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๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๑. หนว่ยงานคาดหวังอะไรจากการจัดการความรูใ้นปีการศกึษา ๒๕๕๔ 

เป้าหมายการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  คือการน าการจัดการความรู้มา

เป็นเครื่องมอืหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ซึ่ งเป้าหมาย

ด้านการผลิตบัณฑิต คือ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า มคอ. ๔ – ๗ และเพื่อน า   

ไปปรั บ ใ ช้ และปฏิบัติ ไ ด้ อย่ า งถู กต้ อง  เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษา                       

ด้านการวิจัย เป้าหมาย คือ ๑. มีชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการหรือต่อยอด       

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ๒. มีชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง    

๓. มีชุดโครงการวิจัย   ที่เกิดจากความร่วมมือกัน อย่างน้อย ๒ สาขา/คณะ  โดยเป้าหมายทั้ง ๒ ด้าน     

อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานช้ันน าใน

ระดับประเทศ มุ่งสร้างการยอมรับความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความ

ต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

โดยจะเนน้การน ากระบวนการ KM มาใช้ในการด าเนินงาน มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตามประเด็นที่ก าหนดขึน้ และร่วมถอดบทเรียน หรือสังเคราะหอ์งค์ความรู้มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี แล้วน าองค์

ความรูท้ี่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานเกิดประสทิธิภาพต่อไป  

 

๒.   สิ่งที่เกิดขึน้จรงิ และสิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคืออะไร  เพราะอะไร 

๑.  บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการความรู้ ของ

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความร่วมมอืในการด าเนินการอย่างจริงจังและตอ่เนื่อง 

๒.  คณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔        

มีความมุง่มั่นในการด าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

๓.  ผู้บริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

๔.  เกิดกระบวนการจัดการความรู้ที่มีหลากหลายประเด็น และสอดคล้องกับ   

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มีการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันระหว่าง

หนว่ยงาน  โดยอาศัยพืน้ฐานของแตล่ะหน่วยงานและความร่วมมือของสมาชิกในหน่วยงาน 
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๕.  ผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนสามารถผลักดันให้เกิดชุดโครงการวิจัยที่เกิด

ความร่วมมือกันในลักษณะการบูรณาการศาสตร์ในสหสาขาวิชาการ จ านวน ๓ ชุดโครงการวิจัย  

ประกอบด้วย  ชุดโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ชุดโครงการวิจัยชุมชนบ้านวังหอน 

ต าบลวังอ่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุดโครงการวิจัยข้าว ซึ่งสิ่งที่ได้เกินคาดหวังก็คือพันธมิตรด้าน

การวิจัยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการระหว่างนักวิจัยต่างสาขาในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยกับนักวิจัยชุมชน เป็นความร่วมมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา

การและงานวิจัยชุมชนต่อไป 

๖. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.๔ – ๗ ซึ่งผลจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ออกมาเป็นแนวปฏิบัติและข้อควรรู้ในการจัดท าเอกสาร 

มคอ. ๔ – ๗  มีแบบฟอร์ม มคอ.๔ รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.๕ รายงายผลการ

ด าเนินการของรายวิชา มคอ.๖ รายงานผลการด าเนินการฝึกประสบการณ์ และ มคอ.๗ รายงานผลการ

ด าเนนิการหลักสูตร 
 

๓.   สิ่งที่ได้นอ้ยกว่าที่คาดหวังคอือะไร  เพราะอะไร 

  ๑. แนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานการจัดการความรู้ ยังไม่

ก่อใหเ้กิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 

๒. เนื่องจากกระบวนการการพัฒนาชุดโครงการวิจัยต้องอาศัยระยะเวลาในการ

ด าเนินการที่จากเดิมก าหนดไว้ภายในระยะเวลา ๑ ปีนั้น จากการด าเนินการจริงไม่สามารถด าเนินการให้

แล้วเสร็จได้ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มีผลท าให้ความล่าช้า โดยเฉพาะการท างานกับชุมชนจ าเป็นต้องมี

ความยดืหยุ่นเพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมที่แท้จริง 

 

๔. ข้อเสนอแนะอื่นและสิ่งที่จะด าเนนิการในปีถัดไป 

๑. การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น มีการด าเนินการ

อยู่แล้วในกระบวนงานปกติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัดกระบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ในภาพรวมเพื่อให้สามารถ

