รายงานการประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุม ๓ อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
ประธานคณะทางาน
๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
รองประธานคณะทางาน
(อาจารย์บรรจง โอฬาริ แทน...รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
๓. ผูช้ ่วยอธิการบดี (นางสาวศุรดา ดุลยเกษม)
คณะทางาน
๔. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะทางาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
๕. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพะยอม วิชัยดิษฐ แทน...คณบดี
หรือรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์)
๖. คณบดีหรือรองคณบดีคณะนิตศิ าสตร์ (อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี)
คณะทางาน
๗. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา)
๘. คณบดีหรือรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา)
๙. คณบดีหรือรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
คณะทางาน
๑๐. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะทางาน
(นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิพงศ์ แทน...คณบดีหรือรองคณบดี
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา)
๑๑. คณบดีหรือรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

-๒๑๒. คณบดีหรือรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์อาจารี นาโค)
คณะทางาน
๑๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการคณะทางาน
(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
๑๔. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
๑๕. นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
๑๖. นางสาวเสาวรีย์ ฤทธิ์ทอง
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
๑๗. นายฐานิต วังวิวัฒน์ขจร
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
๒. อาจารย์ ดร ธนพันธ์ ปัทมานนท์
๓. อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล
๔. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
๕. นายชัยยุทธ มณีฉาย
๖. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดานุ้ย

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานคณะทางาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะทางานการ
จัดการความรูม้ หาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
-ไม่มี๑.๒ เรื่องแจ้งจากคณะทางาน
-ไม่มี-

-๓๑.๓ เรื่องแจ้งจากเลขานุการ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้กาหนดจัดประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวั นจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า
รายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้คณะทางานฯ ได้พิจารณารับรอง โดยกาหนดให้แจ้งผลการพิจารณา
ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
มติ รับรองรายงานการประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณา วัน เวลา สถานที่และรูปแบบในการจัดงานมหกรรมการ
จัดการความรู้ (KM Day) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และให้มีก ารนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบปีของหน่วยงาน
ผ่านโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา วัน เวลา สถานที่และรูปแบบในการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM Day)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติ เห็นชอบ ให้ดาเนินการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. กาหนดจัดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
๒. ให้หน่วยงานใช้พืน้ ที่อย่างจากัด โดยใช้เฉพาะโปสเตอร์ และบอร์ดขนาดเล็ก

-๔๓. ให้มกี ารเสวนาสาหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
๔. ให้มกี ารคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการจัดการความรู้ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(นางปุณญาดา สุวรรณมณี)
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)
เลขานุการคณะทางาน
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
ประธานคณะทางาน

