รายงานการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้ องประชุม ๒ อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
ประธานคณะทางาน
๒. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข
รองประธานคณะทางาน
๓. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์)
๔. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
คณะทางาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิ สรไกร)
๕. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
๖. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุ รกิจ
คณะทางาน
(อาจารย์วณ
ี า ลีลาประเสริ ฐศิลป์ )
๗. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)
๘. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะนิติศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)
๙. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะทางาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
๑๐. คณบดีหรื อรองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
คณะทางาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุ วรรณ)
๑๑. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะทางาน
(นายฟูศกั ดิ์ กาญจนสาราญวงศ์ แทน...ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา)
๑๒. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทางาน
(นางสาวศิริวรรณา กราปั ญจะ)

๑๓. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
๑๔. นางปุณญาดา สุ วรรณมณี
๑๕. นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร
๑๖. นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง

ผู้ไม่ มาประชุ ม
๑. อธิการบดี
๒. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
๓. นางสาวทัศนีย ์ ศรี จนั ทร์

เลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุ ม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานคณะทางาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะทางานการจัดการ
ความรู้ ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่ าวเปิ ดการประชุ ม และดาเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ ม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่อง คาสั่ งแต่ งตั้งคณะทางานด้ านการจัดการความรู้ ประจามหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คลได้ รั บ มอบหมายจาก
มหาวิท ยาลัย ให้มี ภาระหน้า ที่ รับ ผิดชอบงานด้า นการจัดการความรู ้ ข องมหาวิท ยาลัย นั้น เพื่ อให้ก าร
ดาเนินงานการจัด การความรู้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ ที่วางไว้
มหาวิทยาลัย จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการความรู ้ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ

รับทราบ

๑.๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่ าน
ประธานคณะท างาน กล่ า วขอบคุ ณ คณะท างานและบุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้
ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานการจัดการความรู ้ ทาให้การดาเนิ นงานการจัดการความรู ้ ระดับมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา ๒๕๕๓ ได้ผลการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน
มติ

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้ งจากคณะทางาน
๑.๒.๑ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่ งชี้ ๗.๒
การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๒
การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู ้ มีผลการประเมิน ดังนี้

ลาดับที่
๑.
๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ชื่อหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะนิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผลการดาเนินงาน (ข้ อ)
5
4
3
5
5
3
3
5
5
1

ระดับคะแนน
5
4
3
5
5
3
3
5
5
1

ที่ประชุมมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
๑. การดาเนิ นงานการจัดการความรู้ ในปี การศึกษา ๒๕๕๔ สาหรับหน่วยงานที่ยงั ไม่ได้
ระดับคะแนน ๕ คะแนน ต้องมาเข้าร่ วมกับการจัดการความรู ้ระดับมหาวิทยาลัย
๒. ควรจัดระบบการจัดการความรู้ให้ชดั เจน
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
-ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาแนวทางการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ ก าหนดเกณฑ์
การประเมิ น ตัวบ่ง ชี้ ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่ ส ถาบันเรี ยนรู ้ โดยให้กาหนดประเด็นและเป้ าหมาย
การจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิ จด้านการผลิ ตบัณฑิต
และด้านการวิจยั ประธานคณะทางานเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย
๒ แนวทาง คือ
๑. ดาเนินการจัดการความรู้ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ในรู ปแบบเดียวกับปี การศึกษา
๒๕๕๓ คื อ มหาวิทยาลัย พิ จารณาคัดเลื อกประเด็นการจัดการความรู้ ของ
หน่ วยงานที่ ส่งเข้ามายังมหาวิทยาลัย นามาเป็ นประเด็นการจัดการความรู้
ระดับ มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ งประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กจากมหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ มี ๒ ประเด็น คือ ๑. เรื่ อง การออกแบบการสอน
เน้ น ผู ้เ รี ยนเป็ นส าคัญ กั บ การจัด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.๓)
เป็ นประเด็ น ทางด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ๒. เรื่ อง การจั ด การความรู้
ในการพัฒนาหน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง เป็ นประเด็นทางด้านการวิจยั