เชื่อมโยงกันในทุกส่วน 

๒. ควรมีการฝึกอบรมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ 

๓. ก าหนดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัย อย่างน้อย

เดือนละ ๑ ครั้ง อย่างตอ่เนื่อง 
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๔. มีการเข้าเยี่ยมหนว่ยงาน และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ 

๕. การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้อาจจะก าหนดจากประเด็นจากงานที่ปฏิบัติ   

แล้วประสบความส าเร็จ 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยคณะท างานการจัดการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัย 

๗. การจัดการความรู้ในประเด็นการพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่มี

การบูรณาการหรอืต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่นนั้น เป็นนโยบายด้านการวิจัยในทุกระดับที่มุ่งเป้าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ในลักษณะองค์รวมที่จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรูจ้ากหลากหลายสาขาที่บูรณาการร่วมกัน  

ดังนั้นแนวทางดังกล่าวจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะ

หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการวิจัย จ าเป็นที่จะต้องปรับทิศทางการวิจัยให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวและ

อาศัยเครื่องมือในการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดการท างานวิจัยในลักษณะดังกล่าวร่วมกัน โดยอาจจะ

ใช้การจัดการความรู้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนากระบวนการดังกล่าวเป็นแนวและน าไปประยุกต์ใช้

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากขึน้ต่อไป 

 

๒.  วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผลการวิเคราะห ์SWOT ประเด็นการจัดการความรูข้องมหาวิทยาลัยทักษิณ 

จุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

หนว่ยงาน 

๒. มีวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถท างานเป็นทีมได้     

๓. มบีุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถและพรอ้มที่จะพัฒนา 

๔. บุคลากรในหนว่ยงานสามารถท างานแทนกันได้ 
๕. มีเครื่องมอืหลากหลายที่จะช่วยในการบริหารและพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพ 

๖. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการประสานข้อมูลทั้งจากระดับผู้บริหารและระดับ

หนว่ยงานย่อย จงึเป็นโอกาสดีของบุคลากรที่จะได้รับความรูแ้ละประสบการณ์ 

๗. ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักและให้ความส าคัญกับการ

จัดการความรู้ 
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๘. มหาวิทยาลัยทักษิณ มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพราะเป็นที่สั่งสมและสร้าง

องค์ความรู้ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของความรู้ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) เช่น ผลงานวิจัย 

วารสารวิจัย การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจ าปี และความรู้ฝังลึกที่

เป็นประสบการณ์ในตัวคน (Tacit Knowledge) 

๙. มีเว็บไซต์การจัดการความรูด้้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

รวบรวมความรู้ และสืบค้นฐานขอ้มูลงานวิจัย 

๑๐. มีกิจกรรม KM โดยมีการน าเสนอกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน และการประกวด

ผลงานและกิจกรรมการประกวดผลงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

หนว่ยงาน 

จุดอ่อน 

๑. การบูรณาการเครื่องมือที่มีอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยังไม่ เต็ม

ประสิทธิภาพ 

๒. เนื่องจากปรับเปลี่ยนผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน ท าให้ผู้ที่เข้ามา
รับงานยังไม่มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้เท่าที่ควร 

๓. ความไม่สมดุลระหว่างภาระงานกับจ านวนบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 

๔. ขาดเครื่องมอืทางดา้นเทคโนโลยีที่จะช่วยบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๕. บุคลากรขาดความรู ้ทักษะ ด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

โอกาส 

๑. มีพระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ มติ ใหห้นว่ยงานด าเนินการ 

๒. เป็นงานที่ได้รับโอกาสและการให้ความส าคัญของผูบ้ริหารระดับสูง 

๓. การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง ท าให้หน่วยงานและบุคลากรมีโอกาส
พัฒนาระบบ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๔. มหาวิทยาลัยก าหนดให้การจัดการความรูเ้ป็นยุทธศาสตรห์นึ่งของมหาวิทยาลัย 

๕. มีนักพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยซึ่งสังกัดส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๖. มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย เช่น ระบบการ

บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) 
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๗. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

ภัยคุกคาม 

๑. ความส าเร็จของงานบางงานต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอก 

๒. กิจกรรมการจัดการความรู้ ต้องอาศัยระบบสารสนเทศเป็นอย่างมาก เช่น การจัดเก็บ 

Knowledge Assetfs , หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่กันใน Social media , จึงจ าเป็นต้องมี

บุคลากรเพื่อดูแลสารสนเทศของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะ 
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๓.    กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน

ด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู ้ร่วมกันตลอดเวลา ทั ้งนี ้เพื ่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ซึ่งปรากฏในมาตราที่ ๘ “การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ

เจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง

วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด

สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู ้และปัจจัยเกื ้อหนุนให้บุคคลเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต ” 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙  

นั่นคือ “มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้”  และยังปรากฏ

ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานที่ ๓ “แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม

แห่งความรู้” 

 ทั้งนี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  องค์ประกอบที่ 

๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  มีเกณฑ์การประเมิน

ดังนี้ 

๑.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 

   ๑.๑  สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ใน

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบัน โดยอย่างนอ้ยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

   ๑.๒  บุคคลที่ เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้  อาจประกอบด้วย          

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแล

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตาม        

อัตลักษณ์ของสถาบัน 
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   ๑.๓   สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง การพัฒนาทักษะ

ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง

หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายใน

สถาบัน เป็นต้น 

๒.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวจิัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 

๒.๑   กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น 

คณาจารย์หรอืนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรูด้ังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆที่สถาบันมุ่งเน้น 

๒.๒  สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่น

ของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการ

ความรูใ้ห้ได้องค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

๓.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดตีามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

   ๓.๑  สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้าน

วิชาการ และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ 

หรอืนวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

   ๓.๒  สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 

เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน

สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

๔.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

   ๔.๑  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุ

คลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 
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   ๔.๒    ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ และเผยแพร่ความรูใ้นองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   ๔.๓  ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยก

ย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจา้ของความรู้ เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

๕.  มีการน าความรู้ที่ ได้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมา  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

   ๕.๑  ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น 

นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรูไ้ปใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

   ๕.๒  ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผล

ตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัย 

๕.๓  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการ

จัดการความรู ้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูข้องสถาบัน 

   ๕.๔  ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน

ประเด็นยุทธศาสตร ์หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 
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ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายใต้คณะท างานด้านการจัดการ

ความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานดังกล่าว  

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการ

จัดการความรูอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ  และตอบสนองตอ่มาตรฐานการอุดมศกึษาต่อไป 

ทั้งนี้ คณะท างานด้านการจัดการความรู้ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔   

ได้ด าเนินการประชุมอย่างตอ่เนื่อง เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้   

๑.   ประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  มี  ๒  ประเด็น  ดังน้ี 

๑.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง   การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของ 

รายวิชา  (มคอ.๔ - ๖) 
 

๑.๒  ด้านการวจิัย 

เรื่อง  การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาชุดโครงการวจิัยระดับมหาวิทยาลัย 

 

๒.   เป้าหมายการจัดการความรู้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.๔ – ๗)   เป้าหมาย คอื 

๑. เพื่อให้คณาจารย์มคีวามรู ้ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗ 

๒. เพื่อน าไปปรับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 

 

ด้านการวจิัย 

เรื่อง  การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาชุดโครงการวจิัยระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย คอื 

๑.  มีชุดโครงการวจิัยระดับมหาวิทยาลัยที่มกีารบูรณาการหรอืต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๒.  มีชุดโครงการวจิัยที่เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

๓.  มีชุดโครงการวจิัยที่เกิดจากความร่วมมือกัน อย่างนอ้ย ๒ สาขา/คณะ 

 



 
 

 

 

 

-๑๒- 
 

๓.   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง  การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา          

(มคอ.๔ – ๗)   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ ๑   เป็นสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มมีาตรฐานช้ันน าในระดับประเทศ  มุ่งสร้างการยอมรับความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต

ทางการศึกษา 

 

ด้านการวจิัย 

เรื่อง   การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่าน

กระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic 

Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

๔.   บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง  การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา         

(มคอ.๔ - ๖)  บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรประเภทสายวิชาการ   สายคณาจารย์ทุกคน 
 

ด้านการวจิัย 

เรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย  บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

๕.   มีกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา        

(มคอ.๔ – ๗)  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

๑.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ามคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ  มคอ.๗ 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗ และให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

๒.  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ครั้งที่ ๑ เพื่อสังเคราะห์

องค์ความรู ้และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 



 
 

 

 

 

-๑๓- 

 

๓.  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ครั้งที่ ๒ เพื่อสังเคราะห์

องค์ความรู ้รวบรวม และสรุปองค์ความรูใ้หม่ 
 

ด้านการวจิัย   

เรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุด

โครงการวิจัยโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน ๓ ครั้ง 

๑. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ ๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ ๒ 

๓. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ ๒ 

    

๖.   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   

๑. มีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การด าเนนิงานอย่างชัดเจน 

