
 

 
ท่ี ศธ ๐๕๒๗/ว ๕๖๗๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          อําเภอเมืองพิษณุโลก 
 จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
 

      ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง     เรียนเชิญเขารวมประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 
          (Business Meeting)  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 
            
เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบตอบรับการเขารวมประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูฯ    ๑  ฉบบั 
  ๒. ระเบยีบวาระการประชมุผูบรหิารเครือขายการจัดการความรูฯ              ๑  ฉบบั 
  ๓. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม      ๑  ฉบบั 
   

ตามที่  มหาวิทยาลัยนเรศวรไดดําเนินโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง
มหาวิทยาลัย ครัง้ที ่๒๑ และไดประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานของเครือขายการจัดการความรูระหวาง
ผูบริหารเครือขายจัดการความรู เม่ือวันเสารท่ี ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล รีเวอร กรุงเทพมหานคร 
โดยมติทีป่ระชุมกําหนดใหมีการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  (Business  
Meeting)  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ เพือ่รวมกันพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธเครือขายการจัดการความรูระหวาง
มหาวิทยาลัยและ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรู ระหวางมหาวิทยาลัย 
(University Knowledge Management, UKM) นั้น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงขอเรียนเชิญทานหรือผู แทน และบุคลากรที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุมในวันศุกรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุม L ๘๐๕  ชั้น  ๘  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร   อนึ่ง หากทานตองการเพิ่มวาระในการประชุมสามารถแจงมายัง นางสาวอรวรรณ   
ชัยทวิชธานันท  กองประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร หรือที่ E-mail orawanc@nu.ac.th   
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว จักเปน
พระคุณยิ่ง  
                                                                  

                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                                                 

 

    (รองศาสตราจารย ดร.อรุณี ออนสวัสดิ์) 
     รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

สํานักงานอธกิารบด ี 
กองประกันคณุภาพการศึกษา 
โทร.  ๐ - ๕๕๙๖ - ๑๔๔๖ 
โทรสาร  ๐ – ๕๕๙๖ – ๑๔๔๓ 

 



แบบตอบรับการเขารวมประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรู 
ระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 

วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
ณ หองประชุม L ๘๐๕  ช้ัน  ๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร  

----------------------------------------------------- 

 
มหาวิทยาลัย..................................................................................................................................... 

      สามารถเขารวมได     ไมสามารถเขารวมได 
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         ตําแหนงทางวิชาการ   ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  อาจารย 
                                    บุคลากรสายบริการ ตาํแหนง.................................................................... 
         ตําแหนงทางการบริหาร...................................................................................................................... 
         เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.......................................... เบอรโทรศัพทมือถือ.............................................. 
         E-mail …....................................................……ประเภทอาหาร   ทั่วไป   อิสลาม  มังสวิรัต 
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         ตําแหนงทางวิชาการ   ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  อาจารย 
                                    บุคลากรสายบริการ ตาํแหนง.................................................................... 
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๓. ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................. 
         ตําแหนงทางวิชาการ   ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  อาจารย 
                                    บุคลากรสายบริการ ตาํแหนง.................................................................... 
         ตําแหนงทางการบริหาร...................................................................................................................... 
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ขอความกรณุาสงแบบตอบภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ผูประสานงาน ม.นเรศวร : นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท  โทรศพัท ๐-๕๕๙๖-๑๔๔๖ มอืถือ ๐๘-๗๑๙๔-๑๘๖๙ 

โทรสาร ๐-๕๕๙๖-๑๔๔๓ E-mail : oawanc@nu.ac.th 
 

 
 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 
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ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 
วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม L ๘๐๕  ช้ัน  ๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร  

-------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  
๑.๒ เรื่องท่ีฝายเลขานุการฯ แจงเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  
   (Business Meeting) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ ในคราวดําเนินโครงการเสวนาเครือขายการ 
   จัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๒๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ (ราง) แผนกลยุทธเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 

๓.๒ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวาง  
                 มหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ ประเด็นการเสวนาในโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง 
      มหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๒๒ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๔.๒ งบประมาณสนับสนุนการเขารวมโครงการของสมาชิกเครือขาย 

    
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๒ 



ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ 
การประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 
วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม L ๘๐๕  ช้ัน  ๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร  

-------------------------------------------- 
 

เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ 
การประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 
วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม L ๘๐๕  ช้ัน  ๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร  

