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บทน า 
 

การปฏิบัติราชการสมัยเก่าเน้นการใช้ความรู้ชัดแจ้งที่มี “ผู้รู้” ก าหนดไว้ แต่การปฏิบัติราชการตาม
แนวทางจัดการความรู้ จะเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในสมองของตนเอง และเน้นการร่วมกัน
สร้างความรู้ขึ้นใช้งาน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานมีความเป็นพลวัต สอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบทที่
แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงไป การจัดการความรู้ (Knowledge management) จะช่วยงานราชการได้
อย่างไร ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ระบุใน
มาตรา 11 ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะที่เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ดังนั้นจึงต้องมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวและได้แต่งตั้งคณะท างานการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2555 นี้ ได้พิจารณาก าหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) 
เป้าหมาย กระบวนการ และจัดท าแผนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในเรื่องด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็น
รูปธรรม อันจะน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการ
ด าเนินงาน 
 

ช่วงเวลาในการสรุปผลการด าเนินงาน 
  การด าเนินงานการจัดการความรู้ ก าหนดแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ      

ตามกรอบเวลาของปีการศึกษา 2556  คือ อยู่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 
 

การติดตามและประเมินผล 
1. ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2. ให้หน่วยงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการด าเนินงานการจัดการความรู้

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 

กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที ่ดี      
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู ้ร่วมกันตลอดเวลา ทั ้งนี ้เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ซึ่งปรากฏในมาตราที่ 8 “การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอก
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งาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ จัดสภาพแวดล้อม 
สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” มาตรฐานการอุดมศึกษา    
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2549 นั่นคือ “มาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้” และยังปรากฏในมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ นั่นคือ มาตรฐานที่ 3 “แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้” 
 ทั้งนี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์ประกอบที่ 
7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้ 
 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
   1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ใน
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
   1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วยรอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 
   1.3  สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัย
ภายในสถาบัน เป็นต้น 

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น 
คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆท่ีสถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่น
ของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
   3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้าน
วิชาการ และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ 
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หรือนวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
   3.2  สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 
เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
   4.1  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุ
คลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 
   4.2  ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยก
ย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
   5.1  ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น 
นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
   5.2  ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผล
ตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 

5.3  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการ
จัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 
   5.4  ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
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ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 
 

 ในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยได้แต่งตั้ง
คณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2556 ซึ่งมีหน้าที ่1) ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ตามที่ก าหนดในข้อ
ที่ 1 3) ให้ข้อเสนอแนะการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ตามที่ก าหนดใน
ข้อที่ 1 และเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 4) รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ตามที่ก าหนดในข้อ
ที่ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 5) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 6) ด าเนินงานการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ซ่ึงคณะท างานไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 โดยก าหนดประเด็น
ความรู้ 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็น 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

เป้าหมายการจัดการความรู้ 
1) มีแนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเพ่ือพลเมืองอาเซียน 
2) มีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 

ตัวบ่งชี้ 
1) กระบวนการสร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
2) หลักสูตรมีรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
คณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2556 และ

คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ 
 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลยัศิลปวิทยาศาสตร์ที่มคีวามเปน็เลิศด้านการผลติ

บัณฑิต 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

 
 

ส าหรับกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เพ่ือร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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การรวบรวมองค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 
การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ 
จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

ทักษิณ http://www.tsu.ac.th/kmc/ และเว็บ ไซต์ฝ่ ายวิ ชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
http://www.pt.tsu.ac.th/aqad/main/ 

 
การน าความรู้ไปปรับใช้ 
คณาจารย์ได้น าแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์และปรับใช้กับ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

2. ด้านการวิจัย 
ประเด็น 
เรื่อง การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 
 

เป้าหมายการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย ได้พัฒนาโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดผลจาก

การวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
 

ตัวบ่งชี้ 
1) โครงการวิจัยที่รับทุนวิจัยเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 
2) จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ 
3) ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่/การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
4) การบูรณาการงานวิจัยกับงานประจ า 

 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
คณาจารย์/นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน/หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย และ

บุคลากรผู้สนใจ 
 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเชิงบูรณาการและตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 