๒. พิ จ ารณาก าหนดประเด็ น เป้ าหมาย บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมาย และกิ จ กรรม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะท างานการจัดการความรู้
ประจามหาวิทยาลัย
มติ เห็ นชอบให้กาหนดประเด็น เป้ าหมาย บุ คลากรกลุ่มเป้ าหมาย และกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ ระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะทางานการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย
๔.๒ เรื่อง พิจารณากาหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ ก าหนดเกณฑ์
การประเมิ น ตัวบ่ง ชี้ ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่ ส ถาบันเรี ยนรู ้ โดยให้กาหนดประเด็นและเป้ าหมาย
การจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิ จด้านการผลิ ตบัณฑิ ต
และด้านการวิจยั ประธานคณะทางานเสนอที่ประชุ มพิจารณากาหนดประเด็นและเป้ าหมายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ที่ประชุมมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
๑. ควรท าความเข้า ใจในเรื่ อ งการจัด การความรู ้ ใ ห้ต รงกัน และไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
๒. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อทาความเข้าใจในเรื่ องการจัดการความรู้
ให้ตรงกัน และกลุ่ มเป้ าหมายจะเป็ นบุคลากรที่รับผิดชอบงานทางด้านการ
จัดการความรู ้ ของหน่ วยงาน โดยกิ จกรรมจะเป็ นการถอดบทเรี ย นเพื่อหา
KSF (Key Success Factor) ปั จจัยแห่ ง ความส าเร็ จ และนาแผน KM
ที่ ส อดคล้องกับ ตัวบ่ ง ชี้ ที่ ๒.๖ , ๔.๒ , ๕.๒ และ ๗.๒ มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๓. ควรเรี ย นเชิ ญ อาจารย์ ดร.สุ ริ นทร์ พิ ศสุ วรรณ เป็ นวิทยากรให้ความรู้ ใ น
ประเด็น เรื่ อง การเตรี ยมนิสิตและอาจารย์เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๔. ควรจัดทาคู่มือการจัดการความรู ้ และจัดทา Hard Copy ส่ งให้ทุกหน่วยงาน
พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์

๑. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ
๒. เห็ นชอบให้กาหนดประเด็นการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๔ ในด้านการผลิตบัณฑิต ๒ ประเด็นดังนี้
๒.๑ เรื่ อง การออกแบบการสอนเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญกับการจั ดทารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖) ผูร้ ับผิดชอบหลัก คือ ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรัพยากรบุคคลร่ วมกับฝ่ ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒ เรื่ อ ง การเตรี ย มนิ สิ ต เข้ า สู่ ประชาคมอาเซี ย น ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก คื อ
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคลร่ วมกับงานวิเทศสัมพันธ์
๓. เห็นชอบให้กาหนดประเด็นการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๔ ในด้านการวิจยั ๑ ประเด็น คือ
เรื่ อง หน่ วยวิจัยทีเ่ ข้ มแข็ง เน้ นการพัฒนาสร้ างชุ ดโครงการวิจัยขนาดใหญ่
มติ

๔.๓ เรื่อง พิจารณากาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรู้ ตามประเด็น
การจัดการความรู้ ทกี่ าหนดขึน้
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ ก าหนดเกณฑ์
การประเมิ น ตัวบ่ง ชี้ ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่ ส ถาบันเรี ยนรู ้ โดยให้กาหนดประเด็นและเป้ าหมาย
การจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิ จด้านการผลิ ตบัณฑิ ต
และด้านการวิจยั ประธานคณะทางานเสนอที่ประชุ มพิจารณากาหนดกลุ่มบุคลากรเป้ าหมายที่จะพัฒนา
ความรู ้ ตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดขึ้น
มติ ๑. เห็นชอบให้กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย ในประเด็น เรื่ อง การออกแบบการสอนเน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญกับ การจัดท ารายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖) คื อ บุ คลากรประเภทสายวิช าการ
สายคณาจารย์ ทุกคน
๒. เห็ นชอบให้ก าหนดบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมาย ในประเด็ น เรื่ อง การเตรี ย มนิ สิ ตเข้า สู่
ประชาคมอาเซี ยน คือ บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. เห็นชอบให้กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย ในประเด็น เรื่ อง หน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง เน้น
การพัฒนาสร้างชุดโครงการวิจยั ขนาดใหญ่ คือ บุคลากรประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน

๔.๔ เรื่อง พิจารณากาหนดกิจกรรมแบ่ งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีทกั ษะและ
ประสบการณ์ตรง
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ ก าหนดเกณฑ์
การประเมิ น ตัวบ่ง ชี้ ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่ ส ถาบันเรี ยนรู ้ โดยให้กาหนดประเด็นและเป้ าหมาย
การจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิ จด้านการผลิ ตบัณฑิ ต
และด้านการวิจยั ประธานคณะทางานเสนอที่ประชุ มพิจารณากาหนดกิ จกรรมแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากผูม้ ีทกั ษะและประสบการณ์ตรง
มติ เห็ นชอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การคณะทางานการจัดการความรู้ ประจามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประสานงานในเรื่ องการกาหนดกิจกรรมแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากผูม้ ีทกั ษะและประสบการณ์
ตรง จากผูร้ ับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี เลิกประชุ มเวลา ๑๑.๓๐ น.
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