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ค าน า 
 

 รายงานประจ าปีการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจ าปีการศึกษา 2555                 

( 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)  จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการ

จัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นตัวชี้วัด  7.2  ของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา    

ข้อมูลในรายงานฉบับนี ้ เกิดจากการประมวลผลกิจกรรมแต่ละครั้งและจากรายงานผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานที่น าเสนอมายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (งานการจัดการ

ความรู ้มหาวิทยาลัยทักษิณ)  โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น

จรงิ  ปัญหาและอุปสรรค  ปัจจัยสนับสนุน  รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยในอนาคต 

 มหาวิทยาลัยหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน  ในการน าเครื่องมือการ

จัดการความรู้ ไปใ ช้ ในการผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนงานของหน่วยงาน                

และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

   งานการจัดการความรู้ 

ฝา่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการจัดการความรู้มหาวทิยาลัยทักษณิ ประจ าปกีารศึกษา 2555 หนา้ 3 

 

สารบัญ 

 

บทที่         หน้า 

 

1. บทน า         1 – 6   

2. ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของปีการศกึษา 2554  7 - 10   

3. ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของปีการศกึษา 2555  11 – 23 

4. บทสรุป         24 – 36 
 

ภาคผนวก         37 

- ค าสั่งคณะท างานด้านการจัดการความรู้  

ประจ าปีการศกึษา 2555     39 – 40 

- รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้  

ประจ าปีการศกึษา 2555 ครั้งที่ 1/2555    41 - 46 

- ภาพโครงการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน KM  

ปีการศึกษา 2555      47 – 48 

- ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน KM  49 – 50  

รอบ 6 เดือน 

- ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน KM  51 - 52  

รอบ 9 เดือน 

- ภาพโครงการรวมใจเป็นหนึ่ง ท างานเป็นทีม     

เพื่อพัฒนาสหกิจศกึษา      53 – 54 

- ภาพโครงการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  55 - 64 

งานวิจัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  

      

         

 

 

 

 

 

 



รายงานการจัดการความรู้มหาวทิยาลัยทักษณิ ประจ าปกีารศึกษา 2555 หนา้ 4 

 

 

บทน า 

 

การปฏิบัติราชการสมัยเก่าเน้นการใช้ความรู้ชัดแจ้งที่มี “ผู้รู้” ก าหนดไว้ แต่การปฏิบัติ

ราชการตามแนวทางจัดการความรู้ จะเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในสมองของตนเอง 

และเน้นการร่วมกันสร้างความรู้ขึ้นใชง้าน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานมีความเป็นพลวัต สอดคล้องกับ

สถานการณ์หรือบริบทที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงไป การจัดการความรู้  (Knowledge 

management) จะช่วยงานราชการได้อย่างไร ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2556 ระบุในมาตรา 11 ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน

ส่วนราชการ เพื่อให้มลีักษณะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ

มีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ดังนัน้จงึตอ้งมกีารจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวและได้แต่งตั้ง

คณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2555 เพื่อรับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดการความรู้  ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นี้  ได้พิจารณาก าหนดนโยบาย ขอบเขตการ

จัดการความรู้ (KM Focus Area) เป้าหมาย กระบวนการ และจัดท าแผนให้สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  อันจะน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการด าเนินงาน 

 

ช่วงเวลาในการสรุปผลการด าเนินงาน 

  การด าเนินงานการจัดการความรู้ ก าหนดแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ      

ตามกรอบเวลาของปีการศึกษา 2555  คือ อยู่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 

2556 
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การติดตามและประเมินผล 

1. ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. ให้หน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ความรู้

แก่หน่วยงานอื่นๆ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ KM Day มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      

พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มี

ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ

ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง

วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี

การเรียนรู ้ร่วมกันตลอดเวลา ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้

สอดคล้องกับการบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งปรากฏในมาตราที่ 8 

“การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ จัดสภาพแวดล้อม สังคม    

การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” มาตรฐานการอุดมศึกษา    

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2549 นั่นคือ “มาตรฐาน

ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคมแห่งการเรียนรู ้” และยังปรากฏใน

มาตรฐานการศึกษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานที่ 3 “แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ

สังคมแห่งความรู้” 

 ทั ้งนี ้ ตามแนวทางของส าน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา (สกอ. )  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
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1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวจิัย 

   1 .1  สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  หรือ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่

ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างนอ้ยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัย 

   1.2  บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย    

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน            

ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ    

ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

   1.3  สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง การพัฒนา

ทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างนอ้ยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น 

เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิค

การเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น 

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวจิัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต

บัณฑติและด้านการวิจัย อย่างนอ้ยควรเป็นบุคลากรที่ท าหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการ

วิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆที่สถาบัน

มุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็น

จุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการ

สอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ใน

กระบวนการจัดการความรูใ้ห้ได้องค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

3.   มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้  ทักษะของผู้ มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด

ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

   3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้าน

วิชาการ และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้   
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เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

   3.2  สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน

สถาบัน เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว

บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

   4.1  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่

ในตัวบุคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็น

หมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดี

ได้ง่าย 

   4.2  ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจา้ของความรู้ เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมา  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

   5.1  ผูร้ับผิดชอบควรวิเคราะหค์วามรูจ้ากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น 

นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

   5.2  ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตาม

วัดผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการ

ผลติบัณฑิตและด้านการวิจัย 

5.3  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้าน

การจัดการความรู ้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 

   5.4  ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้

ในประเด็นยุทธศาสตร ์หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 
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การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ 
 

 ในการด าเนินการจัดการความรู้ ผูด้ าเนนิการจัดการความรู้ คือ “คุณกิจ” หรือผู้ท ากิจกรรม