๒. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการวิจัยร่วมกัน 

แบบข้ามศาสตร์ (Cluster Research) 

๓. มหาวิทยาลัยก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัย 

๔. มีการน าการประกันคุณภาพมาใช้ในการตดิตามและประมวลผลกระบวนการด าเนินงาน

เพื่อให้การด าเนินงานมคีุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

 

การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณได้ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ภายใน

จากการเข้าร่วมโครงการ  และการน าผลการเรียนรู้ไปต่อยอด  ปรับปรุง  และการน าไปใช้ประโยชน์ของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ  เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับ

การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ – ๗) ผลการติดตามประเมินผลจากการที่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการสรุป  สังเคราะห์ในเรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ – ๗) ไปปฏิบัติใช ้ เป็นต้น 

 

การเผยแพร่องค์ความรู้ 

 มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้  คู่มือ  และผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การ

จัดการความรู้ มหาวิทยาลั ยทักษิณ  http://www.tsu.ac.th/kmc/  เ ว็ บ ไซต์ฝ่ ายบริหารกลางและ      

ทรัพยากรบุ คคล  http://www.tsu.ac.th/admin-personnel/  และ เ ว็ บ ไซต์ สถาบั นวิ จั ย และพัฒนา  

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

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


 
 

 

 

 

-๑๔-  

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. มหาวิทยาลัยทักษิณ ขาดทีมงานที่เข้มแข็งในการด าเนินงาน จึงท าให้งานบางงานไม่มี

ประสิทธิภาพที่ควร 

๒.  ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการที่งานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดนั้น ไม่เข้า

ร่วมตลอดระยะเวลาที่จัด 

๓. ผูท้ี่สง่รายชื่อเข้าร่วมโครงการแต่ไม่มาเข้าร่วมโครงการ จงึสง่ผลต่องบประมาณที่ได้ด าเนินการ 

๔. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิดการต่อยอดองค์ความรู้  หรือถอดบทเรียน ภายหลังจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๕. บุคลากรให้ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการมหกรรม KM Day มีน้อยมาก ส่วนใหญ่ผู้สนใจ

เข้าร่วม มีเฉพาะผูร้ับผิดชอบงานการจัดการความรูข้องแต่ละหน่วยงานเท่านั้น  

 

แนวทางแก้ไข 

๑. งานการจัดการความรู้เป็นงานที่ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงได้เพียงคนเดียวแต่ต้อง

อาศัยทีมงานในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง อาจจะดึงบุคลากร

ของแต่ละหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณอ านวยแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็น

ทีมงาน เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

๒. พึงมีมาตรการ หรือนโยบาย หรือบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เข้าร่วม

ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ 

๓. เน้นย้ าให้หนว่ยงานเข้าใจถึงความส าคัญ และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  โดยผู้เข้าร่วม

โครงการต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ และอยู่ได้ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ 

๔. มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลส าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๕. ผู้บริหารของหน่วยงานควรเน้นย้ าและให้ความส าคัญในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

โดยเฉพาะโครงการมหกรรม KM Day ซึ่งเป็นวันที่จะได้เห็นศักยภาพของแต่ละหน่วยงานในการ

น าเสนอผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ รอบ ๑ ป ี

 

 

 



                                                                                              

-๑๕-  
 

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยแต่งตั้ง

คณะท างาน การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๕๕ และได้มีค าสั่ ง เปลี่ ยนแปลงและแต่งตั้ งคณะท างานการจัดการคว ามรู้มหาวิทยาลัย            

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดยได้มีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางในการ

ด าเนนิการจัดการความรู้  ดังนี้ 

๑. ประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  มี  ๔  ประเด็น  ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

๑. รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศกึษาQA Forum 
 

ด้านการวจิัย 

๒. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

๓. เครือขา่ยการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ QA-TSU Forum 

๔. รวมบริการประสานภารกิจ     

 

๒. ก าหนด วิเคราะห์ ทบทวน เพื่อระบุเป้าหมายการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ด้านการผลิตบัณฑติ 

  ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  ขอบเขตการจัดการความรู ้ที่สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ั้งหมดประกอบด้วย 

๑. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานสหกิจศกึษา 
 

  ด้านการวิจัย 

  ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  ขอบเขตการจัดการความรู ้ที่สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ั้งหมดประกอบด้วย 

๑. การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

๒. การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการงานแบบข้ามภารกิจ 

๓. การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยชุมชน 

๔. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 



 
 

 

 

 

แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต 

KM ที่ ๑ 

ขอบเขต 

KM ที่ ๒ 

ขอบเขต 

KM ที่ ๓ 

ขอบเขต 

KM ที่ ๔ 

๑.  สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ วสิัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๒.  เป็นการบูรณาการศาสตร์ในสหสาขาวิชา  ๕ ๔ ๔ ๕ 

๓.  มโีอกาสท าได้ส าเร็จเป็นรูปธรรมสูง ๔ ๓ ๓ ๓ 

๔.  เป็นการพัฒนาที่อาศัยทักษะบริหารและการท างานเป็นทีม ๓ ๓ ๓ ๕ 

๕.  เป็นความตอ้งการของบุคลากรส่วนใหญใ่นส านักงานฯ ๒ ๓ ๓ ๕ 

๖.  ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุน ๕ ๓ ๓ ๕ 

๗.  เป็นความรู้ท่ีต้องจัดการอย่างเร่งดว่น ๔ ๔ ๔ ๔ 

๘.  ความรู้ท่ีเป็นความสามารถหลัก, Best Practices , Innovaton 

ของหน่วยงาน 

๔ ๔ ๔ ๓ 

๙. สามารถพัฒนาตอ่เนื่องไดใ้นอนาคต ๕ ๕ ๔ ๕ 

รวมคะแนน ๓๗ ๓๔ ๓๓ ๔๐ 

หมายเหตุ : -    เกณฑ์การประเมนิคะแนน คือ มากท่ีสุด = ๕, มาก = ๔, ปานกลาง = ๓,  น้อย = ๒ และนอ้ยท่ีสุด  = ๑ 

- เกณฑ์คะแนนอาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได ้

  

        ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่เลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คือ     

การจัดการความรู้เพื่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ ๔๐) 
 

 

  ด้านการบริหารจัดการ 

  ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  ขอบเขตการจัดการความรู ้ที่สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ั้งหมดประกอบด้วย 

๑. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนารายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้มีคุณภาพ ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย สว่นงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร 

๒. การจัดการความรู้เพื่อวิเคราะหบ์ทบาท ภาระหน้าที่ ของสายสนับสนุน เพื่อจัดท า Flow 

chart 

 

 



 
 

 

 

 

 

แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต 

KM ที่ ๑ 

ขอบเขต 

KM ที่ ๒ 
  

๑.  สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ วสิัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

๕ ๕   

๒.  ปรับปรุงแลว้เห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)  ๕ ๕   

๓.  มโีอกาสท าได้ส าเร็จเป็นรูปธรรมสูง ๕ ๕   

๔.  เป็นการพัฒนาที่อาศัยทักษะบริหารและการท างานเป็นทีม ๕ ๕   

๕.  เป็นความต้องการของบุคลากรส่วนใหญใ่นส านักงานฯ ๔ ๕   

๖.  ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุน ๕ ๕   

๗.  เป็นความรู้ท่ีต้องจัดการอย่างเร่งดว่น ๕ ๔   

๘.  ความรู้ท่ีเป็นความสามารถหลัก, Best Practices , Innovaton 

ของหน่วยงาน 

๕ ๕   

๙. สามารถพัฒนาตอ่เนื่องไดใ้นอนาคต ๕ ๕   

รวมคะแนน ๔๔ ๔๔   

หมายเหตุ : -    เกณฑ์การประเมนิคะแนน คือ มากท่ีสุด = ๕, มาก = ๔, ปานกลาง = ๓,  น้อย = ๒ และนอ้ยท่ีสุด  = ๑ 

- เกณฑ์คะแนนอาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได ้

 

        ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่เลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คือ  

๑. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนารายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้มีคุณภาพ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย 

ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร และ ๒. การจัดการความรู้เพื่อวิเคราะห์บทบาท 

ภาระหน้าที่ของสายสนับสนุน เพื่อจัดท า Flow chart (ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ ๔๔) 

 

๓.   เป้าหมายการจัดการความรู้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นเรื่อง รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา เป้าหมาย 

คือปรับปรุงการด าเนินงานและสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา 
 

ด้านการวิจัย 

ประเด็นเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เป้าหมาย KM (KM Desired State)  คือ 

๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวจิัย 



 
 

 

 

๒. มีการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓. มคีู่มอืการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

เป้าหมายหลัก คอื มีการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวจิัย 

๒. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัยจากงบประมาณ

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓. มีการประเมินผลการใช้ระบบและมีคู่มือในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการโครงการวจิัย 

