
 

รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ประจ ามหาวทิยาลยัทกัษณิ  
คร้ังที ่๑ / ๒๕๕๕ 

วนัพธุที ่ ๑  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา                            

และห้องประชุม ๒ อาคารบริหารและส านักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลงุ 
------------------------------------ 

ผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารยป์ระดิษฐ ์ มีสุข           รองประธานคณะท างาน 
๒. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   คณะท างาน 

(ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชาวลกัษณ์  ฤทธิสรไกร)   
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    คณะท างาน 

(อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกุล)   
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะท างาน 

(อาจารยอ์กัษรประเสริฐ  เศรษฐประเสริฐ) 
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน   คณะท างาน 

(นางพรทิพย ์ บุญจุน  แทน...คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยี 
และการพฒันาชุมชน) 

๖. ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา     คณะท างาน 
(นายศิลป์ชยั  สุวรรณมณี  แทน...ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา)  

๗.  หวัหนา้ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา    คณะท างาน 
(นางสาวศิริวรรณา  กราปัญจะ) 

๘.   อาจารยบุ์ญเรือง  ขาวนวล                คณะท างาน 
๙.   นางสาวป่ินปินทัธ์  ด านุย้        คณะท างาน 
๑๐. นายชยัยทุธ  มณีฉาย        คณะท างาน  

       ๑๑. หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล             เลขานุการคณะท างาน 
  (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
๑๒. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี     ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 
๑๓. นายฐานิต  วงัววิฒัน์ขจร      ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน  
๑๔. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง     ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน  
 
 

 



-๒- 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. อธิการบดี        ติดภารกิจ 
๒. รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต ์ กาญจนมุกดา)   ติดภารกิจ 
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิติศาสตร์     ติดภารกิจ 
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ติดภารกิจ 
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   ติดภารกิจ 
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์     ติดภารกิจ 
๗. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั       ติดภารกิจ  

  
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  เม่ือครบองค์ประชุม  รองประธานคณะท างาน ในฐานะประธานท่ีประชุมคณะท างานการ
จดัการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิณ  กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ          
การประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
๑.๑.๑     ค าส่ังเปลีย่นแปลงและแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้     

ประจ ามหาวทิยาลัย 
ตาม ท่ี ฝ่ ายบ ริหารกล างและท รัพย ากรบุคคลได้ รับมอบหมาย                

จากมหาวิทยาลยัให้มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั นั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานการจดัการความรู้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้
มหาวิทยาลยั จึงมีค าสั่งเปล่ียนแปลงและแต่งตั้งคณะท างานด้านการจดัการความรู้ประจ า มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ ดงัต่อไปน้ี 

๑.  อธิการบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ  สายธนู)             ท่ีปรึกษา 
๒.  รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต ์ กาญจนมุกดา)      ประธานคณะท างาน 

  ๓.  รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยป์ระดิษฐ ์ มีสุข) รองประธานคณะท างาน 
๔.  คณบดีหรือรองคณบดีท่ีดูแลงานดา้นวชิาการทุกคณะ        คณะท างาน 

  ๕.  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา          คณะท างาน 
๖.  หวัหนา้ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา        คณะท างาน 
๗.  อาจารยบุ์ญเรือง  ขาวนวล           คณะท างาน 

 



-๓- 
 
๘.  นางสาวป่ินปินทัธ์  ด านุย้           คณะท างาน 
๙.  นายชยัยทุธ  มณีฉาย            คณะท างาน 
๑๐.  หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล      เลขานุการคณะท างาน 
๑๑.  นางปุณญาดา  สุวรรณมณี     ผูช่้วยเลขานุการ 
๑๒. นายฐานิต  วงัวิวฒัน์ขจร     ผูช่้วยเลขานุการ 
๑๓. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง     ผูช่้วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวเสาวรีย ์ ฤทธ์ิทอง     ผูช่้วยเลขานุการ 

 
    

มติ รับทราบ 
 

๑.๑.๒    โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์และผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ รอบ ๖ เดือน      
 ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ก าหนดจัดโครงการ