นั้น ดังนั้นต้องวางเป้าหมายให้ “คุณกิจ” เป็นผู้ด าเนินการจัดการความรู้ เริ่มโดยการท า “หัวปลา” 

ให้ชัด “หัวปลา” หมายถึง เป้าหมายของการด าเนินการจัดการความรู้ ตาม “โมเดลปลาทู” ซึ่ง

ประกอบด้วย ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision), “ตัวปลา” (Knowledge Sharing) และ “หางปลา” 

(Knowledge Assets) 

 การจัดการความรู้ต้องเริ่มที่การท าให้ “หัวปลา” ชัด มีเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

ชัดเจน และที่ส าคัญ คือ ต้องเป็น “หัวปลา” ที่ร่วมกันก าหนดโดย “คุณกิจ”, “คุณอ านวย”, และ 

“คุณเอื้อ” (ระบบ) คนระดับผู้ปฏิบัติงาน คือ “คุณกิจ” ต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ “หัวปลา” คือ    

มีความเชื่อ เห็นคุณค่าต่อการบรรลุเป้าหมาย “หัวปลา” ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน

ของตน ต่อองค์กร และต่อสังคม มีความเชื่อลึก เข้าไประดับจิตใจ ระดับคุณธรรม ศิลธรรม          

ถ้าสามารถสร้างกระบวนการให้เป็น “หัวปลา” ในระดับคุณค่าเช่นนี้ได้ การจัดการความรู้จะมีพลัง

มาก และในท านองเดียวกัน “คุณอ านวย”(Knowledge Facilitator) และ “คุณเอื้อ” (ระบบ)       

(CKO-Chief Knowledge Officer) ก็ต้องเป็นเจ้าของหัวปลาด้วยเช่นเดียวกัน โดยทั้ง “คุณเอื้อ” และ 

“คุณอ านวย” จะต้องร่วมกันจัดกระบวนการพัฒนา “หัวปลา” ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ

วิสัยทัศนข์ององค์กรและเป็น “หัวปลา” ที่มพีลังในระดับคุณค่า 

 ขั้นตอนที่ 1 คือ การท าให้ “หัวปลา” มีความชัดเจน และมีพลัง การจัดการความรู้มีความ

เชื่อหรือสมมติฐานที่ยิ่งใหญ่และแตกต่างจากการเรียนรู้อื่นๆ ตรงที่เชื่อว่ามีความรู้อยู่ทั่วไปในการ

ปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ 2 คือ การฝึกปฏิบัติ (Workshop) “ตัวปลา” และ “หางปลา” โดย “คุณอ านวย” 

และ “คุณเอื้อ” ให้เข้าใจหลักการและวิธีการด าเนินการจัดการความรู้ส าหรับให้เป็นผู้ไปเป็นพี่เลี้ยง

ให้แก่ “คุณกิจ” จะไม่เน้นการบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ให้แก่ “คุณอ านวย” และ “คุณเอื้อ” 

เพราะว่าไม่จ าเป็น เราจะเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ดังนั้นเราจึ งมุ่งไปที่การปฏิบัติ       

“ตัวปลา” คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) และ “หางปลา” คือ ขุมความรู้หรือคลัง

ความรูเ้พื่อการบรรลุ “หัวปลา” 

 “หัวใจ” คือ ความส าเร็จ การจัดการความรูม้ีความเชื่อหรือสมมติฐานที่ยิ่งใหญ่และแตกต่าง

จากการเรียนรู้อื่นๆ ตรงที่เชื่อว่าอยู่ทั่วไปในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติใด ได้ “ผลเลิศ” หรือผลส าเร็จที่

น่าภาคภูมิใจ ที่นั่นมีความรู้ที่ยอดเยี่ยมเพื่อการบรรลุ “หัวปลา” เล็กๆ นั้น หากเอาผู้มีความรู้จาก

หลากหลายพื้นที่ หลากหลายมุมมอง หลากหลายประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ก็จะเกิด

การยกระดับความรู้ต่อไป ดังนั้น การฝึกปฏิบัติของ “คุณอ านวย” และ “คุณเอื้อ” จึงเป็นการน าเอา

ผลส าเร็จในเรื่อง “หัวปลา” มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
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การฝึกปฏิบัติของ “คุณอ านวย” และ “คุณเอื้อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้กิด 

(1) ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ ในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ

ตนเอง ไม่ใช่จากค าบอกเล่าของผู้อื่น 

(2) เรียนรู้ทักษะที่ส าคัญต่อการจัดการความรู ้จากประสบการณต์รง เชน่ 

- การสรา้งบรรยากาศที่เป็นอิสระ ที่เปิดกว้าง ไม่ถูกกดทับด้วยความสัมพันธ์เชงิอ านาจ 

- สุนทรียสนทนา (dialogue) 

- การฟังอย่างลกึซึง้ (deep listening) 

- การพูดออกมาจากใจ ไม่ใช่ผ่านการกรองความคิด 

- การคิดเชิงบวก (positive thinking) การใชพ้ลังของความชื่นชม (appreciative inquiry) 

- การใชพ้ลังของความแตกต่างหลากหลาย 

- การเล่าเรื่อง (storytelling) 

เป็นต้น 

(3) เห็น “ทุนความรู้” ที่มีอยู่ในองค์กร และเห็นโอกาสในการยกระดับ “ทุนความรู้” หรือ “ทุน

ปัญญา” ในองค์กรขึ้นไปอย่างไม่มจีุดสิน้สุด 

(4) เห็นลู่ทางในการไปด าเนินการจุดประกาย ริเริ่มและส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้โดย 