-------------------------------------------- 
 

เรื่องท่ีฝายเลขาแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ 
การประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 
วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม L ๘๐๕  ช้ัน  ๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร  

-------------------------------------------- 
 

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

 สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดทํารายงานการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรู
ระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ ในคราวดําเนินโครงการเสวนาเครือขายการ
จัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๒๑  เม่ือวันเสารท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมรอยัล  
รีเวอร กรุงเทพมหานคร และไดมีการปรับแกไขรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
 มติ 
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- ๑ - 
 

 1 
 2 

รายงานการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 3 
ในคราวดําเนินโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒๑ 4 

วันเสารท่ี  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ 5 
ณ  โรงแรมรอยัล  รีเวอร  กรุงเทพมหานคร 6 

------------------------------------------------------------------------ 7 
 8 
รายนามผูเขาประชุม 9 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 

๑. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ    ประธานที่ประชุม 11 
(รศ.ดร.อรณุี  ออนสวัสดิ์) 12 

๒. ผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา   (นางสาวพิชญานนท  กรึมสงูเนนิ) 13 
๓. นางรจเรข  สายคํา 14 
๔. นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท 15 
๕. นางสาวพรศิริ  ชยัมงคล 16 

มหาวิทยาลัยมหิดล 17 
๖. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ    (รศ.พญ.ปรียานุช      แยมวงษ) 18 
๗. รศ.จักรกริช  หิรัญเพชรรัตน 19 
๘. ผูอํานวยการกองประกันคุณภาพ    (นางนภามาศ นวพันธุพิพัฒน) 20 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 21 
๙. รองอธิการบดี      (อาจารยพิชิต เรอืงแสงวฒันา) 22 
๑๐. นางรัตติยา  เขียวแปน 23 
๑๑. นางเมตตา  ชมุอินทร 24 
๑๒.นางอชิดา  นิลรัตน 25 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 26 
 ๑๓.ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร (ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน) 27 
 ๑๔.นายพันธเทพ อนันตเจริญ 28 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 29 
 ๑๕.นายนิรันดร จินดานาค 30 
 ๑๖.วาท่ี ร.ต.จาตุรนต ชุติธรพงษ 31 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 32 
 ๑๗.รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.สิทธิชัย บุษหม่ัน) 33 
 ๑๘.ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ (นางพวงผกา คุณาสิทธิ์)  34 
 ๑๙.นางสาวอันนา ออนมาก 35 
 36 

เอกสารประกอบการประชุม  

วาระที่  ๒ 



- ๒ - 
 
เริม่ประชุมเวลา เวลา ๑๗.๓๐ น. 1 
 2 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ  3 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 4 
   5 
   รศ.ดร.อรุณี  ออนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6 
ประธานในท่ีประชุมไดกลาวตอนรับผูบริหารและคณะสมาชิกเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 7 
และขอขอบคุณสมาชิกเครือขายฯ  ทีไ่ดเขารวมกิจกรรมกันอยางตอเนื่อง และขอเปดประชุม โดยแจงใหที่8 
ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแจงวาไมสะดวกในการเขารวมกิจกรรมในการเปนสมาชิก9 
เครือขายในรอบบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรู   ครั ้งที่ ๓  เนื่องจากปจจุบัน10 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเปนสมาชิกเครือขายอีกหลายเครือขาย ประกอบกับมีความตองการพัฒนาการ11 
ดําเนินการจัดการความรูภายในใหเขมแข็งและเปนองคการแหงการเรียนรู 12 
  13 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีฝายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 14 
    ไมมี 15 
 16 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 17 
 18 
สรุปเรื่อง 19 
   ตามทีเ่ครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการ20 
จัดประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting)  ในคราวการจัด21 
โครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒๐ (๑/๒๕๕๔)  เมือ่วันที ่ ๒๑ - ๒๒ 22 
เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  สวนสามพราน  โรสกาเดนริเวอรไซต  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม นั้น 23 
   ฝายเลขานุการไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอที่24 
ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 25 
 26 
มติ   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 27 
(Business Meeting)  ในคราวการจัดโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 28 
๒๐ (๑/๒๕๕๔)  เมื่อวันที ่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๔ ณ  สวนสามพราน  โรสกาเดนริเวอรไซต  อําเภอ 29 
สามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยขอใหแกไขดังนี้ 30 

๑. หนา ๑  บรรทัดท่ี ๓      จากบน   ใหตัดคําวา    “ประธาน”  ออก 31 
๒. หนา ๑  บรรทัดท่ี ๑๓   จากบน   ใหเพ่ิมคําวา   “ประธาน”  32 
๓. หนา ๒  บรรทัดท่ี ๕     จากบน   ใหเพ่ิมคําวา   “มหาวิทยาลัยราชภัฏ33 

มหาสารคาม”  34 
๔. หนา ๒  บรรทัดท่ี ๑๑   จากบน   ใหแกไขคําวา   “มหาวิทยาลัยมหิดล 35 

ศาสตราจารย นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา” เปน “มหาวิทยาลัยขอนแกน  รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท” 36 
 37 
 38 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  1 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ประธานผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ประจําป 2 
    (ประธานแกนหลักเครือขาย) 3 
 4 
สรุปเรื่อง 5 
  อาจารยพิชิต  เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ขอใหนํา6 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  การหมุนเวียนทําหนาทีป่ระธานผู บริหารเครือขายการจัดการความรู ระหวาง7 
มหาวิทยาลัย (ประธานแกนหลักเครือขาย) มาพิจารณาในระเบียบวาระที ่๓ เรื ่องสืบเนื่อง  เนื่องจาก8 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไมเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย  ในรอบบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย 9 
การจัดการความรู  ครั้งท่ี ๓ 10 
  จึงขอใหทีป่ระชุมพิจารณาลําดับของสมาชิกเครือขายในการทําหนาที่เปนประธานผูบริหาร11 
เครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (ประธานแกนหลักเครือขายฯ) 12 
 13 
ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 14 
  รายงานการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business 15 
Meeting)  ในคราวการจัดโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒๐ (๑/16 
๒๕๕๔)  เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  สวนสามพราน  โรสกาเดนริเวอรไซต  อําเภอ 17 
สามพราน  จังหวัดนครปฐม 18 
 19 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตัดลําดับการเปนเจาภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามออกและ20 
เลื่อนลําดับของมหาวิทยาลัยถัดไปข้ึนมาดังนี้ 21 
   ป พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 22 
   ป พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 23 

ป พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล 24 
   ป พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 25 
   ป พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยขอนแกน 26 

 27 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การเปนเจาภาพจัดเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 28 
    ครั้งท่ี ๒๒ (๒/๒๕๕๕)  29 
 30 
สรุปเรื่อง 31 
   อาจารยพิชิต  เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอใหนํา32 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔  การเปนเจาภาพจัดเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครัง้ที ่๒๒ 33 
(๒/๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่งสืบเนือ่ง  เนื ่องจาก34 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไมเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย  ในรอบบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการ35 
จัดการความรู  ครั้งท่ี ๓ 36 
   จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 37 
 38 
 39 



- ๔ - 
 
ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 1 
  รายงานการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business 2 
Meeting)  ในคราวการจัดโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๒๐ (๑/3 
๒๕๕๔)  เมื่อวันที่  ๒๑ - ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  สวนสามพราน  โรสกาเดนริเวอรไซต  อําเภอ 4 
สามพราน  จังหวัดนครปฐม 5 
 6 
มติ   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตัดลําดับการเปนเจาภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามออกและ7 
เลื่อนลําดับของมหาวิทยาลัยถัดไปข้ึนมาดังนี้ 8 
   UKM  ครั้งท่ี ๒๒  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 9 
   UKM  ครั้งท่ี ๒๓  มหาวิทยาลัยขอนแกน 10 

UKM  ครั้งท่ี ๒๔  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 11 
   UKM  ครั้งท่ี ๒๕  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 12 

 13 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  14 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรู  ครั้งท่ี ๓ 15 
    (๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘) 16 
 17 
สรุปเรื่อง 18 
   ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย  ครั้งท่ี ๒  ไดสิ้นสุดระยะเวลาลงแลวนัน้  จึงเสนอ19 
ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาขอตกลงเพ่ือลงนามบันทึกความรวมมือ ครั้งท่ี ๓ 20 
 21 
ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 22 
   (ราง)  บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการการจัดการความรู  ครั้งที่ ๓ (๒๙ เมษายน 23 
๒๕๕๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘) 24 
  ทีป่ระชุมมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง เกี ่ยวกับผู ลงนามบันทึกขอตกลง ควรให25 
อธิการบดีเปนผูลงนามในบันทึกขอตกลง 26 
 27 
มติ   ทีป่ระชุมเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงที่นําเสนอในทีป่ระชุมโดยใหปรับแกขอความบางสวน28 
ตามแผนกลยทุธและมีมติใหเพ่ิมเติม  ดังนี้ 29 