ส าหรับกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีดังนี้  
1) โครงการปฐมนิเทศนักวิจัยที่รับทุนอุดหนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  

ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาวิจัย โดยได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับ
ฟังแนวทางการท าวิจัยให้ส าเร็จโดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง ผศ.ดร.ณฐพงศ์ 
จิตรนิรัตน์ และ อ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และได้
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ ม.ทักษิณ เช่น การปฏิบัติตามสัญญาการวิจัย 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงวดวิจัย การส่งงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาการวิจัย เพ่ือเป็นการเน้นย้ า 

http://www.tsu.ac.th/kmc/
http://www.pt.tsu.ac.th/aqad/main/
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นักวิจัยให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามสัญญาการวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย : การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย (เค้าโครงการวิจัย) 

2) โครงการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่      
6 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัยภายนอกที่ประสบความส าเร็จในการ
ผลิตผลงานวิจัยและการสร้างผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ และระหว่างนักวิจัยในแต่ละสาขาวิชา    
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ประโยชน์ในหลายอย่าง เช่น เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้
เรียนรู้อย่างรวดเร็ว ทั้งเทคนิคการเขียนบทความอย่างไรหรือการส่งตีพิมพ์อย่างไรให้ได้รับการตอบรับ    
เป็นต้น 

3) การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2557        
เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดให้นักวิจัยรุ่นใหม่    
ที่ยังอยู่ในช่วงการเรียนรู้เพื่อเริ่มต้นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
การรวบรวมองค์ความรู้ 
แนวทางการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ 
จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

ทักษิณ http://www.tsu.ac.th/kmc/ และเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/ 
 

การน าความรู้ไปปรับใช้ 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้น าแนวทางเทคนิคและวิธีการที่ได้จากแนวปฏิบัติการพัฒนา

งานวิจัยให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปปรับใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
ประเด็น 
เรื่อง  การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้าง

ความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

เป้าหมายการจัดการความรู้ 
1) พัฒนากลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
2) มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
3) สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 

 

ตัวบ่งชี้ 
1) มีกลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
2) มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
3) มีเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 

 
 
 

http://www.tsu.ac.th/kmc/
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บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
คณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2556 / หัวหน้า

ส านักงาน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 
 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
  กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมผลการปฏิบัติงานท่ีดีขององค์กร 
 

ส าหรับกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีดังนี้  
จัดเวทีเสวนาของกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 
การรวบรวมองค์ความรู้ 
แผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ 
จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

ทักษิณ http://www.tsu.ac.th/kmc/ และเว็บไซต์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

http://www2.tsu.ac.th/admin-personnel/ 
 
การน าความรู้ไปปรับใช ้
มหาวิทยาลัยได้น าแผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ไปปรับใช้โดยการน าไปจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักความผูกพัน 
 

ส าหรับผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดในแต่ละประเด็นความรู้    
มีดังนี้ 

 
ประเด็นการจัดการความรู้/เป้าหมาย/ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ที่ 1  
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุน

การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน : สร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

เป้าหมายการจัดการความรู้ 
1. มีแนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน

การเรียนการสอนเพื่อพลเมืองอาเซียน 
2. มีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาอังกฤษ 

 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ในประเด็น 
การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
: สร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
คณะท างานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2556 และคณาจารย์
และบุคลากรที่สนใจ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อ 

http://www.tsu.ac.th/kmc/
http://www2.tsu.ac.th/admin-personnel/
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ประเด็นการจัดการความรู้/เป้าหมาย/ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
1. กระบวนการสร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอน

โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
2. หลักสูตรมีรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 

วันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยได้แนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 

ประเด็น ที่ 2  
เรื่อง การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 
 

เป้าหมายการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย ได้

พัฒนาโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดผลจากการวิจัย
ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และน าไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ 

 

ตัวบ่งชี้ 
1. โครงการวิจัยที่รับทุนวิจัยเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 
2. จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ 
3. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่/การน าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 
4. การบูรณาการงานวิจัยกับงานประจ า 

 

