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ค าน า 
 
 รายงานประจ าปีการจดัการความรู้  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ( ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  จดัท าข้ึนเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัการจดัการความรู้เพื่อ
สนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์  ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดั  ๗.๒  ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ี  เกิดจากการประมวลผลกิจกรรมแต่ละคร้ังและจากรายงานผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีน าเสนอมายงัฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (งานการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัทกัษิณ)  
โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ  สรุปผลการด าเนินงานทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนจริง  ปัญหาและอุปสรรค  ปัจจัย
สนบัสนุน  รวมทั้งแนวทางการพฒันาระบบการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในอนาคต 
 มหาวิทยาลยัหวงัว่ารายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังาน  ในการน าเคร่ืองมือการจดัการ
ความรู้ไปใชใ้นการผลกัดนัการด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนงานของหน่วยงาน  และมหาวทิยาลยัต่อไป 
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บทน า 
 

การปฏิบติัราชการสมยัเก่าเน้นการใช้ความรู้ชัดแจ้งท่ีมี “ผูรู้้” ก าหนดไว ้แต่การปฏิบติัราชการตาม
แนวทางจดัการความรู้ จะเนน้ให้ผูป้ฏิบติังานใชค้วามรู้ฝังลึกท่ีอยูใ่นสมองของตนเอง และเนน้การร่วมกนัสร้าง
ความรู้ข้ึนใชง้าน ซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีความเป็นพลวตั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือบริบทท่ีแตกต่างกนั
หรือเปล่ียนแปลงไป การจดัการความรู้ (Knowledge management) จะช่วยงานราชการไดอ้ย่างไร ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ระบุในมาตรา ๑๑ ดงัน้ี “ส่วน
ราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดย
ตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัราชการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของข้าราชการในสังกดั ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกนั 

ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัทกัษิณ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงักล่าวและไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้
มหาวทิยาลยัทกัษิณ เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมการจดัการความรู้  ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๕๓ น้ี ไดพ้ิจารณาก าหนด
นโยบาย  ขอบเขตการจดัการความรู้ (KM Focus Area)  เป้าหมาย  กระบวนการ  และจดัท าแผนให้สอดคลอ้งกบั
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ในเร่ืองดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั และสอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์
อยา่งเป็นรูปธรรม  อนัจะน าไปสู่สัมฤทธ์ิผลในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการ
ด าเนินงาน 
 
ช่วงเวลาในการสรุปผลการด าเนินงาน 

  ด้วยในปีน้ีมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามปีการศึกษา เป็นคร้ังแรก จึงก าหนด
แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามกรอบเวลาของปีการศึกษา ๒๕๕๓ อยูร่ะหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 
การติดตามและประเมินผล 

๑. ใหห้น่วยงานรายงานผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑ ปี 
๒. ให้หน่วยงานเขา้ร่วมจดันิทรรศการเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงาน

อ่ืนๆ ในงานมหกรรมการจดัการความรู้ KM Day มหาวทิยาลยัทกัษิณประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและ
พฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดัให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนัตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกบัการบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก ้ไขเพิ ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ซ่ึงปรากฏในมาตราที่ ๘ 
“การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้าง     องค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต” มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัที่ ๗ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙  นั่นคือ “มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้”  และยงัปรากฏในมาตรฐานการศึกษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานท่ี ๓ “แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และสังคมแห่งความรู้” 
 ทั้งน้ี ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  องค์ประกอบที่ ๗ 
การบริหารและการจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๒ การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  มีเกณฑ์การประเมินดงัน้ี 

๑.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวจัิย 
   ๑.๑  สถาบนัควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวตัถุประสงค์เชิงกล
ยทุธ์ของสถาบนั วา่มีประเด็นใดท่ีมุ่งเนน้เป็นส าคญั หรือมุ่งสู่อตัลกัษณ์ใดท่ีตอ้งการ เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนด
แผนยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัการในการจดัการความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 
   ๑.๒  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบดว้ย รองอธิการบดี 
ผูช่้วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้  านวยการ หวัหนา้งาน ท่ีก ากบัดูแลดา้นยุทธศาสตร์หรือ
กลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิต ดา้นวจิยั รวมทั้งดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
   ๑.๓   สถาบนัควรมีเป้าหมายในการจดัการความรู้ โดยเน้นเร่ือง การพฒันาทกัษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลกั โดยอย่างน้อยตอ้งครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้น
การวจิยั รวมทั้งประเด็นการจดัการความรู้ท่ีสถาบนัมุ่งเนน้ตามอตัลกัษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