แลก เป ล่ี ยน เ รี ยน รู้ประสบกา ร ณ์ และผลการด า เ นิน ง านกา รจัดก ารความ รู้  รอบ  ๖  เ ดื อน                               
เม่ือวนัท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ วิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง นั้น       
ผลการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์  
ในการด าเนินงาน โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนและถอดบทเรียนหรือถอดองคค์วามรู้
ออกมา  แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยกลุ่มท่ีน าเสนอได้น่าสนใจจะได้รับ
รางวลัตอบแทน  และมีผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน ๗๑  คน  ทั้งน้ีคณะทีมงานไดส้รุปองคค์วามรู้จาก
การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  แลว้จะน าองค์ความรู้ท่ีได้ ไปเผยแพร่ให้กบัหน่วยงานภายใน หลงัจากผ่าน   
ความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะท างานดา้นการจดัการความรู้ประจ ามหาวทิยาลยั 

   
มติ ๑.  รับทราบ 
 ๒.  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  ๑.  ปัญหาและอุปสรรคใน ขอ้ท่ี ๒ 
 เดิม  ระยะเวลาในการจดัท าแผนการจดัการความรู้เร่ิมชา้ (พ.ย. – ธ.ค.) 
 เป็น  ระยะเวลาในการจดัท าแผนการจดัการความรู้เร่ิมตน้ชา้(พ.ย. – ธ.ค.) 

 
 
 
 



-๔- 
 

๒.  แนวทางแกไ้ขปัญหา ขอ้ท่ี ๔ 
 เดิม  สนบัสนุน FA ใหมี้ส่วนร่วมในการน าการจดัการความรู้สู่การปฏิบติัให ้
    มากยิง่ข้ึน 
 เป็น  สนบัสนุนคุณอ านวย (Facilitator) ใหมี้ส่วนร่วมในการน าการจดัการ 
         ความรู้สู่การปฏิบติัใหม้ากยิง่ข้ึน 

๓.  แนวทางแกไ้ขปัญหา ขอ้ท่ี ๑๑ 
เดิม  ฝึกใหบุ้คลากรในหน่วยงานร่วมกนัท างานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจในการ

ท างาน โดยอาจจะใช้วิธีการพูดคุยสนทนากนัในลกัษณะ Lunch talk 
เพื่อใหเ้กิดการพดูคุยแบบเปิดอก มีความสนิมสนมกนัมากยิง่ข้ึน 

 เป็น  ฝึกให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกนัท างานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจใน
การท างาน โดยอาจจะใชว้ิธีการพูดคุยสนทนากนัในลกัษณะ Lunch talk 
เพื่อใหเ้กิดการพดูคุยแบบเปิดใจ มีความสนิมสนมกนัมากยิง่ข้ึน 

 
๑.๑.๓   เร่ือง   ประธานคณะท างานด้านการจัดการความรู้ประจ ามหาวทิยาลัย  

ติดภารกจิ       
ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ก าหนดจัดประชุม

คณะท างานการจดัการความรู้ประจ ามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๕ ในวนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕  นั้น      
ในการน้ี เน่ืองจากประธานคณะท างานดา้นการจดัการความรู้ประจ ามหาวิทยาลยั (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต ์ 
กาญจนมุกดา)  ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จึงมอบหมายให้รองประธานคณะท างาน
(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข)  ท าหน้าท่ีประธานการประชุมคณะท างานการจดัการความรู้ประจ า
มหาวทิยาลยั  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๕ 

 
มติ รับทราบ 
 

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากคณะท างาน 
 ๑.๒.๑   เร่ือง  การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายรางวลัมหิดล  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์

เชาวลกัษณ์  ฤทธิสรไกร 
ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชาวลกัษณ์  ฤทธิสรไกร  ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมประชุม

ของเครือข่ายรางวลัมหิดล  ซ่ึงลกัษณะการประชุมจะเป็นการน าการจดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงาน  โดยกิจกรรมจะเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผูบ้ริหารทางการศึกษาดา้นการแพทย ์ พยาบาล                                                                 
 



