาน)  
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีและบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี https://op.rmutto.ac.th เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

https://op.rmutto.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3/km/km-2564


 
 

 
 
 



 
 

 
 
ข้อเสนอแนะ   
...........-................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
 

                     ส านักงานอธิการบดี 
                       ผู้กรอกแบบติดตาม  

วันที่ ...20... เดือน ....เมษายน.... พ.ศ...2565... 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 - 3 



1 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการการจัดการความรู ้(KM) ส านักงานอธิการบด ีประจ าปีการศกึษา 2564 1 

ครัง้ที ่1/2564 2 

เมือ่วนัองัคารที ่30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.  3 

โดยการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Zoom Application 4 

 5 

 6 

ผูม้าประชมุ 7 

 1.  นางสาวชลชญา  คงสมมาตย์  ประธานกรรมการ 8 

 2.  นางสาวชนิกานต์  คลังโภคา  กรรมการ 9 

 3.  นางสาวชนิตา  วุฒิคาวาปี  กรรมการ 10 

4.  นางสาวอัจฉรีภรณ์  เผือกผ่อง  กรรมการ 11 

5.  นางวรัญญา   สมดี   กรรมการ 12 

6.  นางสาวกัลยาณี  มิ่งเจริญพร  กรรมการ 13 

7.  นางสาวสุพัตรา  เชียงพา   กรรมการ 14 

8.  นางสาวอรดา   เปี่ยมทรัพย์อนันต์ กรรมการ 15 

9.  นางสาววิไลพร  สว่างศรี   กรรมการ 16 

10.  นายอังกูร   กิตติวรกาล  กรรมการ 17 

11.  นายอัสมิง   มะสาแม   กรรมการ 18 

12.  นายวรวุฒ ิ   ตะนุมงคล  กรรมการ 19 

13.  นางสาวลักษิกา  ปรีดาวัลย์  กรรมการ 20 

14.  นางสาวธิดารัตน์  ทองประสี  กรรมการ 21 

15.  นางสาวณัฐวดี  แก้วจินดารัตน์  กรรมการ 22 

16.  นางสาวณฐภัทร  อัตกลับ   กรรมการ 23 

17.  นายณัฐกิตติ์   สุกใส   กรรมการ 24 

18.  นายบุญฤทธิ์  แพเพชร   กรรมการ 25 

19.  นางสาวศิราศิณี  เทียบทิมพ์  กรรมการและเลขานุการ 26 

20.  นางสาวอรุณโรจน์  บุญครอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  27 

 28 

ผู้ไม่มาประชมุ 29 

 -  ไม่มี  - 30 

 31 

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น.  32 

              ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 33 

 34 

 35 

/ระเบียบวาระท่ี 1....... 36 



2 
 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 1 

         -  ไม่มี  - 2 

 3 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  4 

     -  ไม่มี  - 5 
 6 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  7 

    -  ไม่มี  - 8 
 9 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  10 

วาระที ่ 4.1        ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ที ่0601/2564  11 

      เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการการจดัการความรู ้(KM) ส านกังานอธกิารบดี 12 

  ประจ าปกีารศึกษา 2564 ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2564 (ตามเอกสารแนบทา้ย 1) 13 

    มติที่ประชุม    รับทราบ ขอให้คณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM) ส านักงานอธิการบดี 14 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินการตามภาระหน้าที่ ๆ ได้รับผิดชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ และความสามารถท่ีมี 15 
 16 

วาระที่  4.2        หัวข้อการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564  17 

    (ตามเอกสารแนบท้าย 2) 18 

    มตทิี่ประชมุ     รับทราบ หัวข้อการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 19 

2564 เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ” ของหน่วยงานกองคลัง 20 
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 27 
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ประธานกล่าวปิดประชุม 1 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โทร. 1162                                     
ที ่  อว 0651.101(1)/421 วันที่  16  กันยายน   2564             
เรื่อง   ส่งมติการประชุมของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันอังคารที่                       
7 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของท่าน วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาหัวข้อการจัดการ
ความรู้ (KM) (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงานอธิการบดีประจ าปีการศึกษา 2564  รายละเอียดดังมติ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

                                                                   
  (นางสาวพรทิพย์ จ าจด) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
       เลขานุการคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
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การประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564  

วันอังคารที่  7  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบ zoom application 

 
 

1. นางสาวชลชญา                   คงสมมาตย์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวนุสรา   หนูกลัด  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
       กรรมการ  

3. นางณฐากาญจน์   จันด้วงกุลพัฒน์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
      กรรมการ   

6. นางสาวพรทิพย์  จ าจด  รักษาราชการแทน ผู้อ านวนการกองกลาง  
       เลขานุการ  

7. นายณัฐกิตติ์   สุกใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
      ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นางสาวอัจฉรีภรณ์   เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวสมัญญา   พิมพาลัย ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
        (ลาประชุม) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางสาวชนิตา   วุฒิคาวาปี บุคลากร (แทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564  

วันอังคารที่  7  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบ zoom application 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

วาระที่ 5.1 เรื่อง  พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (KM) (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงานอธิการบดีประจ าปี
การศึกษา 2564 

1) เรื่องเดิม 
ตามหนังสือที่  อว 0651.100(1)/486 ลงวันที่  20 สิงหาคม 2564 ส านักงานอธิการบดี 

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (KM) (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2564 ไปยังหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี และให้ส่งข้อมูลกลับมายังส านักงานอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 
25 สิงหาคม 2564 นั้น 

2)    ข้อเท็จจริง 
ตามมติคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 

กรกฎาคม 2564 วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาก าหนดประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ KM (ด้านการบริหารจัดการ) 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 มติคณะกรรมการ มอบงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 
ประสานขอข้อมูลหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีเกี่ยวกับหัวข้อที่หน่วยงานมีความประสงค์จะด าเนินการจัดการ
ความรู้ (KM) และขอให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

3) ข้อพิจารณา 
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี ได้ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