“คุณกิจ” 
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ผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้ของปีท่ีผ่านมา (ปกีารศึกษา 2554) 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายใต้คณะท างานด้านการ

จัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2554  โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง

คณะท างานดังกล่าว  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554  ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย       

โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองต่อมาตรฐาน

การอุดมศกึษาต่อไป 

ทั้งนี้ คณะท างานด้านการจัดการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 

2554  ได้ด าเนินการประชุมอย่างตอ่เนื่อง เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2554  ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี ้  

1.   ประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554  มี  2  ประเด็น  ดังน้ี 

1.1  ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง   การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียด

ของ รายวิชา  (มคอ.4 - 6) 
 

1.2  ด้านการวจิัย 

เรื่อง  การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาชุดโครงการวจิัยระดับมหาวิทยาลัย 
 

2.   เป้าหมายการจัดการความรู้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.4 – 7)   เป้าหมาย คอื 

1. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7 

2. เพื่อน าไปปรับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 
 

ด้านการวจิัย 

เรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย 

คือ 

1.  มีชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการหรือต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2.  มีชุดโครงการวจิัยที่เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

3.  มชุีดโครงการวจิัยที่เกิดจากความร่วมมือกัน อย่างนอ้ย 2 สาขา/คณะ 
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3.   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง  การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชา  (มคอ.4 – 7)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็น

สถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานช้ันน าในระดับประเทศ มุ่งสร้างการยอมรับความ

เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศกึษา 
 

ด้านการวจิัย 

เรื่อง  การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาชุดโครงการวจิัยระดับมหาวิทยาลัย  สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงาน

สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทาง

วิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

 

4.   บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง  การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.4 - 6)  บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรประเภทสายวิชาการ สายคณาจารย์

ทุกคน 
 

ด้านการวจิัย 

เรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

5.   มีกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.4 – 7)  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ามคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ  

มคอ.7 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 และให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ครั้งที่ 1  เพื่อ

สังเคราะหอ์งค์ความรู ้และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 



รายงานการจัดการความรู้มหาวทิยาลัยทักษณิ ประจ าปกีารศึกษา 2555 หนา้ 12 

 

3.  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ครั้งที่ 2  เพื่อ

สังเคราะหอ์งค์ความรู ้รวบรวม และสรุปองค์ความรูใ้หม่ 
 

ด้านการวจิัย   

เรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยการพัฒนา

ชุดโครงการวจิัยโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ครั้ง 

1. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ 1 

2. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ 2 

3. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ 3 

    

6.   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   

1. มีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การด าเนนิงานอย่างชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการวิจัย

ร่วมกัน แบบข้ามศาสตร์ (Cluster Research) 

3. มหาวิทยาลัยก าหนดให้การจัดการความรูเ้ป็นยุทธศาสตรห์นึ่งของมหาวิทยาลัย 

4. มีการน าการประกันคุณภาพมาใช้ในการติดตามและประมวลผลกระบวนการ

ด าเนนิงานเพื่อให้การด าเนินงานมคีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณได้ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ เพื่อศึกษาผลลัพธ์

ภายในจากการเข้าร่วมโครงการ  และการน าผลการเรียนรู้ไปต่อยอด  ปรับปรุง  และการน าไปใช้

ประโยชน์ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การออกแบบการสอนเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4 – 7) ผลการติดตามประเมินผลจาก

การที่ บุคลากรกลุ่ม เป้ าหมายได้น าองค์ความรู้ที่ ได้จากการสรุป   สั ง เคราะห์ ใน เรื่ อ ง                  

การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4 – 7)         

ไปปฏิบัติใช ้ เป็นต้น 

 

การเผยแพร่องค์ความรู้ 

 มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้  คู่มือ  และผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์

การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th/kmc/  เว็บไซต์ฝ่ายบริหารกลางและ      

ทรัพยากรบุคคล http://www.tsu.ac.th/admin-personnel/  และเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/   

 

http://www.tsu.ac.th/kmc/
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยทักษิณ ขาดทีมงานที่เข้มแข็งในการด าเนินงาน จึงท าให้งานบางงานไม่มี

ประสิทธิภาพที่ควร 

2.   ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการที่งานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดนั้น 

ไม่เข้าร่วมตลอดระยะเวลาที่จัด 

3. ผู้ที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการแต่ไม่มาเข้าร่วมโครงการ จึงส่งผลต่องบประมาณที่ได้

ด าเนนิการ 

4. ผูเ้ข้าร่วมโครงการไม่เกิดการตอ่ยอดองค์ความรู ้หรอืถอดบทเรียน ภายหลังจากการ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. บุคลากรใหค้วามส าคัญในการเข้าร่วมโครงการมหกรรม KM Day มีน้อยมาก ส่วนใหญ่ 

 ผูส้นใจเข้าร่วม มีเฉพาะผูร้ับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น  

 

แนวทางแก้ไข 

1. งานการจัดการความรู้เป็นงานที่ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงได้เพียงคนเดียว

แต่ต้องอาศัยทีมงานในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 

อาจจะดึงบุคลากรของแต่ละหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณอ านวยแห่ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นทีมงาน เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการความรู้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. พึงมีมาตรการ หรือนโยบาย หรือบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เข้า

ร่วมตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ 

3. เน้นย้ าให้หน่วยงานเข้าใจถึงความส าคัญ และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  โดย    

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ และอยู่ได้ตลอดระยะเวลาที่ จัด

โครงการ 

4.  มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลส าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

