รายงานประจาปี การจัดการความรู้

ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยทักษิณ

คานา
รายงานประจาปี การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย ทัก ษิ ณ ประจาปี การศึ ก ษา ๒๕๕๓ ( ๑ มิ ถุนายน
๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้ วดั การจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ๗.๒ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เกิดจากการประมวลผลกิ จกรรมแต่ละครั้งและจากรายงานผลการดาเนิ นงาน
ของหน่วยงานที่นาเสนอมายังฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล (งานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
โดยมี ส่ ว นประกอบหลัก ๆ คื อ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานทั้ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค ปั จ จัย
สนับสนุน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยในอนาคต
มหาวิทยาลัย หวัง ว่ารายงานฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน ในการนาเครื่ องมื อการจัดการ
ความรู ้ไปใช้ในการผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป

งานการ
จัดการความรู้
ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
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บทนา
การปฏิ บ ตั ิ ราชการสมัยเก่ าเน้นการใช้ความรู ้ ชัดแจ้งที่ มี “ผูร้ ู้ ” กาหนดไว้ แต่ก ารปฏิ บตั ิ ราชการตาม
แนวทางจัดการความรู ้ จะเน้นให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้ความรู ้ ฝังลึกที่อยูใ่ นสมองของตนเอง และเน้นการร่ วมกันสร้าง
ความรู ้ข้ ึนใช้งาน ซึ่ งจะทาให้การปฏิบตั ิงานมีความเป็ นพลวัต สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อบริ บทที่แตกต่างกัน
หรื อเปลี่ ยนแปลงไป การจัดการความรู้ (Knowledge management) จะช่ วยงานราชการได้อย่างไร ในพระราช
กฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ระบุในมาตรา ๑๑ ดังนี้ “ส่ วน
ราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู ้ ในส่ วนราชการ เพื่อให้มีลกั ษณะที่เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ โดย
ต้องรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็ นบุ คลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทาแผนการจัดการความรู ้ (KM Action Plan) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าวและได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู ้ ซึ่ งในปี การศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ได้พิจารณากาหนด
นโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) เป้ าหมาย กระบวนการ และจัดทาแผนให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ในเรื่ องด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างเป็ นรู ปธรรม อันจะนาไปสู่ สัมฤทธิ์ ผลในการดาเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตามแผนการ
ดาเนินงาน
ช่ วงเวลาในการสรุ ปผลการดาเนินงาน
ด้วยในปี นี้ มหาวิ ท ยาลัย ให้ด าเนิ น การจัดการความรู ้ ตามปี การศึ ก ษา เป็ นครั้ งแรก จึ ง ก าหนด
แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ตามกรอบเวลาของปี การศึกษา ๒๕๕๓ อยูร่ ะหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
การติดตามและประเมินผล
๑. ให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานรอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑ ปี
๒. ให้หน่วยงานเข้าร่ วมจัดนิ ทรรศการเพื่อรายงานผลการดาเนิ นงาน และเผยแพร่ ความรู ้แก่หน่วยงาน
อื่นๆ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ KM Day มหาวิทยาลัยทักษิณประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓

กรอบการประเมินด้ านการจัดการความรู้
ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กาหนดให้ส่ วนราชการมี หน้า ที่ พ ฒั นาความรู ้ ใ นส่ วนราชการ เพื่อให้มี ล กั ษณะเป็ นองค์ก รแห่ ง
การเรี ยนรู ้ อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ ราชการได้อย่างถู กต้อง รวดเร็ ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้ างวิสัยทัศน์ และปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุ คลากร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ตลอดเวลา ทั้ง นี้ เ พื่อ ประโยชน์ใ นการปฏิ บ ตั ิ ร าชการของส่ ว น
ราชการให้สอดคล้องกับการบริ หาราชการให้เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎี ก า รวมถึ ง พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไ ขเพิ ่ม เติ ม (ฉบับ ที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่ ง ปรากฏในมาตราที ่ ๘
“การศึ กษา หมายความว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อความเจริ ญงอกงาม ของบุ คคลและสังคมโดยการถ่ ายทอด
ความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้ าง องค์ความรู ้ อนั เกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม สัง คม การเรี ย นรู ้ และปั จจัย เกื้ อหนุ นให้บุ ค คลเรี ย นรู ้
อย่า งต่อเนื่ องตลอดชี วิต” มาตรฐานการอุดมศึก ษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ลงวันที่ ๗
สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๔๙ นัน่ คื อ “มาตรฐานด้า นการสร้ า งและพัฒ นาสัง คมฐานความรู ้ แ ละสัง คมแห่ ง การ
เรี ยนรู้ ” และยังปรากฏในมาตรฐานการศึ กษาของชาติ นั่นคื อ มาตรฐานที่ ๓ “แนวการสร้ า งสัง คมแห่ ง การ
เรี ยนรู ้ และสังคมแห่ งความรู ้ ”
ทั้ง นี้ ตามแนวทางของสานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (สกอ.) องค์ป ระกอบที่ ๗
การบริ หารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู ้ มี เกณฑ์การประเมิ นดังนี้
๑. มีการกาหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่ างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
๑.๑ สถาบันควรศึกษาเป้ าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็ นสาคัญ หรื อมุ่งสู่ อตั ลักษณ์ใดที่ตอ้ งการ เพื่อนามาใช้ในการกาหนด
แผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนปฏิบตั ิการในการจัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
๑.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู ้ อาจประกอบด้วย รองอธิ การบดี
ผูช้ ่วยอธิ การบดี คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี ผูอ้ านวยการ หัวหน้างาน ที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ หรื อ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจยั รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็ นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๑.๓ สถาบันควรมี เป้ าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่ อง การพัฒนาทัก ษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็ นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุ มพันธกิ จด้านการผลิ ตบัณฑิ ตและด้าน
การวิจยั รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู ้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิ คการปรับปรุ งหลักสู ตรและ
วิธีการเรี ยนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจยั ภายในสถาบัน เป็ นต้น

๒. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ ทกี่ าหนดในข้ อ ๑
๒.๑ กลุ่มเป้ าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจยั อย่างน้อยควรเป็ นบุ คลากรที่ ท าหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตบัณฑิ ตและการวิจยั เช่ น คณาจารย์หรื อ
นักวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู ้ดงั กล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆที่สถาบันมุ่งเน้น
๒.๒ สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจุดเด่นของ
อาจารย์หรื อนักศึ ก ษาในแต่ ล ะคณะ หรื อสาขาวิช า โดยเฉพาะด้า นการจัดการเรี ย นการสอน และการวิจยั ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนามากาหนดเป็ นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู ้ให้ได้
องค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. มี ก ารแบ่ งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จ ากความรู้ ทัก ษะของผู้ มีประสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ดี ต ามประเด็ น ความรู้ ที่ ก าหนดในข้ อ ๑ และเผยแพร่ ไ ปสู่ บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
๓.๑ สถาบันควรเชิ ญบุ คลากรภายใน หรื อภายนอกที่มีผลงานดี เด่นทางด้านวิชาการ
และผลงานทางด้านวิจยั รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู ้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรม
อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุ มสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกับเจ้าของความรู ้ เคล็ด
ลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
๓.๒ สถาบันควรส่ งเสริ มให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายในสถาบัน เช่น
การส่ งเสริ มให้มีชุมชนนักปฏิบตั ิและเครื อข่ายด้านการจัดการความรู ้ ทั้งระหว่างหน่ วยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน เพื่ อให้เกิ ดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ อย่า งต่ อเนื่ อง โดยการจัดสรรทรั พ ยากรอย่า ง
เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
๔. มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ที่กาหนดในข้ อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ ง
เรี ยนรู้ อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่ างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์ อักษร
(explicit knowledge)
๔.๑ มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้ท้ งั ที่มีอยูใ่ นตัวบุคล
และแหล่ งเรี ยนรู ้ อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบตั ิที่ดีได้ง่าย
๔.๒ ควรมี ก ารใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการ และเผยแพร่ ความรู ้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
๔.๓ ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และยกย่องให้
เกียรติแก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของความรู ้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว

๕. มีการนาความรู้ ที่ได้ จากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษาปั จจุ บันหรื อปี การศึ กษาที่ผ่านมา
ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge)
ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัติทดี่ ีมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง
๕.๑ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบควร วิ เ คราะห์ ค วามรู ้ จ ากแนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ เช่ น
นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เ กิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริ บทของหน่วยงานที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
๕.๒ ผูร้ ับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดา้ นการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจยั
๕.๓ มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการ
ความรู้ มาปรับปรุ งและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
๕.๔ ผูร้ ับผิดชอบควรสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตามเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
การดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปี การศึกษา ๒๕๕๓
มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู ้ กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ าหมาย และผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ประเด็นการจัดการความรู้
๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้เ ลื อ กประเด็ น การจัด การความรู้ ด้า นการผลิ ต บัณ ฑิ ต ในประเ ด็ น
เรื่อง การออกแบบการสอนเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
๑.๒. ด้านการวิจยั
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ เ ลื อ กประเด็ น การจั ด การความรู้ ด้ า นการวิ จ ั ย ในประเด็ น
เรื่อง การจัดการความรู้ ในการพัฒนาหน่ วยวิจัยทีเ่ ข้ มแข็ง
๒. เป้าหมายการจัดการความรู้
๒.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น เรื่อง การออกแบบการสอนเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญกับการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) มีเป้าหมาย ดังนี้
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทา มคอ.๓ ให้กบั อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๔

๒.๒ ด้านการวิจยั ประเด็น เรื่อง การจัดการความรู้ ในการพัฒนาหน่ วยวิจัยทีเ่ ข้ มแข็ง มีเป้าหมาย
ดังนี้
- มีการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาหน่ วยวิจยั เฉพาะทางตลอดทั้งปี
อย่างน้อย ๕ ครั้ง
- มีหน่วยวิจยั เฉพาะทางที่ได้รับการจัดตั้งทั้งหมด จานวน ๑๐ หน่วยวิจยั
- มีนกั วิจยั หน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐ คน
- มีบณั ฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยวิจยั อย่างน้อย จานวน ๒๐ คน
- มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในระดับชาติ และ/หรื อระดับนานาชาติอย่างน้อย ๒๐ เรื่ อง
- หน่วยวิจยั ทุกหน่วยมีฐานข้อมูล/web site ของหน่วยวิจยั
๓. สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
๓.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่ อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ผลิตบัณฑิ ต ที่ มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่งสร้ างการยอมรับความเป็ นเลิ ศในการ
ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
๓.๒ ด้านการวิจยั ประเด็นเรื่ อง การจัดการความรู ้ในการพัฒนาหน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ เสริ มสร้ า งองค์ ค วามรู ้ นวัต กรรม และผลงานสร้ า งสรรค์ ผ่ า น
กระบวนการวิจยั เพื่อรองรับการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ในรู ปแบบความร่ วมมือทางวิชาการ
(Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๔. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่ อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) บุคลาการกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
และอาจารย์ในเครือข่ าย
๔.๒ ด้านการวิจยั ประเด็นเรื่ อง การจัดการความรู ้ในการพัฒนาหน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง บุคลาการ
กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่ วยวิจัยทีไ่ ด้ รับการจัดตั้งและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

๕. มีกจิ กรรมการแบ่ งปั นแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ ตรง ดังนี้
๕.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การออกแบบการสอนเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
- ครั้งที่ ๑ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอาคาร
เรี ยนรวมอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเชิญ อ.ดร.
กรองทิพย์ นาควิเชียร เป็ นวิทยากรร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จานวน ๙๐ คน
- ครั้งที่ ๒ เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา และห้องปะชุม ๒ อาคารบริ หารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน ๑๙ คน
๕.๒ ด้านการวิจยั กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การจัดการความรู้ในการพัฒนา
หน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง ดังนี้
- กิจกรรมอบรมการวิจยั สถาบัน ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ
ห้องประชุ มทองหลาง ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวิทยากร
ร่ วมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ๓ ท่ า น คื อรศ.ดร. นภาพร สิ งหทัต อ.ดร.สุ ธ าสิ นี
บุ ญ ญาพิ ท ัก ษ์ และ อ.ดร.มณฑนา พิ พ ฒ
ั น์ เพ็ญ เชิ ญ มี ผูเ้ ข้า ร่ ว มแลกเปลี่ ย น
จานวน ๔๑ คน
- กิ จกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจยั ชุ มชน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณวัดตะโหมด โดยมี กลุ่ มนักวิจยั จากมหาวิท ยาลัย ทักษิ ณ ปราชญ์จากชุ มชน
ตะโหมด บ้า นในกอย อ.ป่ าบอน กลุ่ ม สิ น แพรทอง อ.ศรี น คริ น ทร์ และจาก
จังหวัดชุมพร
กิ จกรรมอบรมสั ม มนานัก บริ หารงานวิจยั ในระหว่า งวันที่ ๒-๔ กุ มภาพันธ์
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ –มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ -มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน ๔๓ คน
กิ จกรรมการอบรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิ ติช้ นั สู ง ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง C๑๐๕ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน ๒๗ คน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนาหน่วยวิจยั
ในวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุ ม SC๒๑๖ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา โดยเชิญ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ และ ผศ.กมล คงทอง

