รายงานการประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันจันทร์ท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุม ๒ อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
๓. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิพงศ์ แทน...คณบดีหรือรองคณบดี
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา)
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ แทน...คณบดี
หรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์)
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจานงค์)
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิตศิ าสตร์
(อาจารย์ธนากร โกมลวานิช)
๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง)
๘. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์)
๙. อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์
๑๐. อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
๑๑. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
(นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ)
๑๒. นายชัยยุทธ มณีฉาย
๑๓. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ย

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

-๒๑๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๑๕. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
๑๖. นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
๑๗. นางสาวเสาวรีย์ ฤทธิ์ทอง
๑๘. นายฐานิต วังวิวัฒน์ขจร

เลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. ผูช้ ่วยอธิการบดี (นางสาวศุรดา ดุลยเกษม)
๓. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๔. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๗. อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานคณะทางาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะทางานการ
จัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
-ไม่มี๑.๒ เรื่องแจ้งจากคณะทางาน
-ไม่มี-

-๓๑.๓ เรื่องแจ้งจากเลขานุการ
๑.๓.๑ สรุปประเด็นการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ ของหน่วยงาน
ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมาย
จากมหาวิท ยาลั ย ให้มี ภาระหน้ าที่ รับ ผิ ดชอบงานด้า นการจัด การความรู้ ของมหาวิท ยาลัย และให้
หน่วยงานดาเนินการจัดการความรู้ นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้สรุปประเด็น
การจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้กาหนดจัดประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่ อวั นพุ ธที่ ๑๙ ธั นวาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้จั ดท า
รายงานการประชุ มและเวียนแจ้ งให้ คณะท างานฯ ได้รั บทราบ โดยก าหนดให้ แ จ้งผลผลการพิ จารณา
ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๗
เดิม ๑๐. อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
คณะทางาน
เป็น ๑๐. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์รัชนี ศรีศักดา)
๑๑. อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
คณะทางาน
- หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๕
เดิม คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดภารกิจ
เป็น ตัดออก
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี

-๔ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ได้จัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว
มติ
๒๕๕๕ ดังนี้

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา
๑. ปรับเปลี่ยนหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต
รวมใจเป็นหนึ่ง ทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
ด้านการวิจัย
การใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
๑. เครือ ข่า ยการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ QA-TSU
Forum
๒. รวมบริการประสานภารกิจ
๒. เพิ่มเป้าหมายในประเด็น รวมใจเป็นหนึ่ง ทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
๒.๑ ปรับปรุงการดาเนินงานและสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา
๒.๒ ปรับปรุงคูม่ อื สหกิจศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ

๓. ด้านการวิจัย ประเด็น การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ ปรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปรับการเขียนกระบวนการขั้นตอนของการจัดการ
ความรู)้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการจากส่วนงานวิชาการมาเป็นกรรมการดาเนินงาน

-๕๔.๒ พิจารณาแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๕๕ นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนด
แผนกิจกรรมการความรูพ้ ร้อมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
มติ

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางปุณญาดา สุวรรณมณี)
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
เลขานุการคณะทางาน
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
ประธานคณะทางาน