เพ่ือพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (KM) (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 
รายละเอียดดังนี้ 

 

  หน่วยงาน เรื่อง 
กองกลาง การท าลายเอกสาร 
กองนโยบายและแผน -  การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

-  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 
-  การรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

กองบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
กองพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการสนามกีฬาและการบริการอุปกรณ์กีฬา 
กองคลัง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564  

วันอังคารที่  7  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบ zoom application 

 
 

4) ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ KM (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

มติคณะกรรมการ เห็นชอบคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ” ของหน่วยงานกองคลัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวพรทิพย์ จ าจด)                                    

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง                   
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

  16 กันยายน 2564 

 



 

 

 

แผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปกีารศกึษา 2564 

ส านกังานอธกิารบดี 
ด้านการบรหิารจัดการ 
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RT-KM1 การจ าแนกองค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการผลกัดนัตามประเดน็ยุทธศาสตรข์องสว่นราชการ 
ชื่อหนว่ยงาน  ส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั (KPI) เป้าหมายของตวัชีว้ดั องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการปฏบิตัริาชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่
มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

OP1.12 ยกระดับขีด
สมรรถนะของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันิก 

OP1.12.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
สามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่การ
แข่งขันภายนอกเพ่ิมขึ้น 
 

จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงาน
อธิการบดีทั้งหมด 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ชื่อหนว่ยงาน  : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยทุธศาสตร ์                                   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
ตวัชีว้ดั (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่

การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตวัชีว้ดั                                         : จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

1 
 

 
 

การค้นหาความรู ้
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2564 
 

-  คัดเลือกองค์ความรู้เรื่อง “ด้านบริหารจัดการ” 
   โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้  
   เสนอหัวข้อในการจัดการความรู้ เข้าที่ประชุม 
   ส านักงานอธิการบดี 
  
- ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  

ครั้งที่ 1 เพ่ือรับทราบค าสั่งและหัวข้อการ
จัดการความรู้ และพิจารณาแผนการจัดการ
ความรู้ รวมถึงปฏิทินในการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ 

 
มิ.ย. 64 

 
 
 

ก.ค. 64 
 
 
 
 

พ.ย. 64 

 
ค าสั่ง 

 
 
 

หัวข้อองค์ความรู้
ด้านบริหาร

จัดการ 
 
 

หัวข้อองค์ความรู้
ด้านบริหาร

จัดการ 
 

 
1 ค าสั่ง 

 
 
 

1 เรื่อง 
 
 
 
 

1 เรื่อง 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
 

คณะกรรมการ
การจัดการ

ความรู้ (KM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
ครั้งที่ 1 

 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ชื่อหนว่ยงาน  : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยทุธศาสตร ์                                   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
ตวัชีว้ดั (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่

การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตวัชีว้ดั                                         : จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

2 
 

การสรา้งและการแสวงหาความรู้ 
- สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้านการบริหารจัดการ โดยน าองค์ความรู้
ของคณะกรรมการฯ แต่ละท่านมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
ประเด็นองค์

ความรู้ 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 

3 การจดัการความรู้ใหเ้ปน็ระบบ 
     -   น าความรู้ที่ได้จดบันทึกและสรุปประเด็น 
          องค์ความรู้ 
     -   จัดประเภทของข้อมูล ตามความเชี่ยวชาญ 
         ของบุคลากร หรือหัวข้อ เช่น เทคนิค 
         เดียวกันอาจมีหลายวิธีการ 

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
จ านวนประเด็น

ความรู้ 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
     -    สรุปประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการ 
          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ามาจัดท าเป็นเอกสาร 
          ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คนใน 
          องค์กรเข้าใจตรงกัน อย่างเป็นระบบ 

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
จ านวนครั้งในการ

กลั่นกรอง
ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
1 ครั้ง 

 
คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

ครั้งที่ 2 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ชื่อหนว่ยงาน  : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยทุธศาสตร ์                                   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
ตวัชีว้ดั (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่

การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตวัชีว้ดั                                         : จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

5 การเขา้ถึงความรู ้
     -   ให้ผู้บริหารรับทราบ จดัท าหนังสือเวียนถึง 
         กระบวนการ และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคน 
         ภายในส านักงานอธิการบดรับทราบและ 
         น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
     -   น าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส านักงาน 
         อธิการบดี เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย 
         เลือกใช้ความรู้ที่ต้องการได้ 

 
ธ.ค. 64 ถึง  
ก.พ. 65 

 
จ านวนช่องทาง
เกี่ยวกับการ
เข้าถึงความรู้ 

 
อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

 
ผู้บริหารและ

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

(KM) 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 

6 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู้ 
     -   สรุปข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอ 
         ผู้บริหารน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
         ประจ าส านักงานอธิการบดี เพ่ือมอบ 
         นโยบายให้กับบุคลากรได้น าไปใช้ให้เกิด 
         ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
     -   จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ 
         หน่วยงานอื่น และผู้สนใจ 

 
ธ.ค. 64 ถึง  
ก.พ. 65 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมการ

ประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

 
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

อธิการบดีและ
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ชื่อหนว่ยงาน  : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยทุธศาสตร ์                                   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
ตวัชีว้ดั (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่

การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตวัชีว้ดั                                         : จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

7 การเรยีนรู ้
     -   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระตุ้นให้ 
         บุคลากรภายในหน่วยงานน าองค์ความรู้ตาม 
         แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการฯ และ 
         น าไปใช้ประโยชน์กับการปฏิบัติงาน 
     -   มีการติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ 
         ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
     -   สรุปการติดตามและประเมินผลการน าไปใช้ 
         เสนอผู้บริหาร 
     -  ผู้บริหารน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทาง 
        ในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานของ 
        หนว่ยงาน 

