
สรุปประเด็นการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหน่วยงาน 
 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ ผลการด าเนินงาน/องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติ 

๑ คณะศึกษาศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ด้านการวิจัย 
การสร้างผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 

๒ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
กระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ด้านการวิจัย 
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

 

๓ 
คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
๒. การนิเทศฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

ด้านการวิจัย 
๑. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 
๒. การเขียนข้อเสนองานวิจัยเพ่ือขอแหล่งทุนภายนอก 
 

- มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี  เ รื่ อ ง  กา รนิ เ ทศฝึ ก ง าน /ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง การน าเสนอผลงานระดับ
นานาชาติ 

 

 
 
 
 
 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ ผลการด าเนินงาน/องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ด้านการวิจัย 
     การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

 

๕ คณะวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต 
การผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 

ด้านการวิจัย 
การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
 
 

- มีคู่มือเดอะบัณฑิต (มหา’ลัย วัยกล้า ท้าลุย) 
- มีองค์ความรู้ในรูปแบบสเต็มศึกษา (STEM 

Education) 
 

๖ คณะวิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา 

การบูรณาการเครือข่ายสหวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

 
๗ คณะนิติศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต 

      การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ด้านการวิจัย 

   การสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยของคณะ
นิติศาสตร์ 

 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งทางด้าน

การวิจัยของคณะนิติศาสตร์ 

 



ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ ผลการด าเนินงาน/องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติ 
๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต 

      การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ด้านการวิจัย 
      ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 

๙ บัณฑิตวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดย

เน้นการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มี
อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ด้านการวิจัย 

หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย  

- มีรายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง “ความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก) 

๑๐ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ 
 

การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาฐานการเรียนรู้ในชุมชน  - มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กรอบคิดฐานการเรียนรู้วิถี
ชาวนา 

 
๑๑ ส านักคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
- มีคู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ TSUCMS 

๑๒ ส านักหอสมุด ๑. ห้องสมุดสร้างสุข : คนท างานเป็นสุข 
๒. บริการเชิงรุกในยุคสังคมก้มหน้า 

 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ห้องสมุดสร้างสุข : คนท างาน
เป็นสุข 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเชิงรุกในยุคสังคมก้ม
หน้า กรณี ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 



 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ ผลการด าเนินงาน/องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติ 

๑๓ ฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย 

๑. เทคนิคการจัดประชุมของผู้สนับสนุนการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

๒. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการจัดประชุม 
- มีการน าปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร

ฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัย 

 
๑๔ ฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล 
มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้าน
การบริหารบุคคล (ภาระงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งและ
สัญญาจ้าง, การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี, สวัสดิการงานศพ, MOU 
กับธนาคาร)  
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง มาตรฐานภาระงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหารบุคคล (ภาระ
งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งและสัญญาจ้าง , 
การขอพระราชทาน เ ครื่ อ ง ร าช อิ ส ริ ย าภรณ์ , 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี, สวัสดิการงานศพ, 
MOU กับธนาคาร)  

 
๑๕ ฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 
การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) : การเขียนโครงร่างองค์กรและการประเมินตนเอง
ตามแนวทาง ADLI 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน ADLI ของบุคลากรฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพ 

๑๖ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา การบริหารจัดการน้ าผิวดินให้มีประสิทธิภาพ      
     
 
 

- มีองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการน้ าผิวดินให้มี
ประสิทธิภาพ      

 

 
 



 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ ผลการด าเนินงาน/องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติ 

๑๗ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ๑. การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๒. การเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือการเบิกจ่าย 

 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมา 
ภิบาล 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ
การเบิกจ่าย 

 
๑๘ ฝ่ายตรวจสอบภายใน คู่มือการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

- มีคู่มือการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
๑๙ ฝ่ายแผนงาน การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- มีแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

๒๐ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

การอนุรักษ์วัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอ
งานวิจัยด้านวัฒนธรรม : องค์ความรู้ที่ต้องถ่ายทอดสู่
บุคลากรรุ่นหลัง และการอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรม 

- มีคู่มือการอนุรักษ์วัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์ 
 

๒๑ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ด้านการบริหารจัดการ  เรื่อง  การจัดประชุม “คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน” 
ด้านการวิจัยสถาบัน เรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบบัญชีสามมติ  
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 

- มีองค์ความรู้ เรื่อง การจัดประชุม “คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน” 

- มีเค้าโครงวิจัยสถาบัน จ านวน ๑ เรื่อง 
 



 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ ผลการด าเนินงาน/องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติ 

๒๒ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต
พัทลุง 

๑. พัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
doc) 

๒. พัฒนารูปแบบและช่องทางในการประชาสัมพันธ์นิสิต 
 

- มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี  เ รื่ อ ง  กา ร ใ ช้ ง านสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 

- มีองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนารูปแบบและช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์นิสิต 
 

๒๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. การพัฒนาหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ

เฉพาะทางมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒. กระบวนการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

และวารสารปาริชาต 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย
และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต 
 

 
๒๔ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ด้านการวิจัย  

       การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์เก่ียวกับภูมิปัญญาชุมชน 
ด้านการบริหารจัดการ 
       การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนของบุคลากรวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ที่เก่ียวกับภูมิปัญญาชุมชน (น าองค์
ความรู้จากปีที่แล้วมาปฏิบัติใช้) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


