
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษณิ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ วทิยาเขตสงขลา                            

และห้องประชุม ๓ อาคารบริหารและส านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วทิยาเขตพัทลุง 

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

ผู้เข้าประชุม 

๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)   ประธานคณะท างาน 

๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดษิฐ์ มีสุข)             รองประธานคณะท างาน 

(อาจารย์บรรจง โอฬาริ แทน...รองอธิการบดี  

รองศาสตราจารย์ประดษิฐ์ มีสุข) 

๓. ผูช่้วยอธิการบดี (นางสาวศุรดา ดุลยเกษม)     คณะท างาน 

๔. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      คณะท างาน 

๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศกึษาศาสตร์      คณะท างาน 

(อาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพะยอม วชัิยดิษฐ แทน...คณบดี 

หรอืรองคณบดีคณะศกึษาศาสตร์)   

๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิตศิาสตร์      คณะท างาน 

๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   คณะท างาน 

(อาจารย์ ดร.พนิิจ ดวงจนิดา แทน...คณบดีหรือรองคณบดี 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 

๘. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะท างาน 

(อาจารย์รัชนีย์ ศรศีักดา แทน...คณบดีหรือรองคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

๙. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์     คณะท างาน 

๑๐. คณบดีหรอืรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   คณะท างาน 

(นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิพงศ์ แทน...คณบดีหรือรองคณบด ี

คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา)   

๑๑. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   คณะท างาน 

 



-๒- 

 

๑๒. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะท างาน 

(อาจารย์อาจารี นาโค แทน...คณบดีหรือรองคณบดี 

คณะวทิยาศาสตร์)   

๑๓. หัวหนา้ฝา่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 

๑๔. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี      คณะท างาน 

๑๕. นางออ้ยอุสา  ฉัตรทอง      คณะท างาน 

๑๖.     นางสาวเสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง      คณะท างาน 

๑๗. นายฐานิต  วังวิวัฒน์ขจร      คณะท างาน 

        

ผู้ไม่เข้าประชุม  

๑. คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย       ติดภารกิจ 

๒. อาจารย์ ดร ธนพันธ์  ปัทมานนท์     ติดภารกิจ 

๓. อาจารย์บุญเรือง  ขาวนวล      ติดภารกิจ 

๔. หัวหนา้ฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา   ติดภารกิจ 

๕. นายชัยยุทธ  มณีฉาย       ติดภารกิจ 

๖. นางสาวปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย      ติดภารกิจ 

   

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานคณะท างาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะท างานการ

จัดการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิณ  กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

 -ไม่มี- 

 

๑.๒  เรื่องแจ้งจากคณะท างาน 

 -ไม่มี- 

 



-๓- 

 

๑.๓  เรื่องแจ้งจากเลขานุการ 

-ไม่มี- 

         

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ตามที่ได้ก าหนดจัดประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัย

ทักษิณ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า

รายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้คณะท างานฯ ได้รับทราบ โดยก าหนดให้แจ้งผลผลการพิจารณา   

ภายในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ปรากฏว่า ไมม่ีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไม่ม ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องพิจารณา 

๔.๑  พิจารณา วัน เวลา สถานที่และรูปแบบในการจัดงานมหกรรมการ

จัดการความรู้ (KM Day) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินงานการจัดการ

ความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีของหน่วยงาน    

ผา่นโครงการมหกรรมการจัดการความรู ้(KM Day) นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จึงเสนอ

ที่ประชุมพิจารณา วัน เวลา สถานที่และรูปแบบในการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

  

มติ เห็นชอบ ให้ด าเนินการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ก าหนดจัดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม

ช้ัน ๒ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

๒. ให้หนว่ยงานใชพ้ืน้ที่อย่างจ ากัด โดยใช้เฉพาะโปสเตอร์ และบอร์ดขนาดเล็ก 

๓. ให้มกีารเสวนาส าหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

    



-๔- 

 

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอื่น ๆ  

        - ไม่มี - 
    

 

เลิกประชุมเวลา    ๑๐.๓๐  น. 
 

 

 

 

 

 

     (นางปุณญาดา  สุวรรณมณี)   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

       ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน      เลขานุการคณะท างาน 

                   ผูจ้ดบันทึกการประชุม               ผูต้รวจบันทึกการประชุม                    

        

 

 

 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) 

                         ประธานคณะท างาน 

                    

    

 

 

 