 
มี.ค. 65  

ถึง  
พ.ค. 65 

 
บุคลากรที่
น าไปใช้

ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 5 

ของ
บุคลากร
ส านักงาน
อธิการบดี
ทั้งหมด 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

อธิการบดีและ
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 

 

                             ผูท้บทวน :    
               

                 (                            ) 
                กรรมการและเลขานุการ 

                                                     31  พฤษภาคม  2564 
 

                    ผูอ้นมุตั ิ  :                       

       (                        ) 
        ประธานกรรมการ 

                                        31  พฤษภาคม 2564 

 



ปฏิทิน 
การประชุมกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
หัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนนิงานของกองทนุมหาวิทยาลัยฯ” 

  
ก าหนดการประชุม หัวข้อการประชุม กิจกรรมการจัดการความรู้ 
วันที่ 30 พ.ย. 2564 

(ประชุมครั้งที่ 1) 
 

เพื่อรับทราบ 
     1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0601/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     2. หัวข้อการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 
เพื่อพิจารณา 
     1.  แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี      
     2.  ปฏิทินการประชุมกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ส านักงานอธิการบดี 

วันที่ 15 ธ.ค. 2564 
(ประชุมครั้งที่ 2) 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน
มหาวิทยาลัยฯ” ร่วมกัน 

วันที่ 28 ก.พ. 2565 เผยแพร่ / แจง้เวียนการจัดการความรู้ (KM) ที่ท าร่วมกัน 
วันที่ 30 เม.ย. 2565 ติดตาม 
วันที่ 31 พ.ค. 2565 ประเมินผล 

 

      
 

เอกสารแนบท้าย 4



1 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการการจัดการความรู ้(KM) ส านักงานอธิการบด ีประจ าปีการศกึษา 2564 1 

ครัง้ที ่2/2564 2 

เมือ่วนัจันทร์ที ่20 ธนัวาคม 2564 เวลา 10.00 น.  3 

ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Zoom Application 4 

 5 

 6 

ผูม้าประชมุ 7 

 1.  นางสาวชลชญา  คงสมมาตย์  ประธานกรรมการ 8 

 2.  นางสาวชนิกานต์  คลังโภคา  กรรมการ 9 

 3.  นางสาวชนิตา  วุฒิคาวาปี  กรรมการ 10 

4.  นางวรัญญา   สมดี   กรรมการ 11 

5.  นางสาวสุพัตรา  เชียงพา   กรรมการ 12 

6.  นางสาวอรดา   เปี่ยมทรัพย์อนันต์ กรรมการ 13 

7.  นางสาววิไลพร  สว่างศรี   กรรมการ 14 

8.  นายอังกูร   กิตติวรกาล  กรรมการ 15 

9.  นายอัสมิง   มะสาแม   กรรมการ 16 

10.  นายวรวุฒ ิ   ตะนุมงคล  กรรมการ 17 

11.  นางสาวลักษิกา  ปรีดาวัลย์  กรรมการ 18 

12.  นางสาวธิดารัตน์  ทองประสี  กรรมการ 19 

13.  นางสาวณัฐวดี  แก้วจินดารัตน์  กรรมการ 20 

14.  นางสาวณฐภัทร  อัตกลับ   กรรมการ 21 

15.  นายณัฐกิตติ์   สุกใส   กรรมการ 22 

16.  นางสาวศิราศิณี  เทียบทิมพ์  กรรมการและเลขานุการ 23 

17.  นางสาวอรุณโรจน์  บุญครอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  24 

 25 

ผู้ไม่มาประชมุ 26 

1.  นางสาวอัจฉรีภรณ์  เผือกผ่อง  กรรมการ    27 

 2.  นางสาวกัลยาณี  มิ่งเจริญพร  กรรมการ    28 

3.  นายบุญฤทธิ์  แพเพชร   กรรมการ 29 

 30 

ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 31 

 1.  นางสาวธีรดา   สุขสวัสดิ์  หัวหน้างานการเงิน (กองคลัง) 32 

 2.  นางสาววีร์สุดา   ชัยยะ   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 33 

 34 

 35 

/เริ่มประชุมเวลา... 36 



2 
 

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น.  1 

              ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 2 

 3 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 4 

         -  ไม่มี  - 5 

 6 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  7 

วาระที ่ 2.1        รายงานการประชมุคณะกรรมการการจดัการความรู้ (KM) ส านักงานอธกิารบดี 8 

           ประจ าปีการศกึษา 2564 ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัองัคารที่ 30 พฤศจกิายน 2564  9 

       เวลา 10.00 น. ประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ Zoom Application (ตามเอกสารแนบท้าย 1) 10 

      ตามหนังสือที่ อว 0651.100(1)/731 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งเวียน11 

รายงานการประชุมให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 พิจารณา12 

รายงานการประชุม และให้ส่งกลับมาภายในวันพฤหัสบดีที่  9 ธันวาคม 2564 ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข13 

รายงานการประชุม จึงเรียนมาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 14 

             มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM) ส านักงาน15 

อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่  30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.  16 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application 17 

    18 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  19 

วาระที ่ 3.1        การแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละระดมความคดิในการจดัการความรู้ (KM) รว่มกนั 20 

ในหวัข้อ “แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการด าเนนิงานของกองทนุมหาวิทยาลยัฯ”  21 

  (ตามเอกสารแนบท้าย 2) 22 

          จากการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 23 

2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 24 

(Zoom Application) วาระที่ 4.2 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ หัวข้อการจัดการความรู้  (KM) ส านักงานอธิการบดี25 

ประจ าปีการศึกษา 2564 เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ” ของหน่วยงาน 26 

กองคลัง 27 

     กองคลังน าเสนอ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ” โดยมีบุคลากร28 

มาให้ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 29 

      1.  นางสาวธีรดา  สุขสวัสดิ์  หัวหน้างานการเงิน 30 

       2.  นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 31 

      3.  นางสาววิไลพร สว่างศรี   การเงินและบัญชี 32 

             มติที่ประชุม 1.  เห็นชอบการน าเสนอท าความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี33 

ราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 34 

ราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2564 35 

/2. มอบกอง... 36 



3 
 

                                2.  มอบกองคลัง ด าเนินการและน าหัวข้อดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ1 

ประชุมครั้งต่อไป ดังนี้   2 

            2.1 ขอความอนุเคราะห์กองนโยบายและแผน งานข้อมูลและสารสนเทศ  3 

ในการจัดท าอินโฟกราฟฟิค (Infographic) เรื่อง ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (กองทุนมหาวิทยาลัย)  4 

                  2.2 จัดท าคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating 5 

Procedure : SOP) พร้อมอินโฟกราฟฟิค (Infographic) ดังนี้              6 

              1)  ขั้นตอนการขออนุมัติการใช้เงินกองทุนผ่านคณะกรรมการกองทุน 7 

                       2)  ขั้นตอนการใช้เงินกองทุนหลังจากที่คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติ8 

งบประมาณให้หน่วยงานไปแล้ว           9 

 10 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  11 

    -  ไม่มี  - 12 

 13 

ระเบยีบวาระที ่5    เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 14 

    -  ไม่มี  - 15 

 16 

ระเบยีบวาระที ่6  เรื่องอืน่ ๆ 17 

    -  ไม่มี  -  18 

 19 

ประธานกล่าวปิดประชุม 20 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.        21 

 22 

                                                       23 

                                                                                                                                               24 

                                                                                ................................................. 25 

                                                (นางสาวศิราศิณี  เทียบทิมพ์)    26 

                                                                                    กรรมการและเลขานุการ                                                  27 

                                                                                    ผู้บันทึกและตรวจรายงานการประชุม  28 



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนอธิกำรบดี  งำนบริหำรงำนทั่วไป  โทร. 1235   

ที ่ อว 0651.100(1)/713 วันที ่  7  ธันวำคม  2564 

เรื่อง  ขอส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี 
          กำรศึกษำ 2564 ครั้งที่ 1/2564 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  ตำมหนังสือที่ อว 0651.100(1)/695 ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2564 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคำรที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 10.00 น. โดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Application) นั้น 

 ในกำรนี้ ฝ่ำยกรรมกำรและเลขำนุกำร ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว             
จึงขอส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้  (KM) ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี             
กำรศึกษำ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนรับรองรำยงำนกำรประชุมหรือแก้ไขรำยงำนกำร
ประชุมดังกล่ำว และส่งกลับมำทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อกล่อง : สำรบรรณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี) 
ภายในวันพฤหัสบดีที ่9 ธันวาคม 2564 ดังเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 

                                                     
                        (นำงสำวชลชญำ  คงสมมำตย์) 
                     ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
          รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 1



1 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการการจัดการความรู ้(KM) ส านักงานอธิการบด ีประจ าปีการศกึษา 2564 1 

ครัง้ที ่1/2564 2 

เมือ่วนัองัคารที ่30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.  3 

โดยการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Zoom Application 4 

 5 

 6 

ผูม้าประชมุ 7 

 1.  นางสาวชลชญา  คงสมมาตย์  ประธานกรรมการ 8 

 2.  นางสาวชนิกานต์  คลังโภคา  กรรมการ 9 

 3.  นางสาวชนิตา  วุฒิคาวาปี  กรรมการ 10 

4.  นางสาวอัจฉรีภรณ์  เผือกผ่อง  กรรมการ 11 

5.  นางวรัญญา   สมดี   กรรมการ 12 

6.  นางสาวกัลยาณี  มิ่งเจริญพร  กรรมการ 13 

7.  นางสาวสุพัตรา  เชียงพา   กรรมการ 14 

8.  นางสาวอรดา   เปี่ยมทรัพย์อนันต์ กรรมการ 15 

9.  นางสาววิไลพร  สว่างศรี   กรรมการ 16 

10.  นายอังกูร   กิตติวรกาล  กรรมการ 17 

11.  นายอัสมิง   มะสาแม   กรรมการ 18 

12.  นายวรวุฒ ิ   ตะนุมงคล  กรรมการ 19 

13.  นางสาวลักษิกา  ปรีดาวัลย์  กรรมการ 20 

14.  นางสาวธิดารัตน์  ทองประสี  กรรมการ 21 

15.  นางสาวณัฐวดี  แก้วจินดารัตน์  กรรมการ 22 

16.  นางสาวณฐภัทร  อัตกลับ   กรรมการ 23 

17.  นายณัฐกิตติ์   สุกใส   กรรมการ 24 

18.  นายบุญฤทธิ์  แพเพชร   กรรมการ 25 

19.  นางสาวศิราศิณี  เทียบทิมพ์  กรรมการและเลขานุการ 26 

20.  นางสาวอรุณโรจน์  บุญครอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  27 

 28 

ผู้ไม่มาประชมุ 29 

 -  ไม่มี  - 30 

 31 

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น.  32 

              ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 33 

 34 

 35 

/ระเบียบวาระท่ี 1....... 36 
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ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 1 

         -  ไม่มี  - 2 

 3 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  4 

     -  ไม่มี  - 5 
 6 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  7 

    -  ไม่มี  - 8 
 9 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  10 

วาระที ่ 4.1        ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ที ่0601/2564  11 

      เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการการจดัการความรู ้(KM) ส านกังานอธกิารบดี 12 

  ประจ าปกีารศึกษา 2564 ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2564 (ตามเอกสารแนบทา้ย 1) 13 

    มติที่ประชุม    รับทราบ ขอให้คณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM) ส านักงานอธิการบดี 14 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินการตามภาระหน้าที่ ๆ ได้รับผิดชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ และความสามารถท่ีมี 15 
 16 

วาระที่  4.2        หัวข้อการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564  17 

    (ตามเอกสารแนบท้าย 2) 18 

    มตทิี่ประชมุ     รับทราบ หัวข้อการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 19 

2564 เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ” ของหน่วยงานกองคลัง 20 

