รายงานการประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุม ๒ อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประธานคณะทางาน
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
คณะทางาน
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะทางาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์อาจารี นาโค)
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะทางาน
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิตศิ าสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง)
๘. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะทางาน
(นายวุฒินันท์ หริรักษ์...แทนคณบดีหรือรองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
๑๐. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทางาน
(นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุย้ )
๑๑. นายชัยยุทธ มณีฉาย
คณะทางาน
๑๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการคณะทางาน
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)

-๒๑๕. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
๑๖. นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
๑๗. นางสาวเสาวรีย์ ฤทธิ์ทอง
๑๘. นายฐานิต วังวิวัฒน์ขจร

ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
๔. อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานคณะทางาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะทางานด้าน
การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
-ไม่ม-ี

๑.๒ เรื่องแจ้งจากคณะทางาน
๑.๒.๑ แจ้ งผลการพิจ ารณาแผนปฏิ บั ติก ารจัด การความรู้ ระดั บ
หน่วยงาน
ตามที่ค ณะกรรมการดาเนินงานพิจารณาแผนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้ดาเนินการพิจารณา
แผนการจั ด การความรู้ ข องหน่ ว ยงานภายใน เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ นั้ น ประธานคณะ
กรรมการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ในภาพรวม ดังนี้

-๓สรุ ป ภาพรวมข้ อ เสนอแนะแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การความรู้ ระดั บ
หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑. ในส่วนของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ได้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยน
กับใครให้ชัดเจน เช่น แลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ภายนอก หรือภายใน หรือแลกเปลี่ยนกันเอง ยัง
ไม่มคี วามชัดเจน
๒. ไม่ไ ด้ระบุว่าเมื่อได้องค์ความรู้มาแล้ว จะจัดเก็บ ในรูป แบบไหน
ส่วนใหญ่จัดเก็บในรูปแบบคู่มอื ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่บอกว่าการจัดทาคู่มือ น่าจะเป็นงานประจา นอก
เสี ย จากว่ า หน่ ว ยงานปรั บ ให้ เ ป็ น วิ ธี ก ารท างาน ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ลดเวลา ท าให้ ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าหน่วยงานอื่นโดยทั่วไป
๓. หลังจากได้องค์ความรู้ที่ดีทีแล้ว ต้องมีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบ
เอกสารและลงเว็ บ ไซต์ แต่เ ป้ า หมายที่ แ ท้จ ริ ง ต้ องการให้ น าเอาองค์ค วามรู้ที่ ไ ด้ มาทดลองใช้ กั บ
หน่วยงานก่ อน ว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ จะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประเด็นการจัดการ
ความรูใ้ นปีถัดไป
๔. กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการจั ด การความรู้ ไม่ ค วรจั ด แล้ ว
เนื่อ งจากล่ว งเลยเวลาในการท าความเข้ าใจ เพราะหน่ วยงานได้ ดาเนิ นการจั ดการความรู้ มาเป็ น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในส่ว นของผู้ที่เพิ่งเข้ามารับผิดชอบงานการจัดการความรู้ ควรมอบหมายให้ผู้ที่
ดาเนินการก่อนหน้า เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
๕. ในส่วนของการดาเนินการจัดการความรู้ก็มีข้อดีอยู่บ้างในเรื่อง
ของการให้ความร่วมมือดาเนินกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย เกิน ๙๐% บางหน่วยงานที่ดาเนินการส่ง
ไม่ทัน ซึ่งก็ได้ดาเนินการส่งตามหลังมา เพราะหน่วยงานเริ่มเข้าใจแล้วว่างานการจัดการความรู้ก็เป็น
งานประจาที่จะต้องดาเนินการ
มติ

๑. ทราบ
๒. มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างานด้ า นการจั ด การความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดาเนินการติดตามผลของบางหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจในประเด็นการจัดการ
ความรู้
๓. มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างานด้ า นการจั ด การความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ประจาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ขยายเวลาในการให้ ห น่ว ยงานจั ด ส่ง แผนการจัด การความรู้ ประจ าปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๖ ฉบั บ สมบู ร ณ์ และให้ ส่ ว นงานเข้ า ใจในเรื่ อ งของระยะเวลาที่ เ หลื อ เพื่ อ จะได้
ดาเนินการให้ทันเวลา