๑. ใหมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรูในคราวการจัด 30 
โครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒๒  ซ่ึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปน31 
เจาภาพ  โดยเชิญอธิการบดีของสถาบันสมาชิกเครือขายเขารวมลงนาม 32 

๒.  ใหมีการจัดประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business 33 
Meeting) ในวันศุกรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยมอบใหมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนผูประสานงานขอใชสถานที่34 
ประชุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือมหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการ35 
กรุงเทพมหานคร  จัดประชุมเพ่ือรับรอง (ราง) แผนกลยุทธของเครือขายการจัดการความรูและแผนปฏิบัติการ36 
ประจํารอบระยะเวลาตามบันทึกขอตกลง  ครั้งท่ี ๓ 37 
 38 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เจาภาพในการจัดเสวนาเครอืขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 1 
    ครั้งท่ี ๒๒ 2 
 3 
สรุปเรื่อง 4 
   ตามมติที่ประชุม Business  Meeting ครั้งท่ี ๒๐ วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาใหมหาวิทยาลัย5 
มหาสารคาม  เปนเจาภาพในการจัดโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 
๒๒ แตเนื่องดวยมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดถอนตัวจากการเปนสมาชิกเครือขาย  จึงเสนอใหท่ีประชุมรวมกัน7 
พิจารณาเจาภาพในการจัดโครงการในครั้งท่ี ๒๒ 8 
 9 
ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 10 
  รายงานการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business  11 
Meeting) การเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒๐ (๑/๒๕๕๔) 12 
 13 
มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยในลําดับถัดไป คือ มหาวิทยาลัยวลัย14 
ลักษณเปนเจาภาพในการจัดโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒  15 
ประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕  และดําเนินการดังนี้ 16 

๑.  มอบมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดใหมีการจัดประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรู17 
ระหวางมหาวิทยาลัย (Business  Meeting) ภายใน ๑ เดือนหลังจากโครงการเสวนาเครือขายการจัดการ18 
ความรูระหวางมหาวิทยาลัย ครัง้ที ่๒๑ นี ้ ซึ่งขอตกลงในเบื้องตนคือวันศุกรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ท้ังนี้เพ่ือ19 
จัดทําแผนปฏิบัติการและหัวขอในการจัดเสวนา ครั้งท่ี ๒๒ 20 

๒.  มอบหมายใหมหาวิทยาลัยนเรศวรรวบรวมขอมูลและจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธของ21 
เครือขายการจัดการความรูเวียนแจงสมาชิกเครือขายเพ่ือพิจารณารับรองและใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม 22 
   23 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 24 
 25 
   ตัวแทนสมาชิกเครือขายผูเขารวมประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 26 

๑. กรอบภาระหนาท่ีของประธานผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 27 
ประจําป  ซ่ึงมีระยะเวลา ๑ ป โดยมีหนาท่ี ดังนี้ 28 
      ๑.๑ จัดประชุมผูบริหารเครือขายจดัการความรูระหวางมหาวทิยาลยั (Business  Meeting) 29 

  ๑.๒ จัดทํารายงานการประชุมตลอดระยะเวลาท่ีเปนเจาภาพ ๑ ป 30 
  ๑.๓ สรุปผลการดําเนินงานสงมอบใหประธานผูบริหารเครือขายการจัดการความรู31 

ระหวางมหาวิทยาลัยประจําป  ในปถัดไปเพ่ือนําผลการดําเนินโครงการไปเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 32 
     ๒.  ผูประสานงานหลักของเครือขายฯ คือ ผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบงาน UKM ของ33 
มหาวิทยาลัยทีเ่ปนประธานฯ  ประจําป  มีกรอบภาระหนาที่ดานงานธุรการของการจัดการเครือขาย เชน 34 
จัดทําหนังสือแจงการดําเนินโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัยในแตละครัง้ให35 
เครือขายทราบ 36 
     ๓.  งบประมาณสนับสนุนในการเขารวมสมาชิกเครือขาย  มหาวิทยาลัยละ ๑๐,๐๐๐ บาท/37 
ผูเขารวมโครงการ ๑๐ ทาน  หากจะมีผูเขารวมโครงการเพิ่มจาก ๑๐ ทาน  ใหเจาภาพในการจัดโครงการเก็บ38 



