
สรุปจากการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

วนัที ่17 กนัยายน 2553  
ณ ห้องประชุม SC216 มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา และห้องประชุม 2 อาคาร

บริหารและส านักงานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลงุ    
 

  สรุปการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปี
การศึกษา 2553 ในวนัท่ี 17 กนัยายน 2553 ณ ห้องประชุม SC216 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขต
สงขลา และห้องประชุม 2 อาคารบริหารและส านกังานกลาง มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง   
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช้ีแจงการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา 2553 และร่วมกนัก าหนดประเด็นการจดัการความรู้ ทั้งดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการ
วจิยั มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน  42  คน รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ช้ีแจงปฏิทนิการด าเนินงาน ดังนี ้
 

ปฏิทนิการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
 วนัที่       กจิกรรม 
17 กนัยายน 2553 -  จดัประชุมโครงการช้ีแจงแนวทางการจดัท าแผนการจดัการ 
                                                          ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
ปลายเดือนตุลาคม 2553 -  คณะ/หน่วยงาน แต่งตั้งคณะท างานการจดัการความรู้พร้อมทั้ง 
                                                          จดัส่งแผนการจดัการความรู้ใหฝ่้ายบริหารกลางฯ จ านวน 2 ชุด 
 
ภายใน ธนัวาคม 2553  -  คณะ/หน่วยงานรายงานการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
 
ปลายเดือนธนัวาคม 2553 -  จดัโครงการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการ 
                                                          จดัการความรู้รอบ 6 เดือน 
 
ภายใน มีนาคม 2554  -  คณะ/หน่วยงานรายงานการด าเนินงานรอบ 9 เดือน 
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ปลายเดือนมีนาคม 2554  -  จดัโครงการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการ 
                                                          จดัการความรู้รอบ 9 เดือน 
 
ภายใน พฤษภาคม 2554  -  คณะ/หน่วยงาน จดัส่งสรุปผลการด าเนินการจดัการความรู้ 
 
ตน้เดือนมิถุนายน 2554  -  โครงการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการจดัการ 
                                                          ความรู้รอบ 1 ปี มหาวทิยาลยัทกัษิณ (KM Day) 
 

 
2. แนวทางการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2  การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวจัิย 
 1.1  สถาบนัควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์
ของสถาบนั วา่มีประเด็นใดท่ีมุ่งเนน้เป็นส าคญั หรือมุ่งสู่อตัลกัษณ์ใดท่ีตอ้งการ เพื่อน ามาใชใ้นการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัการในการจดัการความรู้ให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของ
สถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 
 1.2  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบดว้ย รองอธิการบดี ผูช่้วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู ้ช่วยอธิการบดี ผู ้อ  านวยการ หัวหน้างาน ท่ีก ากับดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตบณัฑิต ด้านวิจยั รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตาม     
อตัลกัษณ์ของสถาบนั 
 1.3   สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเร่ือง การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพนัธกิจด้านการผลิต
บณัฑิตและด้านการวิจยั รวมทั้งประเด็นการจดัการความรู้ท่ีสถาบนัมุ่งเน้นตามอตัลกัษณ์ เช่น 
เทคนิคการปรับปรุงหลกัสูตรและวิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิค
การเพิ่มผลงานวจิยัภายในสถาบนั เป็นตน้ 
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2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 

2.1  กลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการ
วิจยั อยา่งนอ้ยควรเป็นบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิตและการวิจยั เช่น คณาจารย์
หรือนกัวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นความรู้ดงักล่าว รวมทั้งดา้นอ่ืนๆท่ีสถาบนัมุ่งเนน้ 

2.2  สถาบนัควรก าหนดนโยบายใหมี้การส ารวจผลการปฏิบติังานท่ีเป็นจุดเด่นของอาจารย์
หรือนกัศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดา้นการจดัการเรียนการสอน และการวิจยัท่ี
สะทอ้นอตัลกัษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการ
จดัการความรู้ใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 
 3.1  สถาบนัควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางดา้นวิชาการ และ
ผลงานทางด้านวิจยั รวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลบั หรือ
นวตักรรม อย่างสม ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจดัประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกบัเจา้ของความรู้ เคล็ดลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 
 3.2  สถาบนัควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั เช่น การ
ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบติัและเครือข่ายด้านการจดัการความรู้ ทั้ งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบนัและภายนอกสถาบนั เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นงบประมาณ เวลา สถานท่ี 
4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
 4.1 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตวับุคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถเขา้ถึงแนวปฏิบติัท่ีดีไดง่้าย 
 4.2  ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ และเผยแพร่ความรู้ในองคก์ร ใหเ้กิดความประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.3  ควรมีการจดัพิมพว์ารสาร หรือส่ิงพิมพ ์เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกยอ่งให้เกียรติ
แก่ผูเ้ป็นเจา้ของความรู้ เคล็ดลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 
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5.  มกีารน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติทีด่ีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 5.1  ผูรั้บผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบติัท่ีดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวตักรรมท่ี
ไดจ้ากการจดัการความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่สถาบนัและสังคม น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
บริบทของหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 5.2  ผูรั้บผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยงัหน่วยงานต่างๆ และติดตามวดัผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบณัฑิต
และดา้นการวจิยั 
 5.3  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดา้นการจดัการความรู้ 
มาปรับปรุงและพฒันาระบบและกลไกการจดัการความรู้ของสถาบนั 
 5.4  ผูรั้บผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นประเด็น
ยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
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รายงานผลการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ  (รายตัวช้ีวดั) 
ประจ าปีการศึกษา  2553 

ตวัช้ีวดัที่ 7.2  : การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  รองอธิการบด ี

                                   (ผูช่้วยศาสตราจารยว์สนัต ์ กาญจนมุกดา) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางปุณญาดา สุวรรณมณี  

โทรศัพท์ :  0-7467-3221 โทรศัพท์ :  0-7467-3221 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีการศึกษา พ.ศ.2553 

1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั 

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้น 
การวิจยัอยา่งชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (Tacit  
Knowledge) เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่ 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge)  

5 มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ี 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ 
ตรง(Tacit Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

มีการด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
ผลการ

ด าเนินงาน 
องิเกณฑ์ พฒันาการ เป้าหมาย 

รวม
คะแนน 

การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 
เป้าหมายระดบั  5 
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รายงานผลการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ (รายตวัช้ีวดั) 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
สรุปผลการด าเนินงาน (แยกตามระดบัคะแนน) 
 
ผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 1 
             
ผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 2 
             
ผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 3 
 
ผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 4  
 
ผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 5 
             
ปัจจยัที่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลกัฐานอ้างองิ (แยกตามระดบัคะแนน) : 
 
หลกัฐานอ้างองิผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 1 
             
หลกัฐานอ้างองิผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 2 
 
หลกัฐานอ้างองิผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 3 
 
หลกัฐานอ้างองิผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 4 
 
หลกัฐานอ้างองิผลการด าเนินงานในค่าคะแนนที่ 5 
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3. ที่ประชุมร่วมกันก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา 2553  ดังนี้ 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต  ก าหนดประเด็นเร่ือง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคญักบัการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)  ซ่ึงหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบ
คือ ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.2 ด้านการวจัิย ก าหนดประเด็นเร่ือง การจดัการความรู้ในการพฒันาหน่วยวิจยัท่ีเขม้แข็ง 
ซ่ึงหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบคือ สถาบนัวจิยัและพฒันา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