ด้านการบริหารจัดการ 

๑. QA Forum  เป้าหมาย คือ รายงานประเมินตนเอง (SAR) มีคุณภาพ ทั้ง

ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบรหิาร 

๒. รวมบริการประสานภารกิจ เป้าหมาย คือ   เพื่อวิ เคราะห์บทบาท 

ภาระหน้าที่ ของสายสนับสนุน เพื่อจัดท า Flow chart 

 

๔.   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

๑. รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม

ผลติบัณฑิต ที่มมีาตรฐานช้ันน าในระดับประเทศ  มุ่งสร้างการยอมรับความเป็น

เลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศกึษา 
 

ด้านการวจิัย 

๑. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างองค์

ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters)   

ข้ามศาสตร์ สนองตอบความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

๑. QA Forum สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที่ ๗



 
 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพึ่งพาตนเองและการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยค านงึถึงคุณภาพชวีิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร 

๒. รวมบริการประสานภารกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการ

พึ่งพาตนเองและการมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของ

สมาชิกในองค์กร 

 

๕.   บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

๑. รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา  บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

ด้านการวจิัย 

๑. การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสทิธิภาพ 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  นักวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้รู้ด้านระบบสารสนเทศจากภายนอกองค์กร นักบริหาร

งานวิจัยจากหนว่ยงานระดับคณะ และบุคลากรของส่วนงานวิชาการ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

๑. QA Forum  บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร 

๒. รวมบริการประสานภารกิจ  บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  งานวิชาการ      

งานบริการนิสิต   งานการเงนิ งานพัสดุ งานบุคคล และงานแผนงาน 

 

๖.   มีกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

๑. รวมใจเป็นหน่ึง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา มีกิจกรรมแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ สหกิจ

ศกึษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสหกิจศึกษากับหน่วยงาน

ภายนอก 

๑.๓ จัดกิจกรรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสหกิจศึกษาระหว่าง



 
 

 

 

คณะท างานพร้อมจัดท าร่างคู่มือและขั้นตอนการด าเนินงานใหม่ 

๑.๔ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างคู่มือและขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้

ปรับปรุงแล้ว 

๑.๕ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า มคอ.ตามมาตรฐาน  TQF 

๑.๖ คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา น าองค์ความรู้ที่ได้หรือ

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานโครงการ   

สหกิจศึกษาของตนเอง 
 

ด้านการวจิัย   

๒. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ   มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

๑.๑ จัดประชุมช้ีแจงและก าหนดประเด็นเพื่อการจัดการความรู้ในการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ          

(KM Desired State) 

๑.๒ ก าหนดผู้รู้ในองค์กรพร้อมกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นที่รับผิดชอบ

เพื่อการแบ่งปันความรู้สูส่มาชิกในองค์กร 

๑.๓ จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

งานวิจัยทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม บนฐานภาระงานด้านการวิจัยของ

องค์กร (Requirement Analysis) 

๑.๔ การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างผู้ใช ้ผูร้ับบริการ และผูพ้ัฒนาระบบ (System Design) 

๑.๕ การทดสอบและประเมินการใช้ระบบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (System 

Assessment) 

๑.๖ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบระหว่างผู้ใช้ ผู้รับบริการ และ

ผูพ้ัฒนาระบบ(Learning and Sharing) 

๑.๗ จัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 

(Knowledge Asset) 

๑.๘ บุคลากรกลุ่มเป้าหมายน าคู่มือไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

   

ด้านการบริหารจัดการ   

  ๓.  QA Forum  มีกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน QA Forum มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๕ 

๑.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการการเขียนรายงานประเมินตนเอง 



 
 

 

 

(SAR) ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร 

๑.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อติดตามผลการเขียนรายงานประเมิน

ตนเอง (SAR) รอบ ๖ เดือน 

๑.๔ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อติดตามผลการเขียนรายงานประเมิน  

ตนเอง (SAR) รอบ ๙ เดือน 

๑.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แล้วน ามา

สังเคราะห์เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และรวบรวมในรูปแบบเอกสาร พร้อมทั้ง

เผยแพร่ใหทุ้กหน่วยงานทราบ 

๑.๖ บุคลากรที่รับผดิชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนงานวิชาการ 

ส่วนงานอื่น และงานบริหาร น าองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาก

การแลกเปลี่ยน ไปปรับใช้ ในการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

   ๔.  รวมบรกิารประสานภารกิจ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

 ๒.๑  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเชิญผู้มีประสบการณ์ มาร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ 