5. ผู้บริหารของหน่วยงานควรเน้นย้ าและให้ความส าคัญในการส่งบุคลากรเข้าร่วม

โครงการ โดยเฉพาะโครงการมหกรรม KM Day ซึ่งเป็นวันที่จะได้เห็นศักยภาพของแต่

ละหน่วยงานในการน าเสนอผลการด าเนินงานการจัดการความรู ้รอบ 1 ปี 

 

 

  

 

 



รายงานการจัดการความรู้มหาวทิยาลัยทักษณิ ประจ าปกีารศึกษา 2555 หนา้ 14 

 

ผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศกึษา 2555 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555  โดยแต่งตั้ง

คณะท างาน การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่              

14 มิถุนายน 2555 และได้มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2555  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555  โดยได้มีการประชุมเพื่อ

ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู ้ ดังนี้ 

 

1. ประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555  มี  2  ประเด็น  ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศกึษา QA Forum 
 

ด้านการวจิัย 

1. การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

 

2. ก าหนด วิเคราะห์ ทบทวน เพื่อระบุเป้าหมายการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 

  ด้านการผลิตบัณฑติ 

  ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  ขอบเขตการจัดการความรู้ที่

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท์ั้งหมดประกอบด้วย 

1. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานสหกิจศกึษา 
 

  ด้านการวิจัย 

  ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  ขอบเขตการจัดการความรู้ที่

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท์ั้งหมดประกอบด้วย 

1. การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

2. การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการงานแบบข้ามภารกิจ 

3. การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยชุมชน 

4. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต 

KM ที่ 1 

ขอบเขต 

KM ที่ 2 

ขอบเขต 

KM ที่ 3 

ขอบเขต 

KM ที่ 4 

1.  สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ วสิัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

5 5 5 5 

2.  เป็นการบูรณาการศาสตร์ในสหสาขาวิชา  5 4 4 5 

3.  มโีอกาสท าได้ส าเร็จเป็นรูปธรรมสูง 4 3 3 3 

4.  เป็นการพัฒนาที่อาศัยทักษะบริหารและการท างานเป็น

ทีม 

3 3 3 5 

5.  เป็นความต้องการของบุคลากรสว่นใหญ่ในส านักงานฯ 2 3 3 5 

6.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 5 3 3 5 

7.  เป็นความรู้ท่ีต้องจัดการอย่างเร่งดว่น 4 4 4 4 

8.  ความรู้ท่ีเป็นความสามารถหลัก, Best Practices , 

Innovaton ของหน่วยงาน 

4 4 4 3 

9. สามารถพัฒนาตอ่เนื่องได้ในอนาคต 5 5 4 5 

รวมคะแนน 37 34 33 40 

หมายเหตุ : -    เกณฑ์การประเมนิคะแนน คือ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,  น้อย = 2 และนอ้ยท่ีสุด  

= 1 

- เกณฑ์คะแนนอาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได ้

  

        ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่เลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 

คือ การจัดการความรู้เพื่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 40) 

 

3.   เป้าหมายการจัดการความรู้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นเรื่อง รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา 

เป้าหมาย คอืปรับปรุงการด าเนินงานและสร้างความเข้าใจสหกิจศกึษา 
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ด้านการวจิัย 

ประเด็นเรื่อง การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เป้าหมาย KM (KM Desired State)  คือ 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวจิัย 

2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

3. มีคูม่อืการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

เป้าหมายหลัก คือ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวจิัย 

2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัยจาก

งบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. มีการประเมินผลการใช้ระบบและมีคู่มือในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการโครงการวจิัย 

4.   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.  รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มี

มาตรฐานช้ันน าในระดับประเทศ  มุง่สรา้งการยอมรับความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศกึษา 
 

ด้านการวจิัย 

1.  การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างองค์ความรู้

นวัตกรรม และงานสร้างสรรคผ์า่นกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบ

ความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการของชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 
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5.   บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา  บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการสหกิจ

ศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ด้านการวจิัย 

1. การใ ช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย   คือ  บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา   นักวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ ผูรู้้ดา้นระบบสารสนเทศจากภายนอกองค์กร นักบริหารงานวิจัยจากหน่วยงาน

ระดับคณะ และบุคลากรของส่วนงานวิชาการ 

 

6.   มีกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. รวมใจเป็นหน่ึง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา มีกิจกรรม

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสหกิจศึกษากับ

หนว่ยงานภายนอก 

1.3  จัดกิจกรรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสหกิจศึกษาระหว่าง

คณะท างานพร้อมจัดท าร่างคู่มือและขั้นตอนการด าเนินงานใหม่ 

1.4  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รา่งคู่มือและขั้นตอนการด าเนินงานที่

ได้ปรับปรุงแล้ว 

1.5  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า มคอ.ตามมาตรฐาน  TQF 

1.6  คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา น าองค์ความรู้ที่

ได้หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ ได้จากการเรียนรู้ ไปปรับใ ช้ในการ

ด าเนนิงานโครงการสหกิจศึกษาของตนเอง 
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ด้านการวจิัย   

1. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ   มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1  จัดประชุมช้ีแจงและก าหนดประเด็นเพื่อการจัดการความรู้ในการใช้

ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจั ดการงานวิจัยอย่ างมี

ประสิทธิภาพ (KM Desired State) 

1.2 ก าหนดผู้รู้ในองค์กรพร้อมกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นที่

รับผิดชอบเพื่อการแบ่งปันความรู้สูส่มาชิกในองค์กร 

1.3  จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานวิจัยทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม บนฐานภาระงานด้านการ

วิจัยขององค์กร (Requirement Analysis) 

1.4  การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีส่วน

ร่วมระหว่างผู้ใช ้ผูร้ับบริการ และผูพ้ัฒนาระบบ (System Design) 

