
๑ 
 

 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม

สัตตบงกช อาคารบริหารและส านักงานกลาง 
------------------------------------ 

 

ผู้เข้าประชุม 
 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล   ประธานคณะท างาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและและวิจัย   รองประธานคณะท างาน 
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะท างาน 

(นางสาวทิพวรรณ เดชสม...แทนคณบดีหรือรองคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์)   

๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  คณะท างาน 
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)  

๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์    คณะท างาน 
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม)   

๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิติศาสตร์    คณะท างาน 
(อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์) 

๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะท างาน 
(นายวุฒินันท์ หริรักษ์...แทนคณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์)  

๘. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  คณะท างาน    
(นางสาวจิราวรรณ  สพสุข...แทนคณบดีหรือรองคณบดีคณะ 
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา) 

๙. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  คณะท างาน 
(อาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์) 

๑๐. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   คณะท างาน    
(อาจารย์นันทวุฒิ  สิทธิวัง) 

๑๑. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    คณะท างาน 
๑๒. อาจารย์ ดร.ธนพันธ์  ปัทมานนท์     คณะท างาน 
๑๓. นายชัยยุทธ มณีฉาย      คณะท างาน 
๑๔. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   คณะท างาน 
๑๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   เลขานุการ 
๑๖. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวเสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางอ้อยอสุา  ฉัตรทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ   

 



๒ 
 

  
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ติดภารกิจ 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานคณะท างานฯ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะท างานด้านการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการความรู้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มหาวิทยาลัย จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
มติ เห็นชอบให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๓๑๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านการ

จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และให้แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. ก ากับติดตามและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม

ระบบที่พัฒนา 
 

๑.๒  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ 
-ไม่มี- 

 
๑.๓  เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 

๑.๓.๑  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ให้มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และให้หน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 
นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มติ รับทราบ 



๓ 
 

    
ระเบียบวาระที ่๒   เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง  พิจารณาระบบการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ การบริหารของสถาบันเพ่ือก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ ๕ การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

ส าหรับตัวบ่งชี้ระดับคณะ/หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒ การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ ๕ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

   มหาวิทยาลัยควรออกแบบระบบการจัดการความรู้ทั้งด้านเนื้อหาความรู้ ระบบการ
เข้าถึงที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
 

มติ    เห็นชอบ ดังนี้ 
๑. ให้ส่วนงานวิชาการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิต และด้านการวิจัย ส าหรับส่วนงานอ่ืนและงานบริหาร ก าหนดประเด็นให้สอดคล้องตามพันธกิจที่
รับผิดชอบและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนาระบบค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

๓. ให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ส่งมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะท างาน
ด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ข้อเสนอแนะ 
 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอ่ืน ๆ  
        - ไม่มี - 
 
    

 



๔ 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐  น. 
 

 
 
 
 
 

     (นางปุณญาดา  สุวรรณมณี)         (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             ผู้ช่วยเลขานุการ                             เลขานุการ 
                   ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม                    
        

 
 
 

                (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
                    ประธานคณะท างานฯ 
                    

    
 

 
 
 
 
 
 

 