 21 

ระเบยีบวาระที ่5    เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 22 

วาระที ่ 5.1          แผนการจดัการความรู ้ประจ าปีการศกึษา 2564 ส านักงานอธิการบดี  23 

      (ตามเอกสารแนบทา้ย 3) 24 

      มติที่ประชุม    เห็นชอบ แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักงาน25 

อธิการบดี  26 

 27 

วาระที ่ 5.2         ปฏทินิการประชมุกจิกรรมการจัดการความรู ้ประจ าปีการศกึษา 2564  28 

     (ตามเอกสารแนบทา้ย 4) 29 

       มตทิี่ประชุม    เห็นชอบ ปฏิทินการประชุมกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 30 

 31 

ระเบยีบวาระที ่6  เรื่องอืน่ ๆ 32 

    -  ไม่มี  - 33 

 34 

 35 

 36 

/ประธานกล่าวปิด....... 37 
 38 
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ประธานกล่าวปิดประชุม 1 

เลิกประชุมเวลา  11.50 น.        2 

 3 

                                                       4 

                                                                                                                                               5 

                                                                                ................................................. 6 

                                                (นางสาวศิราศิณี  เทียบทิมพ์)    7 

                                                                                    กรรมการและเลขานุการ                                                  8 

                                                                                    ผู้บันทึกและตรวจรายงานการประชุม  9 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โทร. 1162                                     
ที ่  อว 0651.101(1)/421 วันที่  16  กันยายน   2564             
เรื่อง   ส่งมติการประชุมของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันอังคารที่                       
7 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของท่าน วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาหัวข้อการจัดการ
ความรู้ (KM) (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงานอธิการบดีประจ าปีการศึกษา 2564  รายละเอียดดังมติ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

                                                                   
  (นางสาวพรทิพย์ จ าจด) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
       เลขานุการคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารแนบท้าย 2



การประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564  

วันอังคารที่  7  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบ zoom application 

 
 

1. นางสาวชลชญา                   คงสมมาตย์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวนุสรา   หนูกลัด  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
       กรรมการ  

3. นางณฐากาญจน์   จันด้วงกุลพัฒน์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
      กรรมการ   

6. นางสาวพรทิพย์  จ าจด  รักษาราชการแทน ผู้อ านวนการกองกลาง  
       เลขานุการ  

7. นายณัฐกิตติ์   สุกใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
      ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นางสาวอัจฉรีภรณ์   เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวสมัญญา   พิมพาลัย ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
        (ลาประชุม) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางสาวชนิตา   วุฒิคาวาปี บุคลากร (แทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564  

วันอังคารที่  7  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบ zoom application 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

วาระที่ 5.1 เรื่อง  พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (KM) (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงานอธิการบดีประจ าปี
การศึกษา 2564 

1) เรื่องเดิม 
ตามหนังสือที่  อว 0651.100(1)/486 ลงวันที่  20 สิงหาคม 2564 ส านักงานอธิการบดี 

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (KM) (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2564 ไปยังหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี และให้ส่งข้อมูลกลับมายังส านักงานอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 
25 สิงหาคม 2564 นั้น 

2)    ข้อเท็จจริง 
ตามมติคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 

กรกฎาคม 2564 วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาก าหนดประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ KM (ด้านการบริหารจัดการ) 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 มติคณะกรรมการ มอบงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 
ประสานขอข้อมูลหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีเกี่ยวกับหัวข้อที่หน่วยงานมีความประสงค์จะด าเนินการจัดการ
ความรู้ (KM) และขอให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

3) ข้อพิจารณา 
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี ได้ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

เพ่ือพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (KM) (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 
รายละเอียดดังนี้ 

 

  หน่วยงาน เรื่อง 
กองกลาง การท าลายเอกสาร 
กองนโยบายและแผน -  การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

-  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 
-  การรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

กองบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
กองพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการสนามกีฬาและการบริการอุปกรณ์กีฬา 
กองคลัง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564  

วันอังคารที่  7  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบ zoom application 

 
 

4) ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ KM (ด้านการบริหารจัดการ) ส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

มติคณะกรรมการ เห็นชอบคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ” ของหน่วยงานกองคลัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวพรทิพย์ จ าจด)                                    

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง                   
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

  16 กันยายน 2564 

 



 

 

 

แผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปกีารศกึษา 2564 

ส านกังานอธกิารบดี 
ด้านการบรหิารจัดการ 

 

เอกสารแนบท้าย 3



 
RT-KM1 การจ าแนกองค์ความรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการผลกัดนัตามประเดน็ยุทธศาสตรข์องสว่นราชการ 
ชื่อหนว่ยงาน  ส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั (KPI) เป้าหมายของตวัชีว้ดั องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการปฏบิตัริาชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่
มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

OP1.12 ยกระดับขีด
สมรรถนะของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันิก 

OP1.12.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
สามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่การ
แข่งขันภายนอกเพ่ิมขึ้น 
 

จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงาน
อธิการบดีทั้งหมด 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ชื่อหนว่ยงาน  : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยทุธศาสตร ์                                   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
ตวัชีว้ดั (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่

การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตวัชีว้ดั                                         : จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

1 
 

 
 

การค้นหาความรู ้
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2564 
 

-  คัดเลือกองค์ความรู้เรื่อง “ด้านบริหารจัดการ” 
   โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้  
   เสนอหัวข้อในการจัดการความรู้ เข้าที่ประชุม 
   ส านักงานอธิการบดี 
  
- ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  

ครั้งที่ 1 เพ่ือรับทราบค าสั่งและหัวข้อการ
จัดการความรู้ และพิจารณาแผนการจัดการ
ความรู้ รวมถึงปฏิทินในการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ 

 
มิ.ย. 64 

 
 
 

ก.ค. 64 
 
 
 
 

พ.ย. 64 

 
ค าสั่ง 

 
 
 