-

-

เป็ นวิทยากรร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน ๕๘ คน
กิจกรรมการรายงานผลการดาเนิ นการของหน่วยวิจยั ในรอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มีผเู้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน ๒๒ คน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั
มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ครั้ งที่ ๒๑ ประจาปี ๒๕๕๓ ระหว่า งวัน ที่ ๒๕ – ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จัง หวัดสงขลา โดยเชิ ญ ศ.นพ.
วิจารณ์ พานิ ช ครู บ าสุ ทธิ นันท์ ปรั ชญพฤทธ์ นายประยงค์ รณรงค์ เป็ น
วิ ท ยากรร่ วมแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ มี เ วที แ ลกเปลี่ ย น จ านวน ๑๑ เวที

-๑๑สรุ ปแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓
มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้ และการจัดกิจกรรมดังนี้
สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ (ด้ านการผลิตบัณฑิต)
ชื่อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็น : การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทา มคอ.๓ ให้กบั อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่งสร้างการยอมรับความ
เป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา

-๑๒สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ แผ่นที่ ๒)
ลาดับ

ประเด็น

๑

การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ย น
เป็ นสาคัญกับการจัดทารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.๓)

บุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และอาจารย์ใน
เครื อข่าย

โครงการหรือกิจกรรม

๑. ครั้งที่ ๑ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๔ ณ หอประชุมอาคารเรี ยนรวมอเนกประสงค์
๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเชิญ
อ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชี ยร เป็ นวิทยากรร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
จานวน ๙๐ คน
๒. ครั้งที่ ๒ เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อสังเคราะห์
องค์ความรู ้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ครั้งที่ ๑
เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องปะชุม
๒ อาคารบริ หารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน
จานวน ๑๙ คน

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
ก.พ. – มี.ค. ๕๔

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ฝ่ ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

-๑๓สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ (ด้ านการวิจัย)
ชื่อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็น : การจัดการความรู ้ในการพัฒนาหน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
-

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาหน่วยวิจยั เฉพาะทางตลอดทั้งปี อย่างน้อย ๕ ครั้ง
มีหน่วยวิจยั เฉพาะทางที่ได้รับการจัดตั้งทั้งหมด จานวน ๑๐ หน่วยวิจยั
มีนกั วิจยั หน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐ คน
มีบณั ฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยวิจยั อย่างน้อย จานวน ๒๐ คน
มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในระดับชาติ และ/หรื อระดับนานาชาติอย่างน้อย ๒๐ เรื่ อง
หน่วยวิจยั ทุกหน่วยมีฐานข้อมูล/web site ของหน่วยวิจยั

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ เสริ มสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ผา่ นกระบวนการวิจยั เพื่อรองรับการเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั ในรู ปแบบความร่ วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบ
ความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

-๑๔สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ แผ่นที่ ๒)
ลาดับ
๒

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การจัด การความรู้ ใ นการพัฒ นา หน่ ว ยวิจ ัย ที่ ไ ด้รั บ การจัด ตั้ง ๑. กิจกรรมอบรมการวิจยั สถาบัน ในระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๓ – พ.ค. ๕๔ สถาบันวิจยั และพัฒนา
หน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง
และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
– ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑
ทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวทิ ยากร
ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ๓ ท่าน คือรศ.ดร.นภาพร
สิ งหทัต อ.ดร.สุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์ และ อ.ดร.
มณฑนา พิพฒั น์เพ็ญเชิญ มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน
จานวน ๔๑ คน
๒. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาโจทย์วจิ ยั ชุมชน ในวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดตะโหมด โดยมีกลุ่ม
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ปราชญ์จากชุมชน
ตะโหมด บ้านในกอย อ.ป่ าบอน กลุ่มสิ นแพรทอง
อ.ศรี นคริ นทร์ และจากจังหวัดชุมพร

-๑๕สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา 2553 (ด้ านการผลิตบัณฑิต)
ลาดับ
๒