- ๖ - 
 
คาใชจายตามรายการท่ีเกิดข้ึนจริง    และไดเสนอความเห็นการจัดเก็บคาลงทะเบียนสมาชิกเครือขายจากเดิม 1 
๑๐,๐๐๐ บาท  ควรจะเพ่ิมข้ึนหรือไม เนื่องจากวงเงินท่ีตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท ใชมาตั้งแตเริ่มกอตั้งเครือขาย  2 
 3 
มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  และประธานฯ แจงกําหนดการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดความรู4 
ระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) ในวันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ สํานักงานคณะกรรมการการ5 
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือมหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร   โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรจะ6 
เปนผูประสานงานและแจงใหสมาชิกทราบอีกครั้ง  7 
 8 
ปดประชุม  เวลา  ๑๘.๒๕ น. 9 
 10 
 11 
 12 
    ..................................................       .................................................. 13 
      (นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท)      (นางสาวพิชญานนท  กรึมสูงเนิน) 14 
          ผูจัดทํารายงานการประชุม                            ผูตรวจรายงานการประชุม 15 
                            16 
 17 
 18 
            .................................................. 19 
                               (รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  ออนสวัสดิ์) 20 
                              ประธานที่ประชุม 21 

 22 



ระเบียบวาระท่ี ๓ 
การประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 
วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม L ๘๐๕  ช้ัน  ๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร  

-------------------------------------------- 
 

เรื่องสืบเนื่อง 
 

สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากคราวประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 
(Business Meeting) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ ในคราวดําเนินโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง
มหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๒๑  เม่ือวันเสารท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมรอยัล รีเวอร กรุงเทพมหานคร  
มีมติใหมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย และ 
(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  ขอใหท่ีประชุมพิจารณา
รวมกัน   
  

ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
๓.๑ (ราง) แผนกลยุทธเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย รายละเอียดดัง

เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑ 
๓.๒ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๒ 
 

มติ 
๓.๑ (ราง) แผนกลยุทธเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
๓.๒ (ราง) บนัทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะหสถานภาพปจจุบันของเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  
(University Knowledge Management) 

ปจจยัภายนอก 
ภาวะคุกคาม  (Threat) 

๑. ระบบ Ranking ตางๆ จะสงผลใหการแบงปนความรูมีขอจํากัด เนื่องจากตองแขงขันกัน 
๒. ทุกสถาบันถูกกําหนดดวย External Organization ท่ีหลากหลาย ทําใหกําลังคน เวลา งบประมาณ 

ถูกใชไปเพ่ือตอบสนองตอขอกําหนดท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลา จนน้ําหนักความสําคัญของ KM 
ถูกลดลงไป 

๓. ภัยธรรมชาติ / และเหตุการณบางอยางสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
๔. กระแสสังคม เรียกรองการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 

 
โอกาส  (Opportunity) 

๑. มี GotoKnow เปนแหลงกระจายความรู 
๒. มีสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ท่ีสามารถใหความรวมมือดาน E-Document 
๓. เกณฑมาตรฐานของอุดมศึกษาตางๆ เชน เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx )  กําหนดเรื่อง KM ทําใหมีแรงผลกั
จากภายนอกใหทุกสถาบันทํา KM  รวมถึง การผลักดันจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) /สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) /สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตางกระตุนใหมหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจในการพัฒนา 

๔. มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขาถึงงาย 
๕. การเปดเวทีเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหตองเรงดําเนินการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

 
ปจจยัภายใน 
จดุออน (Weakness) 

๑. กระบวนการบริหารจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ไมวาคุณสมบัติของผูเขารวม การ
เปลี่ยนผูบริหาร, ผูประสานงาน ทําใหขาดความตอเนื่องของการประสานงาน 

๒. ขาดความชัดเจนของวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) ของเครือขายในการ
ดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๓. ขาดการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห องคความรูท่ีชัดเจนท่ีไดจากการจัดกิจกรรม KM ของ
เครือขายและขาดการนําเสนอความรูในรูปแบบอ่ืนๆ  ทําใหไมสามารถนําไปใชประโยชน  

๔. มีโครงสรางการบริหารงานท่ีไมเขมแข็ง ตั้งแตการดําเนินงานรวมถึงการติดตาม และประสานงาน
ขาดความตอเนื่อง จึงไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บทบาทหนาท่ีและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการผูบริหาร (Business Committee) 