-๕- 
 
และสาธารณสุขศาสตร์  ประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ การผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทย ์ พยาบาล  และ
สาธารณสุขศาสตร์ในทศวรรษหนา้  วา่ตอ้งใหบ้ณัฑิตไปเรียนรู้สถานการณ์จริงในชุมชน  และไดย้กตวัอยา่ง 
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในเร่ืองของการให้ทุนแก่
นกัเรียนในชุมชนหรือในทอ้งถ่ินมาเรียนพยาบาล  โดยจะคดัเลือกนกัเรียนร่วมกนักบัพยาบาล  หรือองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  และโรงพยาบาลท่ีเด็กเหล่าน้ีจบไปแลว้จะไปท างาน  ซ่ึงไดเ้ล่ากระบวนการคดัเลือกเด็ก
วา่เป็นอยา่งไร  เม่ือเขา้มาเรียนแลว้มีวธีิการอยา่งไร จึงจะท าให้เด็กรู้สึกวา่รักและอยากจะกลบัไปท างานเป็น
พยาบาลในทอ้งถ่ินเดิม ก็เป็นการพยายามของศาสตราจารยน์ายแพทยว์ิจารณ์ พานิช  ในการน าการจดัการ
ความรู้มาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการผลิตบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

  
มติ รับทราบ 

 
  ๑.๓  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการคณะท างาน 

-ไม่มี- 

        
ระเบียบวาระที ่๒     เร่ือง   พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีไดก้ าหนดจดัประชุมคณะท างานดา้นการจดัการความรู้ประจ ามหาวิทยาลยั
ทกัษิณ  คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวนัพุธท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ในการน้ี  ฝ่ายเลขานุการฯ  ไดจ้ดัท ารายงาน
การประชุมและเวียนแจง้ให้คณะท างานฯ ไดรั้บทราบ โดยก าหนดให้แจง้ผลผลการพิจารณา ภายในวนัท่ี 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ปรากฏวา่ มีการเสนอแกไ้ขรายงานการประชุมดงัน้ี 

- หนา้ท่ี  ๔  บรรทดัท่ี  ๑๓ 
เดิม ขอน าร่องในการจดัตั้ง Cop ชุมชนนกัปฏิบติั 
เป็น ขอน าร่องในการจดัตั้งชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) 

- หนา้ท่ี  ๔  บรรทดัท่ี  ๑๔ 
เดิม สืบเน่ืองจากการจดัอบรมคุณอ านวย (Facilitator) หรือ คุณ Fa              
เป็น สืบเน่ืองจากการจดัอบรมคุณอ านวย (Facilitator)  

-  หนา้ท่ี  ๔  บรรทดัท่ี  ๑๖ 
เดิม จึงไดมี้การปรึกษาหารือเพื่อจดัตั้ง Cop ชุมชน 
เป็น จึงไดมี้การปรึกษาหารือเพื่อจดัตั้งชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) 

- หนา้ท่ี  ๔  บรรทดัท่ี  ๑๗ 
เดิม โดยคุณอ านวย แห่ง ม.ทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 
เป็น โดยคุณอ านวย แห่งมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 



-๖- 
 

- หนา้ท่ี  ๔  บรรทดัท่ี  ๑๙ 
เดิม  จะขอพฒันาศกัยภาพในการเป็นคุณ Fa เพิ่มเติม 
เป็น  จะขอพฒันาศกัยภาพในการเป็นคุณอ านวย (Facilitator) เพิ่มเติม  

- หนา้ท่ี  ๔  บรรทดัท่ี  ๒๐ 
เดิม  เม่ือคุณ Fa เขม้แขง็ 
เป็น  เม่ือคุณ คุณอ านวย (Facilitator)  เขม้แขง็ 

- หนา้ท่ี  ๔  บรรทดัท่ี  ๒๑ 
เดิม คุณ Fa ก็จะจดัตั้ง Cop ชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

เร่ืองงานประจ า  
เป็น คุณอ านวย (Facilitator) ก็จะจัดตั้ ง ชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP)        

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองงานประจ า            
มติ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่๓    เร่ืองสืบเน่ือง   
๓.๑     เร่ือง   ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรค และแนวทางแก้ไข จากการร่วมแลกเปลีย่น