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

การจัด การความรู้ ใ นการพัฒ นา หน่ ว ยวิจ ัย ที่ ไ ด้รั บ การจัด ตั้ง ๓. กิจกรรมอบรมสัมมนานักบริ หารงานวิจยั ใน
หน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง
และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ทักษิณ
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ –
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน
จานวน ๔๓ คน
๔. กิจกรรมการอบรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติช้ นั สู ง
ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง
C๑๐๕ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน
๒๗ คน

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

พ.ย.๕๓ – พ.ค. ๕๔ สถาบันวิจยั และพัฒนา

-๑๖สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา 2553 (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ แผ่นที่ ๒)
ลาดับ
๒

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การจัด การความรู้ ใ นการพัฒ นา หน่ ว ยวิจ ัย ที่ ไ ด้รั บ การจัด ตั้ง ๕. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ พ.ย.๕๓ – พ.ค. ๕๔ สถาบันวิจยั และพัฒนา
หน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง
และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ตรงด้านการพัฒนาหน่วยวิจยั ในวันที่ ๔ สิ งหาคม
ทักษิณ
๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเชิญ รศ.ดร.กมล
เลิศรัตน์ และ ผศ.กมล คงทอง เป็ นวิทยากรร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน
๕๘ คน
๖. กิจกรรมการรายงานผลการดาเนินการของหน่วย
วิจยั ในรอบ 6 เดือน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ
ห้องประชุม SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน 22 คน

-๑๗สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา 2553 (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ แผ่นที่ ๓)
ลาดับ
๒

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การจัด การความรู้ ใ นการพัฒ นา หน่ ว ยวิจ ัย ที่ ไ ด้รั บ การจัด ตั้ง ๗. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นโครงการการประชุม พ.ย.๕๓ – พ.ค. ๕๔ สถาบันวิจยั และพัฒนา
หน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง
และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
วิชาการและเสนอผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทักษิณ
ครั้งที่ ๒๑ ประจาปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ –
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยเชิ ญ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ครู บา
สุ ทธินนั ท์ ปรัชญพฤทธ์ นายประยงค์ รณรงค์
เป็ นวิทยากรร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีเวที
แลกเปลี่ยน จานวน ๑๑ เวที

-๑๘บทสรุ ป
๑. ผลการดาเนินงานเชิ งปริมาณ
เกิดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Cop) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
คณะ วิทยาลัย สานัก สถาบัน ฝ่ าย และงาน มีจานวนทั้งสิ้ น ๒๔ ชุมชนฯ ได้แก่
ชื่อหน่ วยงาน

เรื่องทีห่ น่ วยงานดาเนินการจัดการความรู้

๑. คณะศึกษาศาสตร์

๑. การจัดการเรี ยนการสอน
๒. การจัดทาโครงการวิจยั

๒. คณะศิลปกรรมศาสตร์

การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึ กษา และการเพิ่มผลงานวิจยั /
งานสร้างสรรค์

๓. คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ การเขียนโครงร่ างงานวิจยั /การเขียนแผนการสอน
๔. คณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา

ภารกิ จด้านการเรี ยนการสอนและการวิจยั วิสัยทัศน์
การจัดการความรู้ของคณะวิทยาการสุ ขภาพและการ
กีฬา “เป็ นเลิศด้ านการเรียนการสอนและวิจัยสุ ขภาวะ
คนปักษ์ ใต้ ”

๕. คณะเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเรี ยน
การสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการของคณะ
๖. คณะวิทยาศาสตร์

๑. รู ปแบบการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. วิจยั ไปสู่ สอน...สอนไปสู่ วจิ ยั

๗. คณะนิติศาสตร์

เพิ่มศักยภาพของบุ คลากร/การทางาน/การเรี ยนการ
สอน/การวิจยั

-๑๙๘. บัณฑิตวิทยาลัย

๑. บัณฑิ ตวิทยาลัย จะจัดท าเป็ นคลิ นิก วิจยั เพื่ อให้
คาปรึ กษาและให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการทาวิจยั ของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
๒. กรณี มี ร ะเบี ย บข้ อ บัง คับ หรื อแนวปฏิ บ ัติ ที่
กาหนดขึ้ นใหม่ บัณฑิ ตวิทยาลัยจะเชิ ญผูเ้ กี่ ยวข้อง
มาร่ วมรั บฟั งให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิ ดเห็ นเพื่อให้
การจัดการศึ ก ษาระดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษามี คุณ ภาพและ
ประสบความสาเร็ จได้ง่ายยิง่ ขึ้นต่อไป