1.5  การทดสอบและประเมินการใช้ระบบโดยผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง (System 

Assessment) 

1.6  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบระหว่างผู้ใช้ ผู้รับบริการ 

และผูพ้ัฒนาระบบ(Learning and Sharing) 

1.7  จัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 

(Knowledge Asset) 

1.8  บุคลากรกลุ่มเป้าหมายน าคู่มือไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 
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7.   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 

1. มีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การด าเนนิงานอย่างชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการวิจัย

ร่วมกันแบบข้ามศาสตร์ (Cluster Research) 

3. มหาวิทยาลัยก าหนดให้การจัดการความรูเ้ป็นยุทธศาสตรห์นึ่งของมหาวิทยาลัย 

4. มีการน าการประกันคุณภาพมาใช้ในการติดตามและประมวลผลกระบวนการ

ด าเนนิงานเพื่อให้การด าเนินงานมคีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

5. มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นนโยบายให้นักวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของ

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการวิจัย 

6. ผูบ้ริหารทุกระดับตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ 

7. มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นนโยบายให้นักวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของ

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการวิจัย 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
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สรุปแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2554 

มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังน้ี 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555  (ด้านการผลิตบัณฑติ) 

 

ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็นที่ 1  :  รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศกึษา 

 

เป้าหมาย KM (Desired State)   คอื   ปรับปรุงการด าเนนิงานและสร้างความเข้าใจสหกิจศกึษา 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานช้ันน าในระดับประเทศ  มุ่งสร้างการ

ยอมรับความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศกึษา 
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ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  

เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน

โ ค ร ง ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงการ

ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

สหกิจศึกษากับหนว่ยงานภายนอก 

 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

สหกิจศึกษาระหว่างคณะท างานพร้อมจัดท า

ร่างคู่มือและขัน้ตอนการด าเนินงานใหม่ 

 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างคู่มือและ

ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว 

ธันวาคม 2555 

 

 

 

ธันวาคม 2555 

 

 

มกราคม 2556 

 

 

 

กุมภาพันธ์ 2556 

 

ฝา่ยวิชาการและ

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 
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ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

   5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า 

มคอ.ตามมาตรฐาน  TQF 

 

6. คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบสหกิจ

ศึกษา  น าองค์ความรู้ที่ได้หรือแนวปฏิบัติที่ดี

ที่ ไ ด้ จ ากก าร เ รี ย น รู้ ไ ป ป รั บ ใ ช้ ใ นก า ร

ด าเนนิงานโครงการสหกิจศึกษาของตนเอง 

มีนาคม 2556 

 

 

เมษายน – 

พฤษภาคม 2556 

ฝา่ยวิชาการและ

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 



รายงานการจัดการความรู้มหาวทิยาลัยทักษณิ ประจ าปกีารศึกษา 2555 หนา้ 23 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555  (ด้านการวิจัย) 

 

ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็น  :   การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย KM (Desired State)   คอื  1. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

                           2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 

                            3. มคีู่มอืการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  : ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสรา้งองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการ

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความรว่มมอืทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 (ด้านการวิจัย)  (ต่อ แผ่นที่ 2)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

- บุคลากรของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

- นั กวิ จั ย  มหาวิทยาลั ย

ทักษิณ 

- ผู้รู้ด้านระบบสารสนเทศ

จากภายนอกองค์กร 

- นักบริหารงานวิจัยจาก

หนว่ยงานระดับคณะ 

- บุคลากรของส่ วนงาน

วิชาการ 

 

1. จัดประชุมชี้แจงและก าหนดประเด็นเพื่อการ

จัดการความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ (KM Desired State) 
 

2. ก าหนดผู้ รู้ ใ นองค์ กรพร้ อมกิ จกรรมที่

สอดคล้องกับประเด็นที่รับผิดชอบเพื่อการ

แบ่งปันความรูสู้่สมาชิกในองค์กร 
 

3. จัดเวทีวิ เคราะห์ความต้องการใ ช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยทั้ง

ระบบแบบมีส่วนร่วม บนฐานภาระงานด้าน

การวิจัยขององค์กร(Requirement Analysis) 
 

4. การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ง าน วิ จั ย แบบมี ส่ ว น ร่ ว ม ร ะห ว่ า ง ผู้ ใ ช้ 

ผู้ รับบริการ และผู้พัฒนาระบบ(System 

Design) 

กรกฎาคม 2555 

 
 

 
 

สิงหาคม 2555 

 

 
 

สิงหาคม 2555 

 

 
 
 

 

กันยายน – 

ธันวาคม 2555 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 (ด้านการวิจัย)  (ต่อ แผ่นที่ 3)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

- บุคลากรของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

- นั กวิ จั ย  มหาวิทยาลั ย

ทักษิณ 

- ผู้รู้ด้านระบบสารสนเทศ

จากภายนอกองค์กร 

- นักบริหารงานวิจัยจาก

หนว่ยงานระดับคณะ 

- บุคลากรของส่ วนงาน

วิชาการ 

 

 

5. การทดสอบและประเมินการใช้ระบบโดยผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง(System Assessment) 

 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ

ระหว่างผู้ใช้ ผู้รับบริการ และผู้พัฒนาระบบ

(Learning and Sharing) 

 

7. จัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย(Knowledge Asset) 

และน าคู่มือที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จรงิ 

มกราคม - 

กุมภาพันธ์ 2556 

 

เมษายน 2556 

 

 

 

พฤษภาคม 2556 

 
 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 (ด้านการวิจัย)  (ต่อ แผ่นที่ 4)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
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บทสรุป 

1. ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)  ซึ่งเป็นเครื่องมอืในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหนว่ยงานต่างๆ  