-๔๔. มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างานด้ า นการจั ด การความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๕๖ แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มแผนปฏิบัติก ารจัดการความรู้ สาหรับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใช้แบบฟอร์มตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๓ เรื่องแจ้งจากเลขานุการ
๑.๓.๑ ผลการด าเนิน งานการจัดการความรู้ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่ ค ณะท างานด้ า นการจั ด การความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ทั ก ษิ ณ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ ได้ ด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ ต ามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานการ
จัดการความรูม้ หาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับมหาวิทยาลัย
๑. ได้กาหนดประเด็นการจัดการความรู้ ๒ ประเด็น
ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ ประเด็น เรื่อง รวมใจเป็นหนึ่ง ทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาสหกิจ
ศึกษา
ด้านการวิจัย ได้แก่ ประเด็น เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒. ได้ จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ต ามประเด็ น เรื่ อ ง รวมใจเป็ น หนึ่ ง ท างานเป็ น ที ม เพื่ อ
พัฒนาสหกิจศึกษา จานวน ๓ ครั้ง และประเด็น เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน ๓ ครั้ง
๓. ได้ เ อกสารแนวปฏิ บั ติ เ ป็ น คู่ มื อ สหกิ จ ศึ ก ษา และคู่ มื อ การใช้ ง านระบบบริ ห ารจั ด การ
โครงการวิจัย
๔. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายนาคู่มือไปปฏิบัติใช้
ระดับหน่วยงาน
๑. หน่ ว ยงานได้ด าเนิน การก าหนดประเด็ นโดยคณะท างานการจัด การความรู้ ของหน่ว ยงาน
ซึ่งบางหน่วยงานได้ดาเนินการสอดคล้องกับประเด็นการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย และ
บางหน่วยงานก็กาหนดประเด็นจากการวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานเอง คณะทางาน

-๕การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้กาหนดให้ส่วนงาน
วิชาการดาเนินการจัดการความรู้ ๒ ประเด็น ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
ส่วนงานบริหารและส่วนงานอื่น ให้เลือกกาหนดประเด็นทางด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย
หรือด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย ๑ ประเด็น
๒. ทุ ก หน่ ว ยงานได้ ด าเนิ น การจั ด การความรู้ ต ามประเด็ น ที่ ก าหนดขึ้ น และรายงานผลการ
ดาเนินงานมายังมหาวิทยาลัย ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับมหาวิทยาลัย
๑. การจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยของแต่ละประเด็นมีน้อยครั้ง
๒. การจัด กิ จกรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ป ระสบการณ์และผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ยังขาดกิจกรรมที่สร้างเสริมทักษะในการดาเนินการ
จัดการความรู้ เช่น ทักษะการเป็นคุณลิขิต ทักษะการเป็นคุณอานวย เป็นต้น
๓. ยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบงานการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากทักษะดังกล่าวต้องใช้วิทยากรที่มีความสามารถและมี
ค่าใช้จ่ายสูง
๔. บางหน่ ว ยงานไม่ส ามารถเข้า ร่ว มกิ จกรรมในระดับ มหาวิท ยาลัย ได้ทุก ครั้ง ท าให้กิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ไ ม่คลอบคลุมทุก
หน่วยงาน
๕. เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหญ่การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานต้องใช้ทรัพยากรและเวลา
เป็นอย่างมาก
๖. รูปแบบการจัดงานมหกรรมการจัดการความรูย้ ังขาดการนาเสนอที่เป็นนวัตกรรม
ระดับหน่วยงาน
๑. มีบางหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการจัดการความรู้
๒. บางหน่ ว ยงานเปลี่ ย นผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานการจั ด การความรู้ ท าให้ ข าดการต่ อ เนื่ อ งในการ
ดาเนินงาน
๓. บางหน่ ว ยงานก าหนดประเด็ น ยั ง ไม่ ชั ด เจนตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๔. มีบางหน่วยงานไม่ได้ดาเนินการจัดส่งแผนการจัดการความรู้ และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