เรียนรู้ประสบการณ์ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ รอบ ๖ เดือน     
ของหน่วยงานภายใน 
ตามระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์และผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ รอบ ๖ เดือน เม่ือวนัท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔            
ณ วิทยาลยัภูมิปัญญาชุม และผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองปัญหาหรืออุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานการจัดการความรู้ นั้ น เพื่อให้ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ไดรั้บการแกไ้ข  แลว้เผยแพร่ไปยงัหน่วยงานภายใน  เพื่อน าไปเป็นแนวทาง   
ในการด าเนินงานการจดัการความรู้ต่อไป 

 

มติ ๑.  รับทราบ 
 ๒. ให้น าแนวทางแกปั้ญหามาสรุปเป็นดา้น เช่น ปัญหาท่ีบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ

ในเร่ืองการจดัการความรู้ หรือ ประเด็นผูบ้ริหารเห็นความส าคญัน้อย เป็นตน้ เพื่อน าไปสู่การจดักิจกรรม
เพื่อแกปั้ญหาต่อไป 

 ๓.  น าเร่ืองศูนย์รวมการจัดหลักสูตรอบรม หรือโครงการต่างๆท่ีสนับสนุนการเรียน      
การสอน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
 
 



-๗- 
 
ระเบียบวาระที ่๔     เร่ืองพจิารณา 

๔.๑     เร่ือง   พจิารณาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
                    ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัทกัษิณ  ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัทกัษิณ
ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  และคณะท างานการจดัการ
ความ รู้ระดับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาและให้ข้อ เสนอแนะไปเ ม่ือครา วประชุมคณะท างานฯ                       
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔  วนัท่ี  ๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  นั้น ในการน้ียงัมีหน่วยงานท่ีด าเนินการไม่เสร็จทนั      
การประชุม  จ  านวน ๒ หน่วยงาน ไดแ้ก่  ส านกัหอสมุด และวทิยาลยัภูมิปัญญาชุมชน  

 

มติ ๑.   เห็นชอบ แผนการจดัการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของส านกัหอสมุด 
๒.   มีขอ้เสนอแนะแผนปฏิบติัการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔                  

ของวทิยาลยัภูมิปัญญา  ดงัน้ี 
๑.   หวัขอ้ประเด็น ในเร่ือง การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ดี  

กวา้งเกินไป  ควรระบุหรือตั้งประเด็นใหช้ดัเจนกวา่น้ี 
  ๒.   กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ควรเนน้ท่ีบุคลากรในองคก์ร 

  ๓.   การถอดบทเรียน หรือสกดัองคค์วามรู้ ควรเพิ่มเติมใหช้ดัเจน เช่น การสกดั 
หรือสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัหรือการบริการวชิาการ เป็นตน้ 

 
๔.๒     เร่ือง   พจิารณา ร่าง แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔     
ตามท่ีงานการจัดการความรู้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

มหาวทิยาลยัทกัษิณ  เป็นผูรั้บผดิชอบงานดา้นการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั และไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการจัดการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันก าหนดประเด็น  นั้ น ในการน้ีฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานฯ  ได้ด าเนินการจดัท า ร่าง แผนการจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

  
มติ ๑.  เห็นชอบ ร่าง แผนการจดัการความรู้มหาวทิยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ๒.  มีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
  ๒.๑  ประเด็นเร่ือง การเตรียมนิสิตและอาจารยเ์ขา้สู่ประชาคมอาเซียน ควรรอให้
ทิศทางในการเตรียมการเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนก่อน หรือ
อาจจะตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในประเด็นน้ี เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 



-๘- 
 

  ๒.๒  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหลักใน
ประเด็น เร่ือง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญักบัการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๔-๗) ขออนุญาตปรับระยะเวลาในการด าเนินงาน 

  ๒.๓  ประเด็นเร่ือง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญกับการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔-๖)  ให้แก้ไขเป็น การออกแบบการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญักบั
การจดัท ารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๔-๗) 

 
ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองอืน่ ๆ  
  - ไม่มี - 
    

 
 

เลกิประชุมเวลา    ๑๑.๓๐  น. 
 

 
 
 
 

                     (รองศาสตราจารยป์ระดิษฐ ์  มีสุข) 
                            รองประธานคณะท างาน 
 
                   
 

                 (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ)                (นางปุณญาดา  สุวรรณมณี) 
                     เลขานุการคณะท างาน               ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 
                   ผูต้รวจบนัทึกการประชุม                         ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 

 
 
 
 
 


