
รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ประจ ามหาวทิยาลยัทกัษณิ  
คร้ังที ่๑ / ๒๕๕๔ 

วนัพธุที ่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา                            

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

ผู้เข้าประชุม 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต ์ กาญจนมุกดา                ประธานคณะท างาน 
๒. รองศาสตราจารยป์ระดิษฐ ์ มีสุข           รองประธานคณะท างาน 
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์     คณะท างาน 

(อาจารย ์ดร.ธนพนัธ์  ปัทมานนท)์     
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   คณะท างาน 

(ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชาวลกัษณ์  ฤทธิสรไกร)   
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์     คณะท างาน 

(อาจารย ์ดร.อมลวรรณ  วรีะธรรมโม)   
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   คณะท างาน 

(อาจารยว์ณีา  ลีลาประเสริฐศิลป์)     
๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    คณะท างาน 

(อาจารยชิ์โนรส  รุ่งสกุล)   
๘. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิติศาสตร์     คณะท างาน 

(อาจารย ์ดร.ศาสดา  วริิยานุพงศ)์ 
๙. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะท างาน 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั)  
๑๐. คณบดีหรือรองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั     คณะท างาน 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ) 
๑๑. ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา     คณะท างาน 

(นายฟูศกัด์ิ  กาญจนส าราญวงศ ์ แทน...ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา)  
๑๒. หวัหนา้ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา    คณะท างาน 

 (นางสาวศิริวรรณา  กราปัญจะ) 
 
 



 
๑๓. หวัหนา้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล            เลขานุการคณะท างาน 
  (นางอุทยัวรรณ  จนัทรโชติ) 
๑๔. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี     ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 
๑๕. นายฐานิต  วงัววิฒัน์ขจร      ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน  
๑๖. นางออ้ยอุสา  ฉตัรทอง      ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 
  

      
ผู้ไม่มาประชุม  

๑. อธิการบดี        ติดภารกิจ 
๒. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน   ติดภารกิจ 
๓. นางสาวทศันีย ์ ศรีจนัทร์       ติดภารกิจ 

  
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  เม่ือครบองคป์ระชุม  ประธานคณะท างาน ในฐานะประธานท่ีประชุมคณะท างานการจดัการ
ความรู้ประจ ามหาวิทยาลยัทกัษิณ  กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 
๑.๑.๑     เร่ือง   ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ประจ ามหาวทิยาลยั

ทกัษิณ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย  ให้มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย นั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานการจดั  การความรู้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์ ท่ีวางไว ้
มหาวทิยาลยั จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจดัการความรู้ประจ ามหาวทิยาลยัทกัษิณ  

 
    

มติ รับทราบ 
 
 

 



 
๑.๑.๒    เร่ือง   ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่าน 

ประธานคณะท างาน กล่าวขอบคุณคณะท างานและบุคลากรทุกท่านท่ีให ้
ความร่วมมือในการด าเนินงานการจดัการความรู้ ท าให้การด าเนินงานการจดัการความรู้ ระดบัมหาวิทยาลยั 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ไดผ้ลการประเมิน ๕ ขอ้ ๕ คะแนน  

 

         
มติ รับทราบ 
 

๑.๒  เร่ืองแจ้งจากคณะท างาน 
๑.๒.๑    เร่ือง   ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งช้ี ๗.๒   

การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๒

การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ มีผลการประเมิน ดงัน้ี 
 

 
ล าดับที ่ ช่ือหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน  (ข้อ) ระดับคะแนน 
๑. มหาวทิยาลยั 5   5 
๒ คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน 4 4 
๓. คณะนิติศาสตร์ 3 3 
๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5 
๕. คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา 5 5 
๖. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 3 3 
๗. คณะวทิยาศาสตร์ 3 3 
๘. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 5 
๙. คณะศึกษาศาสตร์ 5 5 
๑๐. วทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา 1 1 

 
 
 
 
 



 
ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
๑.  การด าเนินงานการจดัการความรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ส าหรับหน่วยงานท่ียงัไม่ได้

ระดบัคะแนน ๕ คะแนน ตอ้งมาเขา้ร่วมกบัการจดัการความรู้ระดบัมหาวทิยาลยั 
๒.  ควรจดัระบบการจดัการความรู้ใหช้ดัเจน  

 
 

มติ รับทราบ          
 
ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี - 
 

 
ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง   
   - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที ่๔     เร่ืองพจิารณา 
๔.๑     เร่ือง   พจิารณาแนวทางการจัดการความรู้ ระดับมหาวทิยาลยั 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้ก าหนดเกณฑ ์            
การประเมิน ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๒  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  โดยให้ก าหนดประเด็นและเป้าหมาย       
การจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิต
และดา้นการวจิยั  ประธานคณะท างานเสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการจดัการความรู้ ระดบัมหาวิทยาลยั  
๒ แนวทาง คือ 

๑. ด าเนินการจดัการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในรูปแบบเดียวกบัปีการศึกษา 
๒๕๕๓ คือ มหาวิทยาลัยพิจารณาคดัเลือกประเด็นการจดัการความรู้ของ
หน่วยงานท่ีส่งเขา้มายงัมหาวิทยาลยั น ามาเป็นประเด็นการจดัการความรู้ 
ระดับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประเด็นท่ีได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลั ย     
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ มี ๒  ประเด็น  คือ ๑.  เร่ือง การออกแบบการสอน
เน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)           
เ ป็นประเด็นทางด้านการผลิตบัณฑิต   ๒.  เ ร่ือง การจัดการความ รู้                
ในการพฒันาหน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็ เป็นประเด็นทางดา้นการวจิยั 