หัวข้อองค์ความรู้
ด้านบริหาร

จัดการ 
 
 

หัวข้อองค์ความรู้
ด้านบริหาร

จัดการ 
 

 
1 ค าสั่ง 

 
 
 

1 เรื่อง 
 
 
 
 

1 เรื่อง 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
 

คณะกรรมการ
การจัดการ

ความรู้ (KM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
ครั้งที่ 1 

 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ชื่อหนว่ยงาน  : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยทุธศาสตร ์                                   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
ตวัชีว้ดั (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่

การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตวัชีว้ดั                                         : จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

2 
 

การสรา้งและการแสวงหาความรู้ 
- สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้านการบริหารจัดการ โดยน าองค์ความรู้
ของคณะกรรมการฯ แต่ละท่านมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
ประเด็นองค์

ความรู้ 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 

3 การจดัการความรู้ใหเ้ปน็ระบบ 
     -   น าความรู้ที่ได้จดบันทึกและสรุปประเด็น 
          องค์ความรู้ 
     -   จัดประเภทของข้อมูล ตามความเชี่ยวชาญ 
         ของบุคลากร หรือหัวข้อ เช่น เทคนิค 
         เดียวกันอาจมีหลายวิธีการ 

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
จ านวนประเด็น

ความรู้ 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
     -    สรุปประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการ 
          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ามาจัดท าเป็นเอกสาร 
          ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คนใน 
          องค์กรเข้าใจตรงกัน อย่างเป็นระบบ 

 
เดือนละ  
1 ครั้ง  

ตั้งแต่ ธ.ค. 64 
ถึง  

ก.พ. 65 

 
จ านวนครั้งในการ

กลั่นกรอง
ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
1 ครั้ง 

 
คณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 
(KM) 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

ครั้งที่ 2 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ชื่อหนว่ยงาน  : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยทุธศาสตร ์                                   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
ตวัชีว้ดั (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่

การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตวัชีว้ดั                                         : จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

5 การเขา้ถึงความรู ้
     -   ให้ผู้บริหารรับทราบ จดัท าหนังสือเวียนถึง 
         กระบวนการ และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคน 
         ภายในส านักงานอธิการบดรับทราบและ 
         น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
     -   น าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส านักงาน 
         อธิการบดี เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย 
         เลือกใช้ความรู้ที่ต้องการได้ 

 
ธ.ค. 64 ถึง  
ก.พ. 65 

 
จ านวนช่องทาง
เกี่ยวกับการ
เข้าถึงความรู้ 

 
อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

 
ผู้บริหารและ

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

(KM) 

 
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 

6 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู้ 
     -   สรุปข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอ 
         ผู้บริหารน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
         ประจ าส านักงานอธิการบดี เพ่ือมอบ 
         นโยบายให้กับบุคลากรได้น าไปใช้ให้เกิด 
         ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
     -   จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ 
         หน่วยงานอื่น และผู้สนใจ 

 
ธ.ค. 64 ถึง  
ก.พ. 65 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

 
1 เรื่อง 

 
คณะกรรมการ

ประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

 
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

อธิการบดีและ
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 



RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ 
ชื่อหนว่ยงาน  : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยทุธศาสตร ์                                   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
องคค์วามรูท้ีจ่ าเปน็ (K)                               : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 
ตวัชีว้ดั (KPI)                                         : OP1.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่

การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของตวัชีว้ดั                                         : จ านวนบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 5 ของบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ สถานะ หมายเหต ุ

7 การเรยีนรู ้
     -   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระตุ้นให้ 
         บุคลากรภายในหน่วยงานน าองค์ความรู้ตาม 
         แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการฯ และ 
         น าไปใช้ประโยชน์กับการปฏิบัติงาน 
     -   มีการติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ 
         ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
     -   สรุปการติดตามและประเมินผลการน าไปใช้ 
         เสนอผู้บริหาร 
     -  ผู้บริหารน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทาง 
        ในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานของ 
        หนว่ยงาน 

 
มี.ค. 65  

ถึง  
พ.ค. 65 

 
บุคลากรที่
น าไปใช้

ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 5 

ของ
บุคลากร
ส านักงาน
อธิการบดี
ทั้งหมด 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

อธิการบดีและ
คณะกรรมการ

การจัดการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

 

 

                             ผูท้บทวน :    
               

                 (                            ) 
                กรรมการและเลขานุการ 

                                                     31  พฤษภาคม  2564 
 

                    ผูอ้นมุตั ิ  :                       

       (                        ) 
        ประธานกรรมการ 

                                        31  พฤษภาคม 2564 

 



ปฏิทิน 
การประชุมกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
หัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนนิงานของกองทนุมหาวิทยาลัยฯ” 

  
ก าหนดการประชุม หัวข้อการประชุม กิจกรรมการจัดการความรู้ 
วันที่ 30 พ.ย. 2564 

(ประชุมครั้งที่ 1) 
 

เพื่อรับทราบ 
     1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0601/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     2. หัวข้อการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 
เพื่อพิจารณา 
     1.  แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี      
     2.  ปฏิทินการประชุมกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ส านักงานอธิการบดี 

วันที่ 15 ธ.ค. 2564 
(ประชุมครั้งที่ 2) 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน
มหาวิทยาลัยฯ” ร่วมกัน 

วันที่ 28 ก.พ. 2565 เผยแพร่ / แจง้เวียนการจัดการความรู้ (KM) ที่ท าร่วมกัน 
วันที่ 30 เม.ย. 2565 ติดตาม 
วันที่ 31 พ.ค. 2565 ประเมินผล 

 

      
 

เอกสารแนบท้าย 4



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2564 
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบท้าย 2



ข้อ 1 กองทุน มหีน้าท่ีรับผิดชอบในการขอกรอบ
การใช้จ่ายเงินกองทุนย่อยต่างๆ ของแต่ละ
ปีงบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย



1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อสนับสนุน
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ หรือเพ่ือการอื่นใดภายใต้
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา หรือสนับสนุนโครงการของ
มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรือศิษย์เก่า

3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมที่ช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั่งที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการหรือสนับสนุน
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น

4. เพ่ือการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ข้อ2 การใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนมุัติกรอบวงเงินใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ดังนี้



รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจ าปีของกองทุนและกองทุนย่อย 
ต่อกองนโยบายและแผน ภายในเวลาที่กองนโยบายและแผนก าหนด 

หากกองทุนย่อยใดมิได้ยื่นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว กองนโยบายและ
แผนโดยความเห็นชอบของอธิการบด ีอาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจ าปีตามที่
เห็นสมควร โดยแจ้งให้ต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการกองทุนย่อย 
นั้นๆ ทราบด้วย

ข้อ 3 คณะกรรมการกองทุน และ คณะกรรมการกองทุนย่อย มีหน้าที่ดังนี้



จัดท างบประมาณรายจ่าย วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็นของ 
การปฏิบัติงาน และตามรายรบัจริง และมีอ านาจเรยีกให้ชี้แจงข้อเทจ็จรงิตามที่เหน็สมควร 
พร้อมทั้งสามารถเรียกเอกสารหรือเข้าตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตา่งๆ ของกองทุน 
และกองทุนย่อย เกี่ยวข้อง กับการบริหารงบประมาณ โดยให้กองทนุ และกองทุนย่อย 
เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอยีด
ตามที่กองคลังก าหนด

เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนัน้ ส่วนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ
ระหว่างปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามวิธกีารยื่นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อ 4 กองนโยบายและแผนมีอ านาจมีหน้าที่ดังนี้



เป็นผู้รับผิดชอบควบคุม บริหารจัดการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายของกองทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกให้
เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร และเป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 ประธานของกองทุน และกองทุนย่อย



ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ และให้มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล พร้อมทั้งก ากับ
และดูแล ให้กองทุน และกองทุนย่อย ถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพ่ือประโยชน์ของกองทุน และกองทุนย่อย เป็นส าคัญ

ข้อ 6 คณะกรรมการกองทุน และ คณะกรรมการกองทุนย่อย 
มีหน้าทีด่ังนี้



ข้อ 7 เพื่อป้องกันปัญหาในการบริหารงบประมาณของกองทุน 
และกองทุนย่อย ให้กองคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายกองทุน 
และกองทุนย่อย พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
หากพบข้อผิดพลาดให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด



ข้อ 8 โครงการ/รายการใดที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงาน หากหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการตามแผนตามที่รับอนุมติได้
ต้องท าหนังสือชี้แจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการ
ด าเนินงานต่อประธานของกองทุน หรือ ประธานของกองทุนย่อยโดยด่วน

โครงการ/รายการใดที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
หน่วยงานต้องท าหนังสือชี้แจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องและขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินงานมายังประธานของกองทุน หรือ กองทุนย่อย ก่อนสิ้นตาม
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้



ข้อ 9 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ให้เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุน 
หรือ กองทุนย่อย โดยให้ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านกองคลัง
ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กองคลังก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอธิการบดี หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้หน่วยงาน ท าหนังสือชี้แจงมายังอธิการบดี การกันเงิน
งบประมาณเหลื่อมปีกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้



(1) กรณีมีการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนแล้ว การขออนุญาตกันเงินงบประมาณ
เหล่ือมปีและการก่อหนี้ผูกพันจะต้องกระท าเป็นสัญญาซื้อหรือสญัญาจ้าง แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นผู้ด าเนินการแนบส าเนาสัญญาซื้อ
หรือจ้าง จ านวนหนึ่งชุด พร้อมกับเอกสารขออนุญาตกันเงิน

(2) กรณีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินงานหรือการ
ด าเนินการจัดท าเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานการจ่าย ให้หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณ กรอกข้อมูลการอนุมัติงบประมาณตามที่กองคลังก าหนด พร้อมทั้ง
แนบส าเนาเอกสารการอนุมัติงบประมาณโดยผู้มีอ านาจอนุมัตงิบประมาณดงักล่าว
เป็นผู้รับรองข้อมูล 



ข้อ 10 ในกรณีที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
จากงบประมาณก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน
ให้ด าเนินการเร่งรัดการก่อหนีผู้กพัน
และเบิกจ่ายใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว



ข้อ11 ประธานกองทุน และ กองทุนย่อย เป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติกรอบ
วงเงินจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน โดยมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่รายการดังกล่าวมีแผนการใช้จ่ายเงินเพียงงวดเดียว หรือรายการ
ด าเนินการสิ้นสุดภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน ให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
หัวหน้าในการด าเนินงาน หรือผู้ด าเนินงาน สามารถยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อไปด าเนินการได้ 
และเม่ือด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ยืมเงินส่งหลักฐาน/ใบส าคัญคู่จ่าย ภายในสามสิบ
วันนับจากวันสิ้นสุดการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองคลังก าหนด

(2) กรณีรายการดังกล่าวมีแผนการใช้จ่ายเป็นงวดๆ หรือเป็นรายการต่อเนื่องและมี
ระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่หนึ่งเดือนเป็นต้นไป สามารถยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อไป
ด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ



ข้อ 12 ใหก้องคลังรายงานรายรับรายจ่ายกองทุน และ กองทุนย่อย  
ทุกไตรมาส

เพื่อใหก้องนโยบายและแผนมีข้อมูลเสนอทบทวนและก าหนด
นโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและกองทุนย่อย
เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับจริง
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 1 