ได้แก่ คณะ  วิทยาลัย  ส านัก สถาบัน ฝ่าย และงาน มีจ านวนทั้งสิน้ 24 ชุมชนฯ ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

1 คณะศึกษาศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. กระบวนการวัดและประเมินการเรียนรู้ที่

มีประสิทธิภาพ 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการ

โทรทัศน์คร ู

ด้านการวจิัย 

1. การวิจัยในช้ันเรียน : การใช้รายการ

โทรทัศน์ครูในการจัดการเรยีนการสอน 

2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. วิธีการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคัญกับการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาและของหลักสูตร 

(มคอ.5 , 6 , 7) 

ด้านการวจิัย 

1. เทคนิคการจัดท าเค้าโครงงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์เพื่อให้ได้งบประมาณ

สนับสนุน 

2. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่การ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในวงวิชาการ 

3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.  การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยใช้แนว

ปฏิบัติตาม มคอ.4 

ด้านการวจิัย 

1.  คณาจารย์สามารถเขียนบทความวจิัย

เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่และน าเสนอได้มาก

ขึน้  
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

4 บัณฑติวิทยาลัย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาระดั บ

บัณฑิตศึกษา เพื่ อรองรับการ เข้ าสู่

ประชาคมอาเซียน ( เพิ่ ม เติมจากปี

การศกึษาที่ผ่านมา) 

ด้านการวจิัย 

1. คลินิกวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย (ต่อเนื่องจาก

ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

2. หนว่ยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย 

(ต่อเนื่องจากปีการศกึษาที่ผา่นมา) 

 

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การวิจัยเชงิบูรณาการสู่การเสริมสรา้งการเรยีน

การสอนเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคมศาสตร์ 

 

6 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตาม

แนวท า งก า รป รั บป รุ ง แล ะพัฒนา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2 : ร่าง

หลักสูตร –มคอ.3 –รายละเอียดรายวิชา 

2. แนวทางการจัดการความรูท้ี่ดี 

ด้านการวจิัย 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้

ทางการวจิัย 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

7 คณะวทิยาศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.  การ เตรียมนิสิ ตและอาจารย์ เ ข้ าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ด้านการวิจัย 

1.  การเชื่อมโยงภารกิจการวิจัยสู่การเรียน

การสอนภายในคณะฯ 

 

8 คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.  เป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนในภาคใต้ 

ด้านการวจิัย 

1. เป็นเลิศดา้นการวิจัยสุขภาวะคนปักษ์ใต้ 

 

9 คณะนติิศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.  เพิ่มศักยภาพคณาจารย์ในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย (มี

ความรับผิดชอบ รอบรู้  สู้งาน และมี

ป ร ะสบการณ์ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร )  ใ ห้

ส น อ ง ต อ บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพกฎหมาย 

ด้านการวจิัย 

1.  เพิ่มศักยภาพคณาจารย์ นักวิจัยและ

ผูป้ฏิบัติงานด้านวิจัยของคณะนิตศิาสตร์

ให้สามารถผลิตงานวิจัยที่บูรณาการกับ

การบริการวิชาการและการจัดการเรยีน

การสอน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

10 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ

นิสติในชัน้เรียน 

2.  การบริหารจัดการ เอกสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.   เรียนดี กิจกรรมเด่น 

ด้านการวจิัย 

1. ท าอย่างไรให้ได้โจทย์วจิัยจากชุมชน 
 

11 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 1. การสนเทศขอ้มูลเพื่อการจัดการทาง

วัฒนธรรม 

2. การจัดการข้อมูลด้านการอนุรักษ์

โบราณวัตถุเพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลทาง

วัฒนธรรม 

3. การเข้าถึงขอ้มูลในฐานข้อมูลสารสนเทศ

ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

งานวิจัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

13 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศกึษา

แบบบูรณาการ 

 

ยางพารากับแนวทางการจัดการสู่ความยั่งยืน 

14 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน การจัดการความรู้ดา้นการน าผลงานวิจัยมาสร้าง

แหลง่เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง

วิชาการ 

 

15 ส านักคอมพิวเตอร์ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชงิรุกสู่ความ

เป็นเลิศ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

16 ฝา่ยบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
บริหารจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

 

17 ฝา่ยแผนงาน เรียนรู้สูอ่าเซียน 

 

18 ฝา่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล การบริการดว้ยหัวใจ 

 

19 ฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา การเพิ่มประสทิธิภาพในการพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการของฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศกึษา 

 

20 ฝา่ยบริหารวิทยาเขตสงขลา การให้บริการที่มคีุณภาพ 

 

21 ฝา่ยบริหารวิทยาเขตพัทลุง รูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร

บริหารและส านักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง 

 

22 ฝา่ยกิจการนสิิตวิทยาเขตสงขลา เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ (Service Mind) 

 

23 ฝา่ยกิจการนสิิตวิทยาเขตพัทลุง 
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

 

24 ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
แนวทางการเขียนรายงานการตรวจสอบ 
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สรุปรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ (สกอ.7.2) 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ (สกอ.7.2)   

ชนิดตัวบงช้ี   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 1 มี ก า รก า หนดประ เ ด็ น

ความรู้และเป้าหมายของ

ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของสถาบัน   

1. มีการก าหนดประเด็นการจัดการความรูร้ะดับมหาวิทยาลัย 

2 เรื่อง คอื 

ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น รวมใจเป็นหน่ึง  ท างาน

เป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา 

ด้านการวิจัย ประเด็น  การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน คือ 

ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น รวมใจเป็นหนึ่ง ท างานเป็น

ทีม เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานช้ันน าในระดับประเทศ มุ่ง