-๖มติ

๑. ทราบ
๒. สาหรับบางหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือยังขาดความรู้ค วามเข้าใจใน
เรื่องการจัดการความรู้ แนะนาให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้
มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
๓. ควรมี คู่ มื อ การจั ด การความรู้ ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น มาตรฐาน รวมทั้ ง
แบบฟอร์มต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและลงเว็บไซต์ และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ
๔. กิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจน เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ในรอบ ๖ เดือน ควรจะจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ไหน อย่างไร เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้กาหนดจัดประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
ทัก ษิณ ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๕๖ ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ วันพุ ธ ที่ ๒๕ กั นยายน ๒๕๕๖ ในการนี้
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้คณะทางานฯ ได้รับทราบ โดยกาหนดให้
แจ้งผลผลการพิจารณา ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการ
ประชุม
มติ

๑. ทราบ
๒. มีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๗
เดิม (อาจารย์ ดร.ศาสดา วิรยิ านุพงศ์)
เป็น (อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง)
- หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๒
เดิม (ASEAN CITYZEN)
เป็น (ASEAN CITIZEN)
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒
เดิม (ASEAN CITYZEN)
เป็น (ASEAN CITIZEN)

-๗ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาทบทวนประเด็นการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ คณะท างานด้ านการจั ดการความรู้ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีมติใ ห้หน่วยงานดาเนินการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ดังนี้ ๑) ให้มหาวิทยาลัยกาหนดประเด็น ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพลเมือง
อาเซียน (ASEAN CITIZEN) ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยนวัตกรรมและงาน
สร้ า งสรรค์ ด้ า นบริ ห ารจั ด การ เรื่อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
๒) ประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน (ASEAN CITIZEN)
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ ฝ่ า ยวิ ชาการและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ านการวิ จัย เรื่ อ ง
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ๓) เห็นชอบให้ส่วนงานวิชาการ กาหนดประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย สาหรับ
ด้านบริหารจัดการ ให้ส่วนงานพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ๔) เห็นชอบให้ส่วนงานอื่น
และงานบริหาร ให้เลือกดาเนินการ ๒ ประเด็นตามที่กาหนดในข้อ ๑ นั้น
เลขานุการคณะทางานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นของส่วนงาน
บริหาร ในการกาหนดประเด็นด้านการบริหารจัดการ มา ๒ เรื่อง
มติ ๑. ให้ส่วนงานบริหารเลือกกาหนดประเด็นการจัดการความรู้มา ๒ ด้าน จาก ๓ ด้าน
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ
๒. ส่ ว นงานบริห ารอาจจะก าหนดประเด็ น การวิ จั ย สถาบั น โดยเชิ ญ หั ว หน้ า ฝ่ า ย/
หัวหน้างานมาร่วมกันดาเนินการ
๓. มหาวิทยาลัยดาเนินการให้ความรู้ในเรื่องการวิจัยสถาบัน ในรูปแบบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่คณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ มีมติให้ดาเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน (ASEAN CITIZEN)

-๘ด้ า นการ วิ จั ย เ รื่ อ ง ก ารพั ฒ น าศั ก ยภ าพด้ า นก ารวิ จั ย นวั ต กร รมและ งานสร้ างสรร ค์
ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน นั้น
เลขานุ ก ารคณะท างานฯ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ก าร
จัดการความรูม้ หาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
มติ

