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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 เน่ืองจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนการจัดการความรู
ของหนวยงานประจําปการศึกษา 2556  เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จึงขอ
แจงใหทุกกลุมงานพิจารณาและเสนอหัวขอที ่มีประโยชน สามารถถายทอดใหกับสวนงานภายในและ
ภายนอกนําไปใชได  สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาองคความรูใหมๆ และนําไปใชในปการศึกษาถัดไปได  
จากน้ันแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูโดยมีบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน หัวหนางานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของแตละศูนยพื้นที่รวมอยูในคําสั่งดวย  จากนั้น
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจําแนกเปนคําสั่งยอยจําแนกตามองคความรูในแผนการจัดการความรู  
เพื่อใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงานตอไป 

 จึงเรียนเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
–  ไมม ี– 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง  
–  ไมม ี– 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  พิจารณารางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556 
 ตามที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการดําเนินงาน
จัดการความรูในหนวยงาน  จึงไดเสนอคําแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู (Knowledge 
Management: KM) ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเปนไปตามเปาหมายของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กาวสูการเปนสถาบันแหงการเรียนรู  

 จึงเรียนเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู  สํานักสงเสริมวิชาการและ       
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยคณะกรรมการเสนอใหมีการแกไขคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ดังตอไปน้ี 

1. ยายช่ือนายชาติชาย  เขียวมณี กรรมการคณะกรรมการดําเนินการกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผลไปเปนกรรมคณะกรรมการดําเนินการกลุมงานบริหารและแผน   

2. ยายช่ือนายวุฒิชัย  กสิพันธ กรรมการคณะกรรมการดําเนินการกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผลไปเปนกรรมคณะกรรมการดําเนินการกลุมงานสงเสริมวิชาการ 

3. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ หนา 2 ขอ 3.1 แกไขคําวา “กลุมงานบริหารและแผน” เปน 
“กลุมงานสงเสริมวิชาการ” 
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4. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจําแนกเปนคําสั่งยอยจําแนกตามองคความรูในแผนการ
จัดการความรู   
 
4.2  พิจารณารางแผนการจัดการความรูของสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
 ประจําปการศึกษา 2556 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนการจัดการความรู (KM 
Action Plan) แผนที่ 5 ดานบริหารจัดการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการไดจัดทํารางแผนการจัดการความรู
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจําปการศึกษา 
2556        

 จึงเรียนเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู  สํานักสงเสริมวิชาการและ      
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร องคความรู         
ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร  และกิจกรรมการจัดการความรู 

 มติท่ีประชุม  คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูไดนําเสนอองคความรูที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. งานบริหารและแผน  เสนอเรื่อง  เทคนิคการรางหนังสือราชการ 
อธิบาย   การจัดทําหนังสือราชการของหนวยงานภายใน ตองการสรางแบบฟอรมเปนของ

สํานักงาน  โดยแบบฟอรมหนังสือราชการใชรูปแบบเดียวกับกองกลาง  แตนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีตัวอยางการเขียนขอความที่ถูกตอง และนําเสนอใหสามารถดาวนโหลด
ขอมูลไดจากเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

2. งานสงเสริมวิชาการ  เสนอเรื่อง  ข้ันตอนการขอรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อธิบาย ข้ันตอนของการขอรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เน่ืองจากกระบวนการการทํางานที่เปนรูปแบบยังไมมีระบุ  แนว
ปฏิบัติที่ดี (SOP)  ไมมใีหศึกษาเปนแบบอยาง  จึงมีความตองการเสนอใหเปนความรูโดยนําประสบการณการ
ทํางานมาพัฒนาเปนองคความรู เพื่อเผยแพรใหกับบุคลากรภายใน และภายนอกไดรับทราบ     

3. งานทะเบียนและงานประมวลผล  เสนอเรื่อง  การลงทะเบียนเรียนตางหลักสูตร 
อธิบาย เน่ืองจากปจจุบันมีปญหาเกิดข้ึนกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตางหลักสูตรทําใหมี

ผลกระทบกับระบบประเมินผล  ระบบประมวลผลการศึกษา และการตรวจสอบการ  จัดทําเปนองคความรู
และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหัวหนากลุมงานทะเบียนและประเมินผลแตละศูนยพื้นที่  เพื่อเปนแนวทางใน
การแกไขพรอมทั้งเผยแพรใหกับนักศึกษาไดรับทราบและทําความเขาใจรวมกัน  

4. งานตรวจสอบ  เสนอเรื่อง  การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและการ
ตรวจสอบผลการศึกษา 

อธิบาย   การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและการตรวจสอบผลการศึกษาเปน
องคความรูที่ไดจัดทําข้ึนในปการศึกษา 2555  โดยปรับปรุงขอมูลใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหาในปจจุบัน  
การตรวจสอบการลงทะเบียนถือวาเปนสิ่งสําคัญ มีประโยชนตอผูปฏิบัติงานโดยตรง  และมีประโยชนตอ
นักศึกษาในเรื่องการศึกษาอีกดวย 
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5. งานรับเขาและทะเบียนประวัติ  เสนอเรื่อง  ข้ันตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม   

อธิบาย ข้ันตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมเปนเรื่องสําคัญ  เมื่อถึงฤดูการ
รับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของตอง
ดําเนินการใหตรงกับแนวทาง  และข้ันตอนที่ระบุไว  โดยในที่ประชุมเสนอใหจัดทําเปนวีดีโอเพื่อใชในการ
นําเสนอองคความรูเพิ่มเติมอีกหน่ึงชองทาง 

 

4.3  พิจารณาแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

 เพื่อใหการจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงานประจําปการศึกษา 2556 เปนไปใน
แนวทางเดียวกัน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดกําหนดแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู  โดยรายละเอียดของการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของกลุมงาน
ตองรายงานตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 จึงเรียนเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู  สํานักสงเสริมวิชาการและ      
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.4 พิจารณาปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2556 

 เพื่อใหการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานประจําป
การศึกษา 2556 สอดคลองกับปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และงายตอการรวบรวมขอมูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมิน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรูประจําปการศึกษา 
2556 ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนข้ึน  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปอยาง
เหมาะสม 
 จึงเรียนเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและ      
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยมีการแกไขผูรับผิดชอบในตารางคําวา “สวท.”เปน 
“ผูชวยเลขานุการ” 
  




