รายงานการประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุม ๒ อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) รองประธานคณะทางาน
๒. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะทางาน
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะทางาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะทางาน
(นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิพงศ์ แทน...คณบดีหรือรองคณบดี
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา)
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะทางาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจานงค์)
๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิตศิ าสตร์
คณะทางาน
(นางสาวดุสิตา แก้วสมบูรณ์ แทน...คณบดีหรือรองคณบดี
คณะนิติศาสตร์)
๘. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง)
๙. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๑๐. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์รัชนี ศรีศักดา)
๑๑. อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
คณะทางาน

-๒๑๑. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
(นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ)
๑๒. นายชัยยุทธ มณีฉาย
๑๓. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ย
๑๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๑๕. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
๑๖. นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
๑๗. นางสาวเสาวรีย์ ฤทธิ์ทอง
๑๘. นายฐานิต วังวิวัฒน์ขจร
ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๒. ผูช้ ่วยอธิการบดี (นางสาวศุรดา ดุลยเกษม)
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๔. อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานคณะทางาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะทางานการ
จัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน

-๓๑.๑.๑ เรื่อง คาสั่งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทางานด้านการ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕
ตามที่ ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คลได้ รั บ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย ให้มภี าระหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย นั้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานการจัดการความรู้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติ

รับทราบ

๑.๑.๒ เรื่อง ตัวบ่งชี้เพือ่ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
ประธานคณะท างานฯ กล่ า วถึ ง ตั วบ่ ง ชี้ เ พื่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ร ะบุ ม าตรฐานการอุ ด มศึก ษามี ๓ มาตรฐาน คื อ ๑. มาตรฐานด้ า น
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ๒. มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา มี ๒ มาตรฐานย่ อ ย คื อ
๑) มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ๒) มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีตัว
บ่งชี้ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ ๗.๒ การพัฒนา
สถาบั น สู่ ส ถาบั น เรี ย นรู้ ซึ่ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๗.๒ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ค ณะท างานการจั ด การความรู้ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งจากคณะทางาน
-ไม่มี๑.๓ เรื่องแจ้งจากเลขานุการ
-ไม่มี-

-๔ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้กาหนดจัดประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงาน
การประชุมและเวียนแจ้งให้คณะทางานฯ ได้รับทราบ โดยกาหนดให้แจ้งผลผลการพิจารณา ภายในวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓
เดิม ๑๓. นายชัยยุทธ มณีฉาย
คณะทางาน
เป็น ตัดออก
- หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๐
เดิม ผูไ้ ม่มาประชุม
เป็น ผูไ้ ม่เข้าประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณาทบทวนประเด็นการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ ด้านการผลิตบัณฑิต
ตามที่ ค ณะท างานการจั ด การความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ มีมติให้กาหนดประเด็นการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ด้านการผลิตบัณฑิต จานวน ๓ เรื่อง คือ ๑. เรื่องสหกิจศึกษา ๒. เรื่อง QA Forum ๓. เรื่อง รวมบริการ
ประสานภารกิจ และฝ่ายเลขานุการได้วิเคราะห์ขอบเขตของแต่ละประเด็นที่สามารถดาเนินการให้แล้ว
เสร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จานวน ๒ ประเด็น คือ ๑. QA Forum ๒. เรื่อง รวมบริการประสานภารกิจ
นั้น ในการนี้ค ณะท างานการจัด การความรู้มหาวิท ยาลัยทัก ษิณ ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๕๕ ขอให้
ทบทวนประเด็น เรื่อง สหกิจศึกษา
มติ เห็ นชอบให้ ด าเนิ นงานการจัด การความรู้ ระดับ มหาวิ ท ยาลัย ด้ านการผลิต บัณ ฑิ ต
ในประเด็น เรื่อง สหกิจศึกษา โดยมอบฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ซึ่งมีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาอาจารย์และการ
เรียนการสอน คือ คุณชัยยุทธ มณีฉาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา (ว่าที่รอ้ ยตรีจริ ัฐตกาล

-๕นิลเอสงค์) คุณปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ ย และผู้แทนหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา ร่วมเป็นกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรูร้ ะดับมหาวิทยาลัย ประเด็นด้านผลิตบัณฑิต เรื่องสหกิจศึกษา
๔.๒ พิจารณาทบทวนประเด็นการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ ด้านการวิจัย
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ก าหนดประเด็ น การจั ด การความรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ด้านการวิจัย เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ นั้น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้ทบทวนประเด็นดังกล่าว
มติ เห็นชอบให้ดาเนินงานการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ด้านการวิจั ยในประเด็น
เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
๑. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทางานในประเด็นด้านการวิจัย โดยมาจากคณะต่างๆ
เพื่อที่จะเชื่อมโยงประเด็นให้เป็นประเด็นเดียวกัน
๒. ควรก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน
๓. ให้ทุกคณะประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อปรึกษาหา
ความเชื่อมโยงในประเด็นการจัดการความรูด้ ้านการวิจัย
๔. ให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะประเด็ น ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ งบประมาณ และนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๕. ควรจัดประชุมให้บ่อยขึ้น
๖. ควรจัดโครงการมหกรรม KM Day ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมกับงาน
ทักษิณวิชาการ ช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งจะส่งผลทาให้มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็น
จานวนมากกว่าปีที่ผา่ นมา

-๖๔.๒ พิจารณาแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕
ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๕๕ นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนด
แผนกิจกรรมการความรูพ้ ร้อมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
มติ ถอนวาระ เพื่อจัดทาแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับมติที่มีการอนุมัติ
เพิ่มเติมในวาระ ๔.๑ และ ๔.๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางปุณญาดา สุวรรณมณี)
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
เลขานุการคณะทางาน
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
รองประธานคณะทางาน