๕. ระบบบริหารงานดานงบประมาณของสมาชิกแตละเครือขายใหความสําคัญแตกตางกัน 
๖. ขาดการประเมินผลลัพธท่ีไดจากเครือขาย UKM เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 
๗. สมาชกิไมมีแรงบนัดาลใจและแรงจงูใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพราะไมไดผกูโยงกับการใหคุณ

ใหโทษ  
๘. การดําเนินการท่ีผานมาไมไดขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืน นอกเหนือจากภายในเครือขาย 

เอกสารประกอบการประชุม  

วาระท่ี  ๓.๑ 



๙. การจัดหัวขอ UKM ในแตละครั้งไมตอเนื่องกัน 
๑๐. ขาดชองทางการประสัมพันธ และแลกเปลี่ยนเรียนรู UKM อยางเปนทางการ 
๑๑. ผูบริหารไมไดลงมารวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
๑๒. ขาดการพิจารณาหา Area of Excellence  ของสมาชกิเครือขาย  
๑๓. ขาดการจัดทําฐานขอมูลท่ีเปนชุดความรูของเครือขาย UKM 

 
จุดแข็ง (Strength)   

๑. ผูบริหารใหการสนับสนุนในการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 7 แหง ท่ีมีความแตกตางกันในดานท่ีตั้ง 
อายุของสถาบัน และบริบทอ่ืนๆ  

๒. ทีมงานหลกัเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ KM เปนอยางดี และมีความชื่นชอบ ผูกพันกับ KM  
๓. มีการใชเครื่องมือและสรางเครื่องมือ KM อยางหลากหลาย 
๔. เกิดชุมชนนักปฏิบัติและทําใหผูท่ียังไมรูจัก KM ไดรูจัก KM ในหลายงาน เชน การเงิน พัสดุ ประกัน

คุณภาพ 
๕. มี Best Practices ระหวางสถาบันในเครือขาย  เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการสถาบันในเครือขาย

อยางกาวกระโดด 
๖. บุคลากรในสถาบันเครือขายมีความสมัพันธท่ีดีซ่ึงกันและกัน 



แผนยุทธศาสตรเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 
ยุทธศาสตร :  มุงเสริมสรางความรวมมือระหวางสมาชิกเครือขายในการจัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนศูนยรวมองคความรู ในพันธกิจของสถาบันการ
อุดมศึกษา พัฒนาองคกรใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดัความสาํเร็จของโครงการ เปาหมาย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. กําหนดโครงสรางและระบบ
การบริหารจัดการเครือขาย 

๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการ
กลาง ท่ีมาจากตัวแทนของ
ผูบริหารของสถาบันสมาชิก
เครือขายเพ่ือรวมกันบริหาร
จัดการเครือขายใหเกิด
ประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๑.๑.๑ จัดทําโครงสราง และกําหนดบทบาทหนาท่ี
ของเครือขายใหชัดเจน หรือจดัใหมีกฎบัตร 
(Charter) ของเครอืขาย 
 

- มีหนวยงานหรือผูรับผดิชอบงานกลาง
ของเครอืขาย เปนลายลกัษณอักษร 

/    

 ๑.๑.๒ แตงตั้งคณะกรรมบริหารเครือขายท่ี
ประกอบดวยกรรมการอํานวยการ 
และกรรมการดําเนินงานกลางระหวางสมาชิก
เครือขาย ซึ่งมาจากผูบรหิารระดับมหาวิทยาลยัท่ี
รบัผดิชอบ KM 

- มีคณะกรรมการบริหารเครือขายการ
จัดการความรูระหวางมหาวิทยาลยัท่ี
เปนรปูธรรม 
- มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะ
กรรมการบริหารเครือขาย 
 

/    

๒. รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห 
องคความรู เพ่ือจัดทําเปน  
Knowledge Bank or 
Knowledge Asset ผาน
ชองทางตางๆ เชน go to know 
หรือ server ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจ
แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือสกัด
องคความรู 
 
 

๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือสกัดองคความรู 
รวบรวม วิเคราะหและ
สังเคราะหองคความรู  
 

๒.๑.๑ ตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือกําหนดประเดน็หลัก ในการรวบรวม วิเคราะห 
สังเคราะหองคความรูและเผยแพรองคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- มีคณะกรรมการกําหนดประเด็นหลัก 
วิเคราะหสังเคราะห 
องคความรู สกัดความรู รวบรวมองค
ความรูและเผยแพรองคความรู 
- มี Knowledge  อยางนอง ๓ เรื่อง 

๑ ๒ ๓ ๔ 



กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดัความสาํเร็จของโครงการ เปาหมาย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

  ๒.๑.๒ จัดทําคลังความรู (Knowledge Asset) 
หรือ Knowledge Bank ผานชองทางตางๆ เชน 
go to know หรือ server ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

- มีคลังความรู (Knowledge Asset) 
หรือ Knowledge Bank ของ UKM 

    

  ๒.๑.๓ จัดทําระบบคลังขอมูลสําหรับ 
องคความรู (Knowledge Based System) 

- มีคลังความรู (Knowledge Asset)     

๓. พัฒนาระบบและกลไกในการ
บริหารจดัการ, กระบวนการ
จัดการความรู สูชุมชนนักปฏบัิติ
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการ
ประกันคณุภาพองคกร 

๓.๑ กําหนดประเด็นความรู
เพ่ือดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ของสมาชิก
เครือขาย 

๓.๑.๑ จัดประชุมเชิงวิชาการ  “ตลาดนัด UKM” - มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสมาชิกเครือขายอยางนอย ๒
ครั้งตอป 
 

    

๓.๑.๒ จัดทําชุดเครื่องมือการใชเครื่องมือ KM และ
มีตัวอยาง Success Case 

- มีการจัดทําชุดเครื่องมือการใช
เครื่องมือ KM และมีตัวอยาง Success 
Case อยางเปนรปูธรรม 
 

    

  ๓.๑.๓ การจับมือรวมกันเพ่ือการเทียบเคียงและ
เรียนรูเพ่ือการพัฒนาคณุภาพ 

- รายงานหรือเอกสารแสดงการ
เทียบเคียงและเรียนรูการพัฒนาคณุภาพ 
 

    

  ๓.๑.๔ จัดการประเมินผลโครงการของเครือขาย 
UKM ทุกครั้งหรือทุกสิ้นปอยางเปนรูปธรรม และ
ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับเครือขาย 
UKM ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

- มีการประเมินหลังดําเนินการทุกครั้ง 
- มีคณะทํางานประชาสัมพันธของ 
UKM 
- มีการประชาสัมพันธขอมูล UKM ท่ี 
Update ทุกเดือน 
 

    

  ๓.๑.๕  จัดทําเว็บไซตระบบฐานขอมูล UKM เชน 
Webpage ประชาสัมพันธ , directory, web 
community, portal 

- มีเว็บไซตระบบฐานขอมลู UKM     



กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ดัความสาํเร็จของโครงการ เปาหมาย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

  ๓.๑.๖ การประชาสมัพันธ แนวคดิและกิจกรรม  
(PR & Promotion) 

- มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ แนวคิด
และกิจกรรมของเครอืขายตามชองทาง
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

    

  ๓.๑.๗ แลกเปลีย่นเรยีนรู Best Practices  
คุณกิจ ระหวางสถาบันเครือขายดานพัฒนาคุณภาพ 

- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Best 
Practices คุณกิจ ระหวางสถาบัน
เครือขายดานพัฒนาคุณภาพ อยางนอย 
๒ ครั้งตอป 

    

 ๓.๒  สรางขวัญกําลังใจ
ใหแกบุคคล KM 

๓.๒.๑ โครงการ/กิจกรรมประกวดและใหรางวัล
ผลงานการจัดการความรูของสมาชิกเครือขาย เพ่ือ
เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกชาว KM อยาง
สม่ําเสมอ จนเปนวัฒนธรรมองคกร 

- มีการจัดกิจกรรมอยางนอย ๑ ครั้ง  
ตอป 

    

  ๓.๒.๒ เสริมสรางและยกระดับศักยภาพชุมชน 
นักปฏบิตั ิ (Cops) จัดใหมเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ภายในมหาวิทยาลัยและเครือขายการจัดการความรู
ระหวางมหาวิทยาลัย (UKM) 

- มีการจัดกิจกรมอยางนอย ๑ ครัง้  
ตอป 

    

 
 



๑ | บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ค รื อ ข่ า ย จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ร ะ ย ะ ที  ่ ๓ ( ๒ ๕ ๕ ๕ - ๒ ๕ ๕ ๘ )  

 

 
 

(ราง)บันทึกขอตกลงความรวมมอื 
เครือขายจัดการความรู 

ระหวาง 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยันเรศวร   มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

 
 

๑. มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดเริ่มจัดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือฯ ระยะเวลาฉบับละ๓ ป ครั้งท่ี ๑ ตั้งแตวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ครั้งท่ี ๒ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ สงิหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และครั้งท่ี ๓ ตามขอ ๗ 

๒. มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “สมาชิกเครือขาย”เห็นชอบรวมกันที่จะขยาย
ความรวมมือและจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายจัดการความรู เปนครั้งที่ ๓ โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการใชการจัดการความรู เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา  

๓. สมาชิกเครือขายตกลงท่ีจะดําเนินกิจกรรมตามแผนกลยทุธในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
๓.๑   พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการจัดการความรู  
๓.๒  พัฒนาความรวมมือในการจัดการความรู  ไดแก  

๓.๒.๑ แลกเปลี่ยนขอมูลความรู ประสบการณ และการดําเนินการจัดการความรูในสถาบันของ
ตนเอง  

๓.๒.๒ แสวงหา ศึกษา เรียนรูเครื่องมือท่ีใชในการจัดการความรู 
๓.๒.๓ จัดสัมมนา ฝกอบรม และกิจกรรมท่ีสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ให

บุคลากรในสถาบันสามารถใชกระบวนการการจัดการความรูมาพัฒนางานโดยบูรณาการจากงานประจํา  
๓.๒.๔ จัดทําฐานขอมูลความรู ประสบการณท่ีไดจากการถอดบทเรียนเพ่ือใชประโยชนรวมกัน 

๓.๓ รวมมือกับเครือขายการจัดการความรูขององคกร และสถาบันอ่ืน 
๔. สงเสริมใหบุคลากรของสมาชิกเครือขายใหความรวมมือ เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี ่ยวของ โดยมีการแตงตั้งผู

ประสานงานของแตละสมาชิกเครือขายเพ่ือเปนแกนหลักในการประสานงานและจัดการระหวางสมาชิกเครือขาย  
๕. คาใชจายในการดําเนินการในกิจกรรมใดๆ หากไมมีองคกรหรือหนวยงานใดใหการสนับสนุน ใหสมาชิกเครือขาย

รับผิดชอบในสวนของบุคลากรในสังกัดตน 
๖. สมาชิกเครือขายตกลงท่ีจะหมุนเวียนเปนเจาภาพตามท่ีตกลง 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม  

วาระที่  ๓.๒ 



๒ | บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ค รื อ ข่ า ย จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ร ะ ย ะ ที  ่ ๓ ( ๒ ๕ ๕ ๕ - ๒ ๕ ๕ ๘ )  

 

 
๗. บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ จัดทําขึ้นจํานวน ๖ ฉบับ โดยมีขอความถูกตองตรงกันทุกประการและลงนามโดย

หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาองคกรของสมาชิกเครือขาย หรือผูที่รับมอบหมาย ซึ่งจะมีผลเปนระยะเวลา ๓ ป 
ตั้งแตวันท่ีมีการลงนาม คือ ……….  ปจจุบัน ......และสมาชิกเครือขายไดอานและเขาใจขอความในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือนี้แลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานและเก็บไวแหงละ ๑ ฉบบั 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ........................................................   ลงชื่อ........................................................ 
(                                                )   (                                                ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
 
 
ลงชื่อ........................................................   ลงชื่อ........................................................ 
(                                                )   (                                                ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน       มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 
 
 

ลงชื่อ........................................................   ลงชื่อ........................................................ 
(                                                )   (                                                ) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ 
การประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 
วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม L ๘๐๕  ช้ัน  ๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร  

-------------------------------------------- 
 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติใหมีการดําเนินโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย   
ครั้งท่ี ๒๒  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางคณะ
ดําเนินงานของหารือประเด็นการเสวนาในโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี ๒๒ และงบประมาณสนับสนุนการเขารวมโครงการของสมาชิกเครือขาย 
 

ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  รายงานการประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัยในคราวดําเนิน
โครงการเสาวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒๑ 

 
มติ 

๔.๑ ประเด็นการเสวนาในโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง มหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี ๒๒ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

๔.๒ งบประมาณสนับสนุนการเขารวมโครงการของสมาชิกเครือขาย 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ 
การประชุมผูบริหารเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (Business Meeting) 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 
วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม L ๘๐๕  ช้ัน  ๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร  

-------------------------------------------- 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 



แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๓ 
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