 
 

 



 
๒. พิจารณาก าหนดประเด็น เป้าหมาย บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับมหาวิทยาลัย  โดยคณะท างานการจดัการความรู้
ประจ ามหาวทิยาลยั 

 
มติ เห็นชอบให้ก าหนดประเด็น เป้าหมาย  บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ระดบัมหาวทิยาลยั  โดยคณะท างานการจดัการความรู้ประจ ามหาวทิยาลยั 
 

๔.๒    เร่ือง   พจิารณาก าหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้ก าหนดเกณฑ ์            

การประเมิน ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๒  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  โดยให้ก าหนดประเด็นและเป้าหมาย       
การจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิต
และดา้นการวิจยั  ประธานคณะท างานเสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนดประเด็นและเป้าหมายการจดัการ
ความรู้  มหาวทิยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
๑. ควรท าความเข้าใจในเร่ืองการจดัการความรู้ให้ตรงกันและไปในทิศทาง

เดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั 
๒. จดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อท าความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการความรู้

ให้ตรงกนั และกลุ่มเป้าหมายจะเป็นบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานทางด้านการ
จดัการความรู้ของหน่วยงาน  โดยกิจกรรมจะเป็นการถอดบทเรียนเพื่อหา 
KSF (Key Success Factor) ปัจจยัแห่งความส าเร็จ และน าแผน KM                
ท่ีสอดคล้องกับตวับ่งช้ีท่ี ๒.๖ , ๔.๒ , ๕.๒ และ ๗.๒ มาใช้เป็นแนวทาง      
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

๓. ควรเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ใน
ประเด็น เร่ือง การเตรียมนิสิตและอาจารยเ์ขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

๔. ควรจดัท าคู่มือการจดัการความรู้ และจดัท า Hard Copy ส่งให้ทุกหน่วยงาน 
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ 

 
 
 

 



 
มติ ๑.  เห็นชอบตามขอ้เสนอแนะ 

๒.  เห็นชอบให้ก าหนดประเด็นการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔  ในดา้นการผลิตบณัฑิต  ๒  ประเด็นดงัน้ี 

๒.๑  เร่ือง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖)  ผูรั้บผิดชอบหลกั คือ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลร่วมกบัฝ่ายวิชาการ
และประกนัคุณภาพการศึกษา 

๒.๒  เร่ือง การเตรียมนิสิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผูรั้บผิดชอบหลัก คือ            
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลร่วมกบังานวเิทศสัมพนัธ์ 

 ๓.  เห็นชอบให้ก าหนดประเด็นการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔    ในดา้นการวจิยั  ๑  ประเด็น คือ 

  เร่ือง  หน่วยวจัิยทีเ่ข้มแข็ง เน้นการพฒันาสร้างชุดโครงการวจัิยขนาดใหญ่ 
 

๔.๓    เร่ือง   พจิารณาก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรู้ ตามประเด็น   
การจัดการความรู้ทีก่ าหนดขึน้ 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้ก าหนดเกณฑ ์            

การประเมิน ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๒  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  โดยให้ก าหนดประเด็นและเป้าหมาย       
การจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิต
และดา้นการวิจยั  ประธานคณะท างานเสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนดกลุ่มบุคลากรเป้าหมายท่ีจะพฒันา
ความรู้ ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดข้ึน 

  
มติ ๑.  เห็นชอบให้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็น เร่ือง การออกแบบการสอนเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญักับการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖)  คือ บุคลากรประเภทสายวิชาการ      
สายคณาจารย์ทุกคน 

 ๒.  เห็นชอบให้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็น เร่ือง การเตรียมนิสิตเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน คือ บุคลากรทั้งหมดของมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 ๓.  เห็นชอบให้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็น เร่ือง  หน่วยวิจยัท่ีเขม้แข็ง เนน้
การพฒันาสร้างชุดโครงการวจิยัขนาดใหญ่  คือ บุคลากรประเภทสายวชิาการและสายสนับสนุน  

 
 

 



 
๔.๔    เร่ือง   พจิารณาก าหนดกจิกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีทกัษะและ

ประสบการณ์ตรง 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้ก าหนดเกณฑ ์            

การประเมิน ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๒  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  โดยให้ก าหนดประเด็นและเป้าหมาย       
การจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิต
และดา้นการวิจยั  ประธานคณะท างานเสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  
จากผูมี้ทกัษะและประสบการณ์ตรง 

  
มติ เห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานการจดัการความรู้ประจ ามหาวิทยาลยั

ทกัษิณ  ประสานงานในเร่ืองการก าหนดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  จากผูมี้ทกัษะและประสบการณ์
ตรง  จากผูรั้บผดิชอบหลกัในแต่ละประเด็น 
 
ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองอืน่ ๆ  
  - ไม่มี - 
    

 
 

เลกิประชุมเวลา    ๑๑.๓๐  น. 
 

 
 
 

                  (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สันต ์ กาญจนมุกดา) 
                                 ประธานคณะท างาน 
                    

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

 



 
 