การด าเนินงานการจัดการความรู้ ในประเด็น 
การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ โดยบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  คณาจารย์/นักวิจัย ผู้
ประสานงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน/หน่วย
วิจัย/ศูนย์วิจัย และบุคลากรผู้สนใจ ซึ่งได้จัดให้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนี้ 1) โครงการ
ปฐมนิเทศนักวิจัยที่รับทุนอุดหนุนการวิจัย เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 2) โครงการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 3) 
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ 
เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2557  โดยได้แนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ประเด็น ที่ 3  
เรื่อง การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร

กับมหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรัก
ความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

เป้าหมายการจัดการความรู้ 
1. พัฒนากลไกในการสร้างความรักความผูกพันของ

บุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของ

บุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต 

ม.ทักษิณ 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีกลไกในการสร้างความรักความผูกพันของ

บุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. มีแผนกิจกรรมการสร้างความรักความผูกพันของ 

บุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  

 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ในประเด็น 
การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรัก
ความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะท างาน
ด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2556/ หัวหน้าส านักงาน/
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 
ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นจัด
เวทีเสวนาของกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2557 เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเ พ่ือ
เสริมสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไดน้ ามาจัดท าแผนการสร้างความรักความ 
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ประเด็นการจัดการความรู้/เป้าหมาย/ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

3. มีเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.
ทักษิณ 

 

ผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และ
น าไปสู่การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักความ
ผูกพันต่อไป 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
1.  มีการก าหนดนโยบายแลวัตถุประสงค์การด าเนินงานอย่างชัดเจน 
2.  มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงาน การติดตามและการประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. บุคลากรขาดความตระหนัก ไม่เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้   
2. ขาดทีมงานที่เข้มแข็งในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพที่ควร 
3. ไม่สามารถดึงความรู้ฝังลึกจากผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

มาพัฒนาและจัดเก็บเป็นระบบ 
 

 แนวทางแก้ไข 
 สร้างความตระหนักให้บุคลากร เห็นถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ และพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาคผนวก 



รายงานการจัดการความรู้มหาวทิยาลัยทักษณิ ประจ าปกีารศึกษา 2555 หนา้ 12 

 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้านการผลิตบัณฑิต) ประจ าปีการศึกษา 2556 
ประเด็น การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556  (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
 
ชื่อหน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ประเด็น  :  การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 
เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ    1. มีแนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเพื่อพลเมืองอาเซียน 
                                                  2. มีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ 

1. กระบวนการสร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
2. หลักสูตรมีรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

                                  กลยุทธ์ที่ 1.2 ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556  
ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น  :  การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ 

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ก าหนดประเด็น
ความรู้ 

คณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2556  

1. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 
2. การวิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
3. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้  
ปี 2556 ประเด็น การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้างแนว
ปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ตุลาคม 2556 ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

2 การแสวงหา/การ
รวบรวมความรู้ 

คณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2556  

1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
2. ผลการด าเนินรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ของส่วนงาน
วิชาการ ในตัวบ่งชี้หลักสูตรมีรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2556 

ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2 ประเด็นย่อยดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

มกราคม – 
มีนาคม 2557 

ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4 การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู้ 

คณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
 

รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของคู่มือแนว
ปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2557 

- ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ส่วนงานวิชาการท่ี
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 เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๕ การจัดเก็บความรู้
ให้เป็นระบบและ
การเผยแพร่ 

คณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2556  

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสาร
เผยแพร่ไปยังส่วนงานต่างๆ  เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการฯ เป็นต้น 

มีนาคม - 
เมษายน 2557 

ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๖ การเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ 

ผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
นักวิชาการ ด้านการศึกษา 
 

น าข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ได้ ไปจัดท าแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2557 ต่อไป  
คณาจารย์น าแนวปฏิบัติและผลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนไป
ปรับวิธีการเรียนการสอนต่อไป 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2557 

- ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ส่วนงานวิชาการท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้านการวิจัย) ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ประเด็น การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ชื่อหน่วยงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ประเด็น :  การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย KM (Desired State) คือ  เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย ได้พัฒนาโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดผลจากการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
                                     และน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