๒.๒  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยร่วมกันถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์

ความรูท้ี่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ 

 ๒.๓  ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ และรวบรวมเป็นเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี แล้ว

เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ 

 ๒.๔  บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย น าองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไปปรับใช้ แล้วประเมินผลความพึงพอใจจาก

ผูร้ับบริการ 

 

๖. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 

๑. มีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การด าเนนิงานอย่างชัดเจน 

๒. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการวิจัยร่วมกัน

แบบข้ามศาสตร์ (Cluster Research) 

๓. มหาวิทยาลัยก าหนดให้การจัดการความรูเ้ป็นยุทธศาสตรห์นึ่งของมหาวิทยาลัย 

๔. มีการน าการประกันคุณภาพมาใช้ในการติดตามและประมวลผลกระบวนการ

ด าเนนิงานเพื่อให้การด าเนินงานมคีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๕. มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นนโยบายให้นักวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 



 
 

 

 

๖. ผูบ้ริหารทุกระดับตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ 

๗. มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นนโยบายให้นักวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

๘. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 



                                                                                              

-๒๓- 

 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ด้านการผลิตบัณฑิต) 

 

ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็นที่ ๑  :  รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาสหกิจศกึษา 

 

เป้าหมาย KM (Desired State)   คอื   ปรับปรุงการด าเนนิงานและสร้างความเข้าใจสหกิจศกึษา 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานช้ันน าในระดับประเทศ  มุ่งสร้างการ

ยอมรับความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศกึษา 

 

 



 
 

 

 

-๒๔- 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ด้านการผลิตบัณฑติ)  (ต่อ แผ่นที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๑ รวมใจเป็นหนึ่ง  ท างานเป็นทีม  

เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน

โ ค ร ง ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงการ

ด าเนนิงานโครงการสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ 

 

๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

สหกิจศึกษากับหนว่ยงานภายนอก 

 

๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

สหกิจศึกษาระหว่างคณะท างานพร้อมจัดท า

ร่างคู่มือและขัน้ตอนการด าเนินงานใหม่ 

 

๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างคู่มือและ

ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว 

ธันวาคม 2555 

 

 

ธันวาคม 2555 

 

 

มกราคม 2556 

 

 

 

กุมภาพันธ์ 2556 

 

ฝา่ยวิชาการและ

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 



 
 

 

 

-๒๕- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ด้านการผลิตบัณฑติ)  (ต่อ แผ่นที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

   ๕. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า 

มคอ.ตามมาตรฐาน  TQF 

 

๖. 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 



 
 

 

 

-๒๖- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ด้านการวิจัย) 

 

ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็น  :   การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย KM (Desired State)   คอื  ๑. มีการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

                           ๒. มีการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 

                            ๓. มคีู่มอืการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  : ยุทธศาสตร์ที่  ๔  เสริมสรา้งองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรคผ์า่นกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการ 

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความรว่มมอืทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 



 
 

 

 

-๒๗-  
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ด้านการวิจัย)  (ต่อ แผ่นที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๑ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

- บุคลากรของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

- นั กวิ จั ย  มหาวิทยาลั ย

ทักษิณ 

- ผู้รู้ด้านระบบสารสนเทศ

จากภายนอกองค์กร 

- นักบริหารงานวิจัยจาก

หนว่ยงานระดับคณะ 

- บุคลากรของส่ วนงาน

วิชาการ 

 

๑. 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) 
 

๒. ก าหนดผู้ รู้ ใ นองค์ กรพร้ อมกิ จกรรมที่

สอดคล้องกับประเด็นที่รับผิดชอบเพื่อการ

แบ่งปันความรูสู้่สมาชิกในองค์กร 
 

๓. จัดเวทีวิ เคราะห์ความต้องการใ ช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยทั้ง

ระบบแบบมีส่วนร่วม บนฐานภาระงานด้าน

การวิจัยขององค์กร(Requirement Analysis) 
 

๔. การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

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

ผู้ รับบริการ และผู้พัฒนาระบบ(System 

Design) 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 

 
 

สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

 
 

สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

 
 
 

 

กันยายน - 

ธันวาคม๒๕๕๕ 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 
 

 

 

-๒๘-  

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ด้านการวิจัย)  (ต่อ แผ่นที่ ๓)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๑ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

- บุคลากรของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

- นั กวิ จั ย  มหาวิทยาลั ย

ทักษิณ 

- ผู้รู้ด้านระบบสารสนเทศ

จากภายนอกองค์กร 

- นักบริหารงานวิจัยจาก

หนว่ยงานระดับคณะ 

- บุคลากรของส่ วนงาน

วิชาการ 

 