ครั้งที่ 1/2565 2 

เมื่อวันจันทรท์ี่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 3 

ประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

 1.  นางสาวชลชญา คงสมมาตย ์ ประธานกรรมการ 7 

 2.  นางสาวชนิกานต์  คลังโภคา กรรมการ 8 

 3.  นางสาวชนิตา  วุฒิคาวาปี กรรมการ 9 

 4.  นางสาวอัจฉรีภรณ์  เผือกผ่อง กรรมการ 10 

 5.  นางวรัญญา  สมดี กรรมการ 11 

 6.  นางสาวกัลยาณี  มิ่งเจริญพร กรรมการ 12 

 7.  นางสาวสพุัตรา  เชียงพา กรรมการ 13 

 8.  นางสาวอรดา  เปี่ยมทรัพย์อนันต ์ กรรมการ 14 

 9.  นางสาววิไลพร  สว่างศรี กรรมการ 15 

 10.  นายอังกูร  กิตติวรกาล กรรมการ 16 

 11.  นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย ์ กรรมการ   17 

 12.  นางสาวธิดารัตน์ ทองประส ี กรรมการ   18 

 13.  นางสาวณัฐวด ี แก้วจินดารัตน ์ กรรมการ   19 

 14.  นางสาวณฐภัทร อัตกลับ กรรมการ   20 

 15.  นางสาวศิราศิณ ี เทียบทิมพ ์ กรรมการและเลขานุการ 21 

 16.  นางสาวอรุณโรจน ์ บุญครอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 22 

 23 

ผู้ไม่มาประชุม  24 

 1.  นายอัสมิง มะสาแม กรรมการ 25 

 2.  นายวรวุฒ ิ ตะนุมงคล กรรมการ 26 

 3.  นายณฐักิตต ์ สุกใส กรรมการ 27 

 4.  นายบุญฤทธ์ิ แพเพชร กรรมการ 28 

 29 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 30 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 31 

ระเบยีบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 32 

 -  ไมม่ี  - 33 

 34 

 35 

 36 

/ระเบียบวาระที่ 2… 37 
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ระเบยีบวาระที่ 2   การรับรองรายงานการประชุม 1 

วาระที่  2.1         รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี   2 

                      ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทรท์ี่ 20 ธันวาคม 2564  3 

                       เวลา 10.00 น. ประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ Zoom Application  4 

    ตามหนังสือที่  อว 0651.100(1)/744 ลงวันที่  21 ธันวาคม 2564 ส านักงานอธิการบดี  5 

ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 6 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมและหากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมให้ส่งกลับมายัง7 

ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม  8 

จึงเรียนมาเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 9 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี10 

การศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ Zoom 11 

Application 12 

ระเบยีบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง 13 

วาระที่  3.1          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดในการจัดการความรู้ (KM) ร่วมกัน 14 

     ตามหนังสือที่ อว 0651.100(1)/006 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ส านักงานอธิการบดีแจ้ง15 

มติการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 ที่เกี่ยวข้องกับ16 

การด าเนินงานไปยังกองคลัง  17 

      วาระที่ 3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดในการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ 18 

“แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัยฯ” ข้อ 2 ที่ประชุมมีมติ มอบกองคลังด าเนินการ19 

และน าหัวข้อดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี ้20 

      1)  ขอความอนุเคราะห์กองนโยบายและแผน งานข้อมูลและสารสนเทศในการจัดท าอินโฟ21 

กราฟฟิค (Infographic) เรื่อง ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (กองทุนมหาวิทยาลัย)     22 

     2)  จัดท าคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 23 

พร้อมอินโฟกราฟฟิค (Infographic) เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติการใช้เงินกองทุนผ่านคณะกรรมการกองทุน 24 

และขั้นตอนการใช้เงินกองทุนหลังจากที่คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานไปแล้ว  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

/นางสาวกัลยาณี… 35 
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นางสาวกัลยาณี  ม่ิงเจริญพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองนโยบายและแผน  1 

น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นหัวข้อ “ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (กองทุนมหาวิทยาลัย)” 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

/นางสาวอรดา... 15 
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 1 

นางสาวอรดา  เปี่ยมทรัพย์อนันต์  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  กองคลัง  2 

น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ขั้นตอนการขอใชเ้งินกองทนุมหาวิทยาลัยฯ” 3 
 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

/มติที่ประชุม... 12 



5 
 

 มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบ “ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน” 1 

และมอบกองนโยบายและแผน ปรับแก้ไขเพิ่มเติมอินโฟกราฟฟิค (Infographic) โดยให้เพิ่มเติมแทนที่ล าดับที่ 2 

1 เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแจ้งทุกหน่วยงาน จัดส่งค าเสนอขอ3 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุนมหาวิทยาลัยฯ มายังฝ่ายเลขาการคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยฯ 4 

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ทั้งนี้ เรียงล าดับตามขั้นตอนการเสนอค าขอ5 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกองทุน ต่อไป 6 

    2.  เห็นชอบ “ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน” และมอบกองคลัง ด าเนินการ ดังนี้  7 

         2.1)  ให้เพิ่มกรณีใดบ้างที่ประธานกองทุนจะไม่อนุมัติ  โดยให้เหตุผล8 

ประกอบ เพิ่มเติมในขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน พร้อมยกตัวอย่าง ในอินโฟกราฟฟิค (Infographic) 9 

        2.2)  อินโฟกราฟฟิค (Infographic) เรื่อง “ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน” 10 

เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนใหญ่ เพื่อก าหนดใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางในการด าเนินงานของแต่ละกองทุนย่อย11 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 12 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 13 

     -  ไมม่ี  - 14 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 15 

      -  ไมม่ี  - 16 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  17 

    -  ไมม่ี  - 18 

เลิกประชุมเวลา    14.00 น. 19 

 20 

             21 

 22 

(นางสาวศิราศิณี  เทียบทิมพ์)    23 

             กรรมการและเลขานุการ   24 

                         ผู้บันทึกและตรวจรายงานการประชุม  25 

 26 

 27 

 28 

(นางสาวชลชญา  คงสมมาตย)์    29 

                  ประธานกรรมการ  30 

                                                                       ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 31 

                                                                           ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 32 
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