ตัวช้ีวัด :    1. โครงการวิจัยที่รับทุนวิจัยเพิ่มจากปีท่ีผ่านมา 
     2. จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ 
     3. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่/การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
     4. การบูรณาการงานวิจัยกับงานประจ า 
 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเชิงบูรณาการและตอบสนองความต้องการของสังคม 
                                  กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556 (ด้านการวิจัย) ประเด็น  การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 การก าหนด 
ประเด็นความรู้ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้ 

1. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 
2. การวิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
3. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้  
ปี 2556 ประเด็น..การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 
 

กรกฎาคม 2556 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ
แสวงหาความรู้ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้ 

ศึกษาและรวบรวมความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งความรู้
ต่างๆ 

ตุลาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 การแบ่ งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  คณาจารย์ นักวิจัย 
-  ผู้ประสานงานวิจัย

ระดับคณะ/
หน่วยงาน/หน่วยวิจัย/
ศูนย์วิจัย 

- บุคลากรผู้สนใจ 
 

กิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1. แนวทางการท างานวิจัยให้มีคุณภาพ : การปฐมนิเทศนักวิจัย
ที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและผู้สนใจ 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย : การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย (เค้าโครงการวิจัย) 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย : การเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 

 

ธันวาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส่วนงานวิชาการ ส่วน
งาน อ่ืน หน่วยวิจัย/
ศูนย์วิจัย 

4 การรวบรวมและ
สั ง เ ค ร า ะห์ อ ง ค์
ความรู้ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้ 

น าข้อมูลจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือ
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
 

มีนาคม –เมษายน 
2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 การจัดเก็บความรู้
ให้ เป็นระบบและ
การเผยแพร ่

คณะท างานการจัดการ
ความรู้ 

จัดเก็บแนวปฏิบัติ..การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ  ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร   และน าเผยแพร่ผ่าน website จุลสาร
ทักษิณวิจัย  และสื่ออ่ืนๆ 
 

เมษายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 การเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ 

-  คณาจารย์ นักวิจัย 
-  ผู้ประสานงานวิจัย

ระดับคณะ/
หน่วยงาน/หน่วยวิจัย/
ศูนย์วิจัย 

- บุคลากรผู้สนใจ 
 

คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย และผู้สนใจทั่วไป น าแนว
ปฏิบัติ การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ  ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

เมษายน 2557 
เป็นต้นไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส่วนงานวิชาการ ส่วน
งาน อ่ืน หน่วยวิจัย/
ศูนย์วิจัย 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้านการบริหารจัดการ) ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ประเด็น การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
ชื่อหน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ประเด็นที่   :  การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ   1. พัฒนากลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                                  2. มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                                  3. สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 
 
ตัวช้ีวัด    1. มีกลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
             2. มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
             3. มีเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                                  กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมผลการปฏิบัติงานท่ีดีขององค์กร 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556 (ด้านการบริหารจัดการ) ประเด็น การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ : แผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ก าหนดประ เด็ น
ความรู้ 

คณะท างานด้านการ
จัดการความรู้
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 

1. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 
2. การวิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
3. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้  
ปี 2556 ประเด็น..การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรักความผูกพันของ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตุลาคม 2556 
 
 
 

ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

2 การแสวงหา/การ
รวบรวมความรู้ 

คณะท างานด้านการ
จัดการความรู้
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 

1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
2. ส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรทุกส่วนงาน 
3. จัดเวทีเสวนาของกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 
 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2556 

ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

3 การแบ่ งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- คณะท างานด้านการ  
  จัดการความรู้ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ประจ าปีการศึกษา 
  2556 
- หัวหน้าส านักงาน 
  หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า 
  งาน 
- กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมหรือโครงการที่เสริมสร้าง
ความรักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
 
 

ธันวาคม 2556 – 
มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
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ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู ้

คณะท างานการจัดการ
ความรู้ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน/แนวปฏิบัติการสร้างความ
รักความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

5 การจัดเก็บความรู้
ให้ เป็นระบบและ
การเผยแพร ่

คณะท างานการจัดการ
ความรู้ 

จัดเก็บแผน/แนวปฏิบัติการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร และน า
เผยแพร่ผ่าน website ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และ 
website ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