 

๕. การทดสอบและประเมินการใช้ระบบโดยผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง(System Assessment) 

 

๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ

ระหว่างผู้ใช้ ผู้รับบริการ และผู้พัฒนาระบบ

(Learning and Sharing) 

 

๗. จัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย(Knowledge Asset) 

และน าคู่มือที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จรงิ 

มกราคม - 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 

เมษายน ๒๕๕๖ 

 

 

 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 
 

 

 

-๒๙-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ด้านการบรหิารจัดการ) 

 

ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็นที่ ๑  :   เครือขา่ยการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ QA-TSU Forum 

   

เป้าหมาย KM (Desired State)   คอื   รายงานประเมินตนเอง (SAR) มคีุณภาพ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพึ่งพาตนเองและการมุ่งผลสัมฤทธิ์

โดยค านึงถึงคุณภาพชีวติและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร 

 



 
 

 

 

-๓๐- 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ด้านการบรหิารจัดการ)  (ต่อ แผน่ที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๑ เครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

QA-TSU Forum 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ของส่วนงานวิชาการ ส่วน

งานอื่น และงานบริหาร 

 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน QA Forum 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๕ 

 

๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการการ

เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของส่วน

งานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร 

 

๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อติดตามผล

การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) รอบ ๖ 

เดือน 

 

๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อติดตามผล

การเขียนรายงานประเมิน ตนเอง (SAR) รอบ 

๙ เดือน 

พฤศจกิายน 

๒๕๕๕ 

 

 

มกราคม –

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 

 

 

เมษายน ๒๕๕๖ 

ฝา่ยวิชาการและ

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 



 
 

 

 

-๓๑- 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ด้านการบรหิารจัดการ)  (ต่อ แผน่ที่ ๓)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๑ เครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

QA-TSU Forum 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ของส่วนงานวิชาการ ส่วน

งานอื่น และงานบริหาร 

 

 

๕. สรุปองค์ความรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในแต่ละครั้ง แล้วน ามาสังเคราะห์เป็น

แนวปฏิบัติที่ ดี  และรวบรวมในรูปแบบ

เอกสาร พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน

ทราบ 

 

๖. บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น 

และงานบริหาร น าองค์ความรู้  หรือแนว

ปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยน ไปปรับใช้ 

ในการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

เมษายน ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

เมษายน – 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ฝา่ยวิชาการและ

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 



 
 

 

 

-๓๒- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ด้านการบรหิารจัดการ) 

 

ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็นที่ ๒  :   รวมบริการประสานภารกิจ     

 

เป้าหมาย KM (Desired State)   คอื   เพื่อวิเคราะหบ์ทบาท ภาระหนา้ที่ ของสายสนับสนุน เพื่อจัดท า Flow chart 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพึ่งพาตนเองและการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

โดยค านึงถึงคุณภาพชีวติและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร 

 



 
 

 

 

-๓๓- 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ด้านการบรหิารจัดการ)  (ต่อ แผน่ที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๒ รวมบริการประสานภารกิจ    

 

 

 

 

 

งานวิชาการ งานบริการ

นิสิต งานการเงิน งานพัสดุ 

งานบุคคล และงานแผนงาน 

๑. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญผู้มี 

ประสบการณ์ในด้านการบริการ มาร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที่ ๑ 
 

๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยร่วมกัน

ถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ 
 

๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยร่วมกัน

ถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๓ 
 

๔. ร่วมกันสรุปองค์ความรู้  และรวบรวมเป็น

เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี  แล้วเผยแพร่องค์

ความรู้ ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

พฤศจกิายน 

๒๕๕๕ 

 
 

มกราคม ๒๕๕๖ 

 

 
 

มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 

เมษายน ๒๕๕๖ 

ฝา่ยบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล 



 
 

 

 

-๓๔- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ด้านการบรหิารจัดการ)  (ต่อ แผน่ที่ ๓)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรอืกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๒ รวมบริ ก ารประสานภารกิ จ    

(งานบริการ) 

 

 

 

 

 

งานบริการนสิิต งานการเงิน 

งานพัสดุ งานบุคคล และ

งานแผนงาน 

๕. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย น าองค์ความรู้ หรือ

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ไปปรับใช้ แล้วประเมินผลความพึงพอใจจาก

ผูร้ับบริการ 

 

เมษายน  –

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

 

 

ฝา่ยบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