สร้างการยอมรับความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทาง

การศกึษา 

ด้านการวิจัย ประเด็น  การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

เสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่าน

กระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

ในรู ปแบบความร่ วมมื อทางวิ ช าการ  (Academic 

Clusters) ข้ามศาสตร์สนองตอบความต้องการของ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (7.2–1) 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 2 ก า ห นดบุ ค ล าก ร กลุ่ ม 

เ ป้ า ห ม า ย ที่ จ ะ พั ฒ น า

ความรู้ และทักษะอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้

ที่ก าหนดใน 

ข้อ 1 

ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (7.2–1) 

ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็น

ทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ด้านการวิจัย  ประเด็น  การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นักวิจัย  นักบริหารงานวิจัยจากหน่วยงานระดับคณะ  

 3 มี ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ะ

แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ จาก

ความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจรงิ  

ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็น

ทีม เพื่อพัฒนา สหกิจศึกษา ได้มกีารด าเนินงานดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา

ขึ้น โดยได้คัดเลือกจากคณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการและ

ส่งนิสติฝึกสหกิจศกึษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน

จากคณาจารย์จ านวน ๓ สาขาวิชาและผู้ประสานงานประจ า

คณะ 1 คณะ โดยรองอธิการบดีลงนาม ที่  2016/2556      

ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2555 

2. จัดโครงการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อให้

ทราบแนวปฏิบัติที่ดีน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยภารกิจ

สหกิจศึกษามีวัตถุประสงค์ให้คณะท างานปรับปรุงโครงการ

สหกิจศึกษาได้ทราบแนวปฏิบัติที่ดีของต้นแบบ ซึ่งได้รับ

รางวัลการท างานในระดับประเทศ คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

โดยได้จัดศึกษาดูงานขึ้นเมื่อวันที่ 13  ธันวาคม  2555  ทั้งนี้

ได้รับการต้อนรับจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้า

ศูนย์สหกิจศึกษาเป็นอย่างดี  ทางคณะท างานได้ความรู้และ

ประเด็นต่างๆ มาปรับใช้ในการท างานมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารของเราเอง 

3. จัดประชุมคณะท างานปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา

เพื่อน าความรูท้ี่ได้มาปรับการท างานและจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้ที่
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

ได้จากการไปศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

คณะท างานด้วยกันเองและคณาจารย์ ที่รับผิดชอบสหกิจ

ศึกษาในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้จัดประชุม

คณะท างานนอกเหนอืจากการหารอืนอกรอบ  2  ครั้ง ดังนี้ 

-  ครั้งที่ 1  วันที่ 31  มกราคม  2556   

-  ครั้งที่ 2  วันที่ 14 พฤษภาคม  2556 

โดยในการจัดประชุมทั้ง 2 ครั้งได้น าองค์ความรู้ที่ ได้มา

ปรับปรุงขั้นตอนการท างานและคู่มือสหกิจศึกษาใหม่เพื่อจะ

ได้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

4. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษาทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ท างาน ทั้ งจากคณะท างานปรับปรุงและจากวิทยากร

ภายนอกที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  29 เมษายน 2556 ซึ่งได้รับ

ความสนใจจากคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องพอสมควร  ทั้งนี้

ภารกิจสหกิจศึกษาจะจัดโครงการในลักษณะนี้เป็นระยะ ๆ 

เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจสหกิจศกึษาให้ตรงกัน 

5. น าความรู้ที่ได้มาปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้เป็นแนว

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทักษิณและส่งขั้นตอนการท างาน

ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (7.2-2) 
 

ด้านการวิจัย  ประเด็น  การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการ

ดังนี้ 

1. จัดท า (ร่าง) คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ(Research Project Management System 

: RPMS) ให้กับนักวิจัยและ ผู้ใชง้านระบบ 

2. จัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ 

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ

เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยสถาบันวิจัย
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

และพัฒนา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 ครั้ง 

แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้พัฒนาระบบ กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใน

วันที่ 13 และ 19 ธันวาคม 2555  

ครั้งที่ 3   แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย (วิทยาเขตสงขลาและวิทยา

เขตพัทลุง) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้พัฒนาระบบและนักวิจัย จัดขึ้นใน

วันที่ 9 มกราคม 2556 มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 73 

คน  (7.2-3) 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม

ประเด็นความรูท้ี่ก าหนดใน

ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่

เ ป็ น แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ม า

พัฒนาและจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบโดย เผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร(explicit knowledge) 

ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็น

ทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา มีการน าองค์ความรูท้ี่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงคู่มือสหกิจศึกษาให้สอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติขั้นตอนการท างานที่ ได้จัดท าขึ้น โดยได้

ปรับปรุงคูม่อืให้สอดคล้องกับขั้นตอนการท างานมากขึ้น และ

สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง โดยให้น าคู่มือไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งได้น าขั้นตอนที่ได้จากการปรับปรุงมาใช้

ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วไม่มีปัญหา จึงให้ใช้ขั้นตอน

การท างานนี้เผยแพร่ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน โดยเผยแพร่คู่มือ

ให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่ทางเว็บไซต์สหกิจ

ศกึษา http://www.tsu.ac.th/coop/  (7.2-4) 

ด้านการวิจัย ประเด็น  การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

คณะท างานฯ และนักวิจัย ได้สรุปผลการพัฒนาระบบ

สารสนเทศฯ และสรุปข้อเสนอแนะจากนักวิจัยจากเวทีการ

แลกเปลี่ยน ไปปรับปรุงระบบและจัดท าเป็นคู่มือการใช้งาน

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (Research 

Project Management System : RPMS) และเผยแพร่ให้

นักวิจัยและผู้ใชง้านระบบต่อไป (7.2-5) 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 5 มีการน าความรู้ที่ ได้จาก