ด้านการวิจัย ประเด็น การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ
๑. เห็ น ชอบให้ ป รั บ การสนั บ สนุ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย จาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cluster) ข้ามศาสตร์
สนองตอบความต้องการชองชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เดิมของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนเป็น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย
๒. ในส่วนของเป้าหมาย ให้เพิ่มหัวข้อ ตัวชี้วัด
๓. ให้ ป รั บ เป้ า หมายการจั ด การความรู้ เป็ น พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
๔. หัว ข้อ ตัว ชี้วั ด เห็ น ชอบมอบรองอธิก ารบดีฝ่ ายพัฒ นาการศึก ษาและวิ จัย และ
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินการพิจารณาร่วมกัน
๕. ในแผนปฏิบัติการ หัวข้อการแสวงหา/การรวบรวมความรู้ ตรงช่องโครงการหรือ
กิจกรรม ให้ตัดข้อที่ ๑-๓ ออก เปลี่ยนเป็น ศึกษาข้อมูลและรวบรวมความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง
หรือจากหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
๖. ในแผนปฏิบัติการ หัวข้อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรงช่องโครงการหรือ
กิจกรรม เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย และผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดาเนินการพิจารณาร่วมกัน โดยการปรับกิจกรรมเป็น มีกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ในด้ า นต่ อ ไปนี้ ๑) แนวทางหรื อ เทคนิ ค ในการท าวิ จั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ
๒) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เช่น ให้ผู้เข้าร่วมเขียนเค้าโครง เป็นต้น ๓) เทคนิคใน
การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เช่น เทคนิคในการเผยแพร่งานวิจัย หรือ การทา Power Point ใน
การนาเสนองานวิจัย เป็นต้น
๗. ในแผนปฏิบัติการ หัวข้อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรงช่องหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้เพิ่มเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๘. ในแผนปฏิบัติการ หัวข้ อการรวบรวมความรู้ ให้เปลี่ย นเป็ น การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู้ และตรงช่องโครงการหรือกิจกรรม จาก นาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุป

-๙เป็นองค์ความรู้ใหม่ และคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เปลี่ยนเป็น นาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ
สรุปรวบรวมเป็นองค์ความรู้ใหม่ และคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
๙. ควรรายงานการนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของปีที่ผ่าน ว่าได้
นามาใช้ในด้านไหน อย่างไรด้วย
ด้านการบริหารจัดการ ประเด็น การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑. ให้ปรับประเด็น จาก การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เปลี่ยนเป็น การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนปฏิบัติ
การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. ให้ป รับ เป้าหมาย ได้แก่ ๑) พั ฒนากลไกในการสร้างความรัก ความผู ก พันของ
บุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒) มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ๓) สร้างเครือข่ายกลุ่มอนาคตมหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. ให้ปรับตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) มีกลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ๒) มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความรั ก ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรกั บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓) มีเครือข่ายหรือจัดตั้งเครือข่ายได้สาเร็จ
๔. ในแผนปฏิบัติการ หัวข้อการแสวงหา/การรวบรวมความรู้ ตรงช่องโครงการหรือ
กิจกรรม ให้ปรับเป็น ๑) ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ๒) สารวจความคิดเห็นจากบุคลากร ๓) จัดเวที
เสวนาของกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ หรือกลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ
๕. ในแผนปฏิบัติการ หัวข้อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรงช่องโครงการหรือ
กิจกรรม ให้ปรับเป็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมหรือโครงการที่เสริมสร้างความรักความ
ผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
๖. ในแผนปฏิบั ติก าร หั วข้ อการรวบรวมและการสัง เคราะห์ องค์ค วามรู้ ตรงช่อ ง
โครงการหรือกิจกรรม ให้ปรับเป็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสรุปข้อมูลเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
๗. เห็นชอบมอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลดาเนินการปรับแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน
๑. ให้ปรับประเด็น จาก นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อพลเมืองอาเซียน (ASEAN CITIZEN) เปลี่ยนเป็น การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-๑๐๒. ให้ปรับเป้าหมาย ได้แก่ ๑) มีแนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียน
การสอนเพื่ อรองรับ การเข้ าสู่ป ระชาคมอาเซีย น ๒) มีแ นวปฏิบั ติก ารจั ดการเรีย นการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ
๓. เห็นชอบมอบรองอธิก ารบดีฝ่ายพัฒนาการศึก ษาและวิจัย ดาเนินการก าหนด
ตัวชี้วัด และปรับประเด็น เป้าหมาย รวมทั้งกิจกรรมในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ด้านการผลิต
บัณฑิต
๔. สาหรับหน่วยงานที่กาหนดประเด็นและกิจกรรมที่สอดคล้องกั บกิจกรรมระดับ
มหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและ
งบประมาณ ซึ่งจะทาให้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดกว้าง ทาให้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดประโยชน์
สูงสุด
๕. ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างานฯ แจ้ ง เวี ย นแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การความรู้ ภ าย
หลังจากปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(นางปุณญาดา สุวรรณมณี)
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
เลขานุการคณะทางาน
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
ประธานคณะทางานฯ