มีนาคม - เมษายน 2557 ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 

6 การเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้ 

น าแผน/แนวปฏิบัติการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปใช้ในการสร้างความรักความผูกพันของ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

เมษายน – พฤษภาคม 
2557 

ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
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ผลการด าเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดให้หน่วยงานภายในด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 

2556 โดยได้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ  
ได้แก่ คณะ  วิทยาลัย  ส านัก สถาบัน ฝ่าย และงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 27 ชุมชนฯ ได้แก่ 

 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

1 คณะศึกษาศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
เทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้านการวิจัย 

เทคนิคการเขยีนบทความวิจัย 

2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การจัดการศึกษาเ พ่ือเป็นพลเมืองอาเซียน 

(ASEAN CITYZEN) 
ด้านการวิจัย 

การเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ 

3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
เทคนิคการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ด้านการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย  

4 บัณฑิตวิทยาลัย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้าน

บัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้านการวิจัย 

หน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย 
 

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
เทคนิคการสอนในรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

ด้านการวิจัย 
การวิจัยเชิงบูรณาการสู่การเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนามนุษย์และสังคม 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

6 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตสู่

การเปน็พลเมืองอาเซียน 
ด้านการวิจัย 

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

7 คณะวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต 
การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเป็นพลเมือง

อาเซียน 
ด้านการวิจัย 

ท าวิจัยอย่างไรให้มีความสุข 
ด้านบริหารจัดการ 

เพ่ิมเติมทักษะทางวิชาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

8 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ด้านการผลิตบัณฑิต 
การบุรณาการเครือข่ายสหวิชาชีพ เพ่ือการ

พัฒนาสุขภาพชุมชน 
ด้านการวิจัย 

การบุรณาการเครือข่ายสหวิชาชีพ เพ่ือการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน 

 
9 คณะนิติศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต 

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พลเมืองอาเซียน (ASEAN CITIZEN 
ด้านการวิจัย 

เทคนิคการท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ 
 

10 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ด้านการผลิตบัณฑิต 
เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ

นิสิตในชั้นเรียน ปีที่ 2 
ด้านการวิจัย 

เทคนิคการวิจัยเพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือผลงาน
สร้างสรรค ์
ด้านการบริหารจัดการ 

เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

11 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้านการวิจัย 
กลยุทธ์การเขียนข้อเสนองานวิจัยด้านวัฒนธรรม 

: องค์ความรู้ที่ต้องถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นหลัง 
ด้านการบริหารจัดการ 

การอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรม 
 

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านการวิจัย 
การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ 
การจัดสรรทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
13 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ

บูรณาการ 
 

ด้านการวิจัย 
การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาผลงานวิชาการหรือผลงานเชิงพัฒนา

ของบุคลากร 
 

14 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ด้านการวิจัย 
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรมและ

งานสร้างสรรค์เก่ียวกับภูมิปัญญาชุมชน 
ด้านการบริหารจัดการ 

การพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานบริการชุมชนของบุคลากรวิทยาลัยภูมิ
ปัญญาชุมชน 
 

15 ส านักคอมพิวเตอร์ ด้านการผลิตบัณฑิต 
รู้เขารู้เรา กับประชาคมอาเซียน (ASEAN 

COMMUNITY) 
ด้านการบริหารจัดการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ
ส านักงาน 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

16 ส านักหอสมุด ด้านการผลิตบัณฑิต 
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนกับส านักหอสมุด 

ด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาทักษะและความสามารถในการ

ปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

17 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
ด้านการบริหารจัดการ 

การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

18 ฝ่ายแผนงาน ด้านการวิจัย 
การพัฒนางานประจ าสู่คู่มือปฏิบัติงานหรือ

งานวิจัย 
ด้านการบริหารจัดการ 

เทคนิคการผลิตผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรฝ่ายแผนงาน 
 

19 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ด้านการวิจัย 
จากงานประจ าสู่งานวิจัยสถาบัน 

ด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย : การปรับปรุงกระบวนการท างานที่
ส าคัญ (Core Process) ของฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
 

20 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัด

การศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : 
สร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
ด้านการบริหารจัดการ 

การพัฒนางานวิจัยและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

21 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ด้านการผลิตบัณฑิต 
การจัดการห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการน้ าประปาภายในมหาวิทยาลัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

22 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ด้านการวิจัย 
การพัฒนางานประจ าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน

หรืองานวิจัย 
ด้านการบริหารจัดการ 

การเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือการเบิกจ่าย 
 

23 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ด้านการผลิตบัณฑิต 
การบริหารจัดการหอพักแห่งการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
ด้านการบริหารจัดการ 

แนวปฏิบัติงานด้านสารบรรณของฝ่ายกิจการ
นิสิตวิทยาเขตสงขลา 
 

24 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 
ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

25 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
ด้านการบริหารจัดการ 

แนวทางการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

26 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ด้านการวิจัย 
จากงานประจ าสู่งานวิจัย 

ด้านการบริหารจัดการ 
จรรยาบรรณทางการเงิน 

 

27 งานวิเทศสัมพันธ์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือนบ้าน “Shadowing 
Program” 
ด้านการบริหารจัดการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการระยะสั้น
ส าหรับเยาวชนอาเซียนไปร่วมกิจกรรม ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.๗.๒) 

ชนิดตัวบ่งชี ้กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มี ก า รก าหนดประ เด็ น

ความรู้และเป้าหมายของ
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน   

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยมี
คณะท างานด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
   ๑. ทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
   ๒. วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
   ๓.  ศึกษาวิ เคราะห์กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ 
   ๔. น าข้อมูลจากข้อ ๑, ๒, ๓ มาประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนด
ประเด็นและเป้าหมายของการจัดการความรู้ จ านวน ๓ ประเด็น และ ๖ 
เป้าหมาย ประกอบด้วย 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นที่ ๑“การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบัติการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ” 

 
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 
๑. มีแนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

เพ่ือพลเมืองอาเซียน 
๒. มีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ก าหนดตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
๑. กระบวนการสร้ างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาอังกฤษ 
๒. หลักสูตรมีรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลป
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
 
ด้านการวิจัย 

ประเด็นที่ ๒ “การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” 
 

เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 
เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย ได้ พัฒนา

โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดผลจากการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
 
   ก าหนดตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

๑) โครงการวิจัยที่รับทุนวิจัยเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 
๒) จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ 
๓) ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่/การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
๔) การบูรณาการงานวิจัยกับงานประจ า 

 
 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเชิงบูรณา
การและตอบสนองความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
ประเด็นที่ ๓ “การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” 
 

เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 
๑) พัฒนากลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร

ต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๒) มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร

กับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๓) สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 

 
   ก าหนดตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

๑) มีกลไกในการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒) มีแผนการด้านการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓) มีเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ/กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ 
 

 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

เพ่ิมผลการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร 
 

(TSU ๗.๒ – ๑) 
 ๒ ก าหนดบุคลากร 

กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ ๑ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดดังนี้ 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นที่ ๑ “การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบัติการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ”ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ 
 

ด้านการวิจัย 
ประเด็นที่ ๒ “การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ”ได้จัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
๑. โครงการปฐมนิเทศนักวิจัยที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ/
หน่วยงาน/หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยบุคลากรผู้สนใจ 

๒. โครงการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย       
ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน/หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยบุคลากร
ผู้สนใจ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๓. โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ/
หน่วยงาน/หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยบุคลากรผู้สนใจ 
 
ด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็นที่ ๓ “การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” ได้ก าหนดจัดจัดเวทีเสวนาของกลุ่มคนรัก     
ม.ทักษิณ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ หัวหน้า
ส านักงานหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและศิษย์เก่า/กลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ 

(TSU ๗.๒ – ๑) 
 ๓ มีการแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง(tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ๑และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด          

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด าเนินการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ๑เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นที่ ๑ “การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้างแนวปฏิบัติการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ” ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๗เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ด้านการวิจัย 

ประเด็นที่ ๒ “การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ”ได้จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามประเด็นการจัดการความรู้ที่ก าหนดขึ้น ดังนี้ 