การจัดการความรู้ ในปี

การศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) และจาก

ความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge)ที่ เ ป็ น แ น ว

ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจรงิ  

ด้านการผลิตบัณฑิต  ประเด็น รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็น

ทีม เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา มีการน าคู่มือสหกิจศึกษามาใช้ใน

การปรับปรุงการท างาน ในเบือ้งต้นดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ใหม่  โดยให้มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ตามคู่มือสหกิจศึกษา ซึ่งได้

ปรับปรุงรายชื่อกรรมการใหม่  โดยจะมีการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารส าหรับการด าเนินโครงการสหกิจศึกษา

ของปีการศกึษา 2556  เป็นล าดับต่อไป 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ใหม่  โดย

ปรับปรุงตามคู่มอืเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการประสานงานสหกิจ

ศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งภารกิจสหกิจศึกษาได้รวบรวม

รายชื่อผูร้ับผิดชอบใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเสนอแต่งตั้งเป็น

ล าดับต่อไป 

3. มีสาขาวิชาที่ได้ใช้กระบวนการใหม่ในการส่งนิสิตฝึกสหกิจ

ศึกษาในขั้นตอนของการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์แล้ว 2 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาจีน  ซึ่ง

จะไปฝึกสหกิจศึกษาในภาคเรียนปลายปีการศึกษา  2556  

โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนไม่มีปัญหา และได้ยึดเป็นแนวทาง

ปฏิบัติของทุกสาขาวิชา ต่อไป 
 

ด้านการวิจัย ประเด็น การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้น าข้อเสนอแนะ

ที่ได้จากการน า (ร่าง) คู่มือไปปรับใช้ เพื่อปรับปรุง (ร่าง) คู่มือ

การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

(Research Project Management System : RPMS) เป็นคู่มือ

ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ไปยังนักวิจัยผู้ใช้งานระบบ คณะ/

หน่วยงาน และเผยแพร่ผ่าน website สถาบันวิจัยและพัฒนา 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการด าเนินงาน 2 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 

2553 2554 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 

อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

7.2-1 รายงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2555 

7.2-2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น รวมใจเป็นหนึ่ง ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสห

กิจศกึษา 

7.2-3 รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประเด็น การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

7.2-4 คู่มอืสหกิจศึกษา 

7.2-5 คู่มอืการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 

1. บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแผนจัดการความรู้ให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินการอย่างจริงจังและตอ่เนื่อง 

2. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะกรรมการจัดการความรู้มคีวามรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

4. มีระบบการตดิตามประเมินผลการจัดการความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง 

 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 

1. บางหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อยครั้ง ท าให้ไม่สามารถ

สังเคราะหอ์งค์ความรูใ้ห้ตกผลึกได้ 

2. บุคลากรมีภาระงานมาก ท าให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เต็มที่ 

3. มีบางหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท า KM จึงต้องใช้เวลาในการฝึกอบรม

ท าความเข้าใจ 

4. เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหญ่การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานต้องใช้ทรัพยากรและ

เวลาเป็นอย่างมาก 

5. บางหน่วยงานก าหนดประเด็นยังไม่ชัดเจนตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

6. มีบางหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการจัดส่งแผนการจัดการความรู้ และรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7. บางหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานไม่ตรงกับประเด็นที่ก าหนดขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น มีกระบวนการอยู่แล้ว

ในกระบวนงานปกติ เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละกลุ่มงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสานสนับสนุน 

และบางส่วนในคณะต่างๆ ดังนั้น จึงควรจัดกระบวนการด าเนินงานในภาพรวมเพื่อให้

สามารถเชื่อมโยงทุกส่วน 

2. ควรพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ให้มีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากยังจัดเก็บ

อยู่กระจัดกระจาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ Knowledge Asset 

แหล่งเดียว พร้อมกับการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้

โดยง่ายและสามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งความรู้ได้อย่างเต็มที่ 
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3. ควรมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledga : EK) 

และความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน (Tacit Knowledge : TK) ให้ครบถ้วนทุกเรื่องที่มีอยู่โดยการ

ส ารวจอย่างละเอียด 

4. ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการให้

ความรูค้รั้งต่อๆไป 

5. ก าหนดการประชุม KM อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่องโดยมี CKO เป็นประธาน

ในการประชุม 

6. ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู ้อย่างสม่ าเสมอ 

7. หนว่ยงานควรจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บ่อยครั้ง เพื่อองค์ความรู้ตกผลึก

มากยิ่งขึน้ 

8. ควรให้ความรู้ หรือแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ให้ทุกหน่วยงานเข้าใจ

ตรงกัน หรอืไปในทิศทางเดียวกัน 

9. ผู้บริหารระดับหน่วยงานควรให้ความส าคัญ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบ

งานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
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ภาคผนวก 
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-  ค าสั่งคณะท างาน 

- รายงานการประชุม
คณะท างาน ครั้งท่ี 

1/2555 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล

การด าเนินงาน KM รอบ 6 เดือน 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล

การด าเนินงาน KM รอบ 9 เดือน 
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โครงการรวมใจเป็นหนึ่ง  

ท างานเป็นทีม  เพ่ือพัฒนา    

สหกิจศกึษา 
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โครงการใช้ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการใช้ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบรหิารจัดการงานวิจัย 

อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งท่ี 1  

วันท่ี 9 มกราคม 2556 
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โครงการใช้ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบรหิารจัดการงานวิจัย 

อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งท่ี 2  
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