๙. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การขับเคลื่ อนองค์ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ ด้า นการวิจยั
และงานสร้ า งสรรค์ ข องคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน

๑๐. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

การบริ หารจัดการและการสร้ างคุ ณค่าเพิ่มให้กบั ภูมิ
ปัญญาชุมชนในจังหวัดพัทลุง

๑๑. สานักหอสมุด

1. สานักหอสมุด: บริ บทในการส่ งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self Directed Learning) และการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ (Self Long Learning) แก่บณั ฑิต
2. สานักหอสมุด: บริ บทในการส่ งเสริ มการวิจยั ของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. สานักหอสมุด: จากงานประจาสู่ งานวิจยั สถาบัน

๑๒. สานักคอมพิวเตอร์

การจัด การความรู ้ ก ารให้ บ ริ การระบบรหั ส ผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๑๓. สถาบันทักษิณคดีศึกษา

การวิจยั ทางด้านวัฒนธรรม

๑๔. สถาบันวิจยั และพัฒนา

การจัดการความรู ้ในการพัฒนาหน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง

-๒๐๑๕. สถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการ
ศึกษาแบบบูรณาการ

ถอดความรู ้ของชุมชน บูรณาการกับความรู ้เชิง
วิชาการ และพัฒนาเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ให้กบั นิสิต

๑๖. ฝ่ ายบริ หารงานสภามหาวิทยาลัย

การเขียนรายงานการประชุม
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
๑๗. ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ถักทอประสบการณ์ สานต่อแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
บริ หารจัดการงานเอกสาร
๑๘. ฝ่ ายแผนงานและการคลัง

การจัดทาแผนพัฒนาของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
แก่ผบู ้ ริ หารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๑๙. ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา

การนาการประกันคุณภาพมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน

๒๐. ฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตพัทลุง

กิจกรรม ๕ ส. ที่ยงั่ ยืน

๒๑. ฝ่ ายบริ หารวิทยาเขตสงขลา

การอนุรักษ์พลังงาน

๒๒. ฝ่ ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง

ความรู้และเทคนิคการเขียนหนังสื อราชการ

๒๓. ฝ่ ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา

พัฒ นานิ สิ ตให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ

๒๔. งานตรวจสอบภายใน

การนาความรู้ จากการศึกษากฎระเบียบมาใช้ในการ
ตรวจสอบด้า นกฎระเบี ย บและให้ ค าปรึ กษาด้า น
กฎระเบียบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

๒๕. งานวิเทศสัมพันธ์

เครื อข่ายวิเทศสัมพันธ์ที่มีการเรี ยนรู้แนวทางพัฒนา
ความร่ วมมือกับต่างประเทศ

-๒๑จากการดาเนิ นการจัดการความรู ้ ของหน่ วยงานในรอบ ๑ ปี มหาวิทยาลัยได้จดั งานมหกรรม
KM Day มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ ขึ้นเพื่อเป็ นการสรุ ปและเผยแพร่ องค์ความรู ้ที่
ได้ พร้ อมทั้งนาเสนอผลการดาเนิ นงานการจัดการความรู ้ ของทุกหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
และได้ยกย่องหน่วยงานที่มีการจัดการความรู ้ ดีเด่น โดยมีคณะกรรมการดาเนิ นงานพิจารณารางวัลการ
จัดการความรู ้ ซึ่ ง รางวัล แบ่ ง เป็ น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่ วยงานที่จั ด การความรู้ ดีเด่ น และ
ประเภทหน่ วยงานที่นาเสนอผลการจัดการความรู้ ดีเด่ น (นิทรรศการ) สาหรับหน่ วยงานที่ได้รับรางวัล
ประเภทหน่วยงานที่จดั การความรู ้ดีเด่น ได้รับรางวัลดีเด่น คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักหอสมุด
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ คณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุ มชน ส่ วนประเภทหน่ วยงานที่นาเสนอผลการจัดการความรู ้ ดีเด่น (นิ ทรรศการ) รางวัลดี เด่น ได้แก่
สานักหอสมุด รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ คณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา และวิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุ มชน
๒. ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณดาเนิ นการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ ได้กาหนดประเด็น
ที่สอดคล้องกับและเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ เรื่ อง พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอนและการ
วิจยั ที่เข้มแข็ง ซึ่ งการจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ใช้ในการบริ หารจัดการก็จะไปสอดคล้องกับแผน
ยุท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้ และมุ่งเน้ นผลสั มฤทธิ์ โดยคานึงถึงคุณภาพชี วิตและสุ ขภาวะของ
สมาชิ ก ในองค์ กร และนาการจัดการความรู้ ไปบริ หารจัดการในเรื่ องการจัดการเรี ย นการสอน จะ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เป็ นสถาบันอุดมศึ กษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้ นนาใน
ระดับประเทศ มุ่งสร้ างการยอมรับความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และนา KM ไปบริ หาร
จัดการ เรื่ อง การวิจยั ที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ เสริ มสร้ างองค์ ความรู้ นวัตกรรม
และผลงานสร้ างสรรค์ ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรั บการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรู ปแบบความ
ร่ วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้ ามศาสตร์ สนองตอบความต้ องการชองชุ มชน สั งคม และ
ประเทศชาติ ซึ่ งในแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้บรรจุกิจกรรมการจัดการความรู ้ ที่จะ
พัฒนาบุคลากร ในด้านการผลิ ตบัณฑิ ต หรื อการสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน และด้านการวิจยั
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตามนโยบาย
และทิศทางการดาเนิ นงาน กลยุทธ์ และมาตรฐานของมหาวิท ยาลัยทักษิณ โดยเริ่ มจากการจัดกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเชิญวิทยากรที่มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องของการสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอน มาให้ความรู ้ และร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากนั้นนาองค์ความรู ้ที่ได้มารวบรวมและจัดเก็บ
อย่างเป็ นระบบ และมีการติดตามประเมินผลหลังจากที่ได้นาองค์ความรู้ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีไปปรับใช้
กับการปฏิบตั ิงานจริ ง

-๒๒ผลสัมฤทธิ์ โดยรวมจากการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ก่อนการดาเนินโครงการ
หลังการดาเนินโครงการ
๑. ยังไม่มีการกาหนดประเด็นที่สอดคล้องหรื อสนับสนุน ๑. จัดตั้งคณะทางานการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานของ
ทักษิณ เพื่อกาหนดประเด็นการจัดการความรู ้ที่
สกอ.
สอดคล้องหรื อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และ
สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
๒. บางหน่ ว ยงานยัง ไม่ มี ค วามเข้า ใจในการเริ่ ม ต้น การ
จัดการความรู ้ และการนาแผนที่ ผลลัพธ์ไปใช้ โดยกาหนด
ขอบเขต KM และเป้ าหมาย KM ที่ถูกต้อง และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒. สร้างกระบวนการให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ โดย
การประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดการความรู้
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ ให้แก่หน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานได้ดาเนินการกาหนดประเด็น และ
เป้ าหมายที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

๓. ยัง ไม่ มี ก ารก าหนดบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่ จะพัฒนา ๓. มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนา
ความรู ้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั อย่าง ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
ชัดเจนตามประเด็นความรู ้ที่กาหนด
วิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู ้ที่กาหนด
๔. ยังไม่มีแผนการฝึ กพัฒนาองค์กรด้วยเครื่ องมื อ KM ที่ ๔. มีการจัดทาแผน KM ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓
ต่อเนื่อง
๕. ไม่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข ้า มองค์ ก ร ในเรื่ อ ง การ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างองค์กร เช่น คณะ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ คณะวิทยาการ
สุ ขภาพและการกีฬา สถาบันวิจยั และพัฒนา ฝ่ าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และฝ่ าย
บริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น ทาให้
ทีมงานมีความตื่นตัว และนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้และใช้เป็ นแหล่งหาความรู ้
๖. ไม่มีการให้ความรู ้และสื่ อสารประชาสัมพันธ์

๖. มีช่องทางสื่ อสารเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ที่สร้างและ
แสวงหาขึ้นมา ที่หลากหลาย เช่น มีการจัดทาเว็บไซต์
KM จัดทาวารสาร การจัดทาบอร์ด เป็ นต้น

-๒๓ผลสัมฤทธิ์ โดยรวมจากการดาเนินงานการจัดการความรู ้ ประจาปี การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ก่อนการดาเนินโครงการ
หลังการดาเนินโครงการ
๗. ไม่มีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การ ๗. มีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู ้ และร่ วม
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๘. ยังขาดการจัดเก็บองค์ความรู ้ที่เป็ นระบบ

๘. มีการรวบรวมองค์ความรู ้ และจัดเก็บอย่างเป็ น
ระบบ เช่น เป็ นคู่มือ เป็ นรายงานการประเมินผล และ
นาองค์ความรู ้ที่ได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ และเผยแพร่
เป็ นเอกสารไปยังทุกหน่วยงาน เป็ นต้น

๙. ไม่ มี ก ารน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการจัด การความรู้ ใ นปี
การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผา่ นมา ที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร และจากความรู้ของผูม้ ีประสบการณ์ตรง ที่เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง

๙. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผา่ นมา ที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และจากความรู้ของผูม้ ีประสบการณ์
ตรง ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จริ ง

๑๐. บุ คลากรส่ วนใหญ่ ยงั ไม่มี ส่วนร่ วมและได้รับ ความรู ้ ๑๐. บุคลากรส่ วนใหญ่ได้ทราบและมีความเข้าใจใน
เกี่ยวกับ KM
เรื่ องของ KM มากขึ้น และทราบถึงกิจกรรม KM
ขององค์กรตนเอง
๑๑. ทีมงาน KM ขององค์กร ยังไม่มีความรู ้ เกี่ ยวกับการ ๑๑. ทีมงาน KM ขององค์กร ได้มีความรู ้เกี่ยวกับการ
จัดทาแผน KM และการดาเนินงานติดตามผลโครงการ
ทาแผนงาน KM และการดาเนินงานติดตามโครงการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในปี ถัดไป พร้อมทั้งสามารถ
ใช้เป็ นแนวทางให้กบั หน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรของ
ตนเอง

-๒๔ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
๑. บุคลากรส่ วนใหญ่โดยเฉพาะผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้องในแผนจัดการความรู ้ ให้ความร่ วมมือ
ในการดาเนินการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
๒. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๓. คณะกรรมการจัดการความรู ้ มี ความรู ้ ค วามเข้า ใจ และมุ่ งมัน่ ในการดาเนิ นงานอย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
๔. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู ้อย่างต่อเนื่ อง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑. เนื่ องจากปี นี้ เป็ นปี แรกที่ ดาเนิ นการจัดการความรู ้ เป็ นปี การศึ ก ษา ท าให้บางหน่ วยงานที่
ดาเนินการเป็ นปี งบประมาณ เกิดผลกระทบขึ้นเล็กน้อย
๒. บุคลากรมีภาระงานมาก ทาให้การเข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ไม่ได้เต็มที่
๓. มีบางหน่วยงานยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในการทา KM จึงต้องใช้เวลาในการฝึ กอบรมทา
ความเข้าใจ
๔. เนื่องจากเป็ นหน่วยงานใหญ่การสร้างการมีส่วนร่ วมของพนักงานต้องใช้ทรัพยากรและเวลา
เป็ นอย่างมาก
ข้ อเสนอแนะ
๑. การดาเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น มีกระบวนการอยู่แล้วใน
กระบวนงานปกติ เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละกลุ่มงานในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานสานสนับสนุ น และ
บางส่ วนในคณะต่างๆ ดังนั้น จึงควรจัดกระบวนการดาเนิ นงานในภาพรวมเพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงทุกส่ วน
๒. ควรพัฒนาระบบการเชื่ อมโยงข้อมูลความรู ้ ให้มีความเป็ นเอกภาพ เนื่ องจากยังจัดเก็บอยู่
กระจัดกระจาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู ้ Knowledge Asset แหล่งเดียว
พร้อมกับการพัฒนาระบบเครื อข่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู ้ได้โดยง่ายและสามารถ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู ้ได้อย่างเต็มที่
๓. ควรมีการรวบรวมความรู ้ ที่มีอยูใ่ นองค์กรทั้งความรู ้ ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledga : EK)
และความรู้ ที่ฝังลึ กอยู่ในคน (Tacit Knowledge : TK) ให้ครบถ้วนทุกเรื่ องที่มีอยูโ่ ดยการ
สารวจอย่างละเอียด
๔. ประเมิ นความรู ้ ความเข้าใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุ กครั้ ง เพื่ อปรั บ ปรุ งแนวทางการให้
ความรู ้ครั้งต่อๆไป

-๒๕๕. กาหนดการประชุม KM อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง อย่างต่อเนื่องโดยมี CKO เป็ นประธานใน
การประชุม
๖. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการจัดการความรู ้ อย่างสม่าเสมอ
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