๑. โครงการปฐมนิเทศนักวิจัยที่รับทุนอุดหนุนการวิจัย เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างแรง
กระตุ้นในการพัฒนาวิจัย โดยได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับฟัง
แนวทางการท าวิจัยให้ส าเร็จโดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย ผศ.
ดร.อุษา อ้นทอง ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และ อ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม 
เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และได้
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ ม.ทักษิณ เช่น 
การปฏิบัติตามสัญญาการวิจัย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเบิกจ่าย
เงินงวดวิจัย การส่งงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาการวิจัย เพ่ือเป็นการเน้นย้ า
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
นักวิจัยให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามสัญญาการวิจัย 

๒. โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็น
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัยภายนอกที่ประสบความส าเร็จ
ในการผลิตผลงานวิจัยและการสร้างผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
และระหว่างนักวิจัยในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้ประโยชน์ใน
หลายอย่าง เช่น เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพ่ือให้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว ทั้งเทคนิคการเขียนบทความอย่างไรหรือการ
ส่งตีพิมพ์อย่างไรให้ได้รับการตอบรับ เป็นต้น 

๓. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงการ
เรียนรู้เพื่อเริ่มต้นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 
ด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็นที่ ๓ “การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรักความผูกพันของบุคลากร
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ”ได้จัดเวทีเสวนาของกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ 
เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดม
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพัน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
(TSU ๗.๒ – ๒) 

 ๔ มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ๑ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี้ 
๑. ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุน

การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้างแนว
ปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษได้รวบรวมความรู้ใน
รูปแบบเอกสารแนวปฏิบัติ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒. ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพได้รวบรวม
ความรู้ในรูปแบบเอกสารแนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการพัฒนา
งานวิจัยให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเว็บไซต์ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

๓. ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การสร้างความรักความผูกพันของ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรักความ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณได้รวบรวมความรู้ใน
รูปแบบเอกสารแนวปฏิบัติ เรื่อง แผนกิจกรรมการสร้างความรัก
ความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และเว็บไซต์ศูนย์การ
จัดการความรู้ 
 

(TSU ๗.๒ – ๓) 
 

 ๕ มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจาก 
ความรู้ทักษะของผู้มี 
ประสบการณ์ตรง(tacit 
knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงานจริง  

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  มา
ปรับใช้ ดังนี้  

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุน
การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สร้าง
แนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

- คณาจารย์ได้น าเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ด้านการวิจัยเรื่อง การพัฒนางานวิ จัยให้มีคุณภาพ อาจารย์ 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้น าแนวทาง เทคนิคและแนวปฏิบัติไปพัฒนา
งานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งการเขียนโครงร่างงานวิจัย การ
ด าเนินการวิจัย รวมทั้งได้น าองค์ความรู้ด้านการวิจัย ในปีที่ผ่านมา 
ประเด็นเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ มาปรับใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันวิจัยพัฒนา การเพิ่มคลังข้อมูล
บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ข้อมูลทุนวิจัย ระบบจัดการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การรับส่งบทความ การเข้าถึงบทความ
และการดาวน์โหลด เป็นต้น การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ RPMS เช่น ปรับปรุงระบบสมาชิก และการ
Authentication กับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย  
     ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การสร้างความรักความผูกพันของ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ : แผนการสร้างความรักความผูกพัน
ของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนการ
สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เพ่ือน า ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักความผูกพันต่อไป 
 

(TSU ๗.๒ – ๔) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน๒ปี ย้อนหลัง 
(ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๕ข้อ ๕ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕.๐๐ บรรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๗.๒-๑ - แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

- รายงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๗.๒-๒ - รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
- รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
- รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
- รายงานผลโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 

นานาชาติ เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
- รายงานผลโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
- รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๗ 
 

๗.๒-๓ - แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
- แนวปฏิบัติแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- แผนกิจกรรมการสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

๗.๒-๔ - เอกสารรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
- สรุปเอกสาร..ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปี ๒๕๕๗ 
- เอกสารการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ (แผนกิจกรรมการสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
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- ค าสั่งคณะท างาน 
-  รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 

1/2556 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน KM รอบ 6 เดือน 
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