
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษณิ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษณิ วทิยาเขตสงขลา                            

และห้องประชุม ๒ อาคารบริหารและส านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วทิยาเขตพัทลุง 

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

ผู้เข้าประชุม 

๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  กาญจนมุกดา) ประธานคณะท างาน 

๒. ผูช่้วยอธิการบดี (นางสาวศุรดา ดุลยเกษม)   คณะท างาน 

๓. คณบดีหรอืรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะท างาน 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อนิทระสังขา)     

๔. คณบดีหรอืรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะท างาน 

(อาจารย์ ดร.สุภาพร เมฆสวี แทน...คณบดีหรอืรองคณบดี 

คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา)   

๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศกึษาศาสตร์    คณะท างาน 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม)   

๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะท างาน 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจ านงค์)     

๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิตศิาสตร์    คณะท างาน 

(อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิรยิานุพงศ์) 

๘. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ คณะท างาน 

(นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ แทน...คณบดีหรือรองคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  

๙. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะท างาน 

(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) 

๑๐.  อาจารย์วีณา ลลีาประเสริฐศิลป์    คณะท างาน 

๑๑. อาจารย์บุญเรอืง ขาวนวล     คณะท างาน 

 

 



-๒- 

 

๑๒. หัวหนา้ฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา คณะท างาน 

 (นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ) 

๑๓.  นายชัยยุทธ  มณฉีาย     คณะท างาน  

๑๔.  นางสาวปิ่นปินัทธ์ ด านุ้ย    คณะท างาน 

๑๕.  หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  เลขานุการคณะท างาน 

   (นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ) 

๑๖.  นางปุณญาดา สุวรรณมณี    ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 

๑๗.  นางสาวเสาวรีย์ ฤทธิ์ทอง    ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 

๑๘.  นายฐานิต วังววิัฒน์ขจร    ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 

       

ผู้ไม่มาประชุม  

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดษิฐ์ มีสุข)    ติดภารกิจ 

๒. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ติดภารกิจ 

๓. คณบดีหรือรองคณบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการคณะศลิปกรรมศาสตร์ ติดภารกิจ 

๔. คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย       ติดภารกิจ 

๕. นายชัยยุทธ มณีฉาย       ติดภารกิจ 

  

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานคณะท างาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะท างานการ

จัดการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิณ  กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

๑.๑.๑  เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย  ให้มภีาระหนา้ที่รับผดิชอบงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  นั้น  เพื่อให้การ

ด าเนนิงานการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสทิธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่     



 

วางไว้ มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ     

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 

    

มติ รับทราบ 

 

๑.๑.๒  เรื่อง   ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่าน 

 ประธานคณะท างานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่าน

ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานการจัดการความรู้  และการด าเนินงานมหกรรม KM Day 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ท าให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 

         

มติ รับทราบ 

 

๑.๒  เรื่องแจ้งจากคณะท างาน 

-ไม่มี- 

 

๑.๓  เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 

-ไม่มี- 

         

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี - 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไม่ม ี– 
 

 

 

 

 

 

 
 



ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   พิจารณาก าหนดประเด็น เป้าหมาย บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเด็นการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดเกณฑ ์            

การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  โดยให้ก าหนดประเด็น เป้าหมาย       

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ                

ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ประธานคณะท างานเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดประเด็น

เป้าหมาย บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเด็นการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

  

ข้อเสนอแนะ  

๑.  ควรมีการน าเสนอประเด็นในเรื่องรวมบริการประสานภารกิจ เป็น

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ในงานมหกรรม KM Day ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 

๒.   ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรม KM Day เพื่อ

ความคุ้มค่ า  และเป็นการประชาสัมพันธ์การด า เนินงานระดับ

มหาวิทยาลัย หรอือาจจะร่วมแสดงนิทรรศการในงานทักษิณวชิาการ 

๓.   ควรปรับรูปแบบการจัดงานมหกรรม KM Day ให้มคีวามแปลกใหม่ 

๔.  เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีบางหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการ

รายงานผลตามตัวชี้วัดที่ ๗.๒ หรือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัย แต่จะมีรายงานผลการด าเนินงานตอนที่

มหาวิทยาลัยเข้าประเมินคุณภาพภายใน ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ

หน่วยงานที่ ได้ด า เนินการตามกิจกรรมการจัดการความรู้ ของ

มหาวิทยาลัย จึงควรเพิ่มเติมเกณฑข์้อที่ ๔ ในเรื่องของการเผยแพร่ หาก

หน่วยงานไหนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือด าเนินการตามกิจกรรมการ

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ข้อที่  ๔ ทั้ งนี้         

ฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา รับไปด าเนนิการ 

 

 

 



๕.   การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.๓-๗) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมาแล้วใน           

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถือเป็นงาน

ประจ าของหน่วยงานที่ต้องรับไปด าเนนิการตอ่ไป 

๖.   ควรศึกษาระบบพี่เลี้ยง เช่น ด้านการสอน พี่เลี้ยงแนะน าวิธีการสอน 

การประเมินผลการสอน เทคนิคการออกข้อสอบ ด้านการวิจัย พี่เลี้ยง

แนะน าการท าวิจัย การเขียนบทความวิจัย หรือสนับสนุนให้พี่เลี้ยง

แนะน าการท างาน  ถอดบทเรียนจากพี่เลีย้ง   เป็นความรู้ในหลายๆ เรื่อง 

 

มติ ๑.  เห็นชอบให้ก าหนดประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด้านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

๑. สหกิจศึกษา บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต บุคลากร และ

คณาจารย์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศกึษา 

๒. รวมบริการประสานภารกิจ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทุก

คนในมหาวิทยาลัยทักษิณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายบริหาร

กลางและทรัพยากรบุคคล 

๓. QA Forum บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ทักษิณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศกึษา 
 

๒.  เห็นชอบให้ก าหนดประเด็นด้านการวิจัย โดยก าหนดประเด็นร่วมกับสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ  

        - ไม่มี - 
    

 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๓๐  น. 
 

 

 

 

 

     (นางปุณญาดา  สุวรรณมณี)   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

       ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน      เลขานุการคณะท างาน 

                   ผูจ้ดบันทึกการประชุม               ผูต้รวจบันทึกการประชุม                    

        

 

 

 

           (ผูช่้วยศาสตราจารย์วสันต์  กาญจนมุกดา) 

                         ประธานคณะท างาน 

                    

    

 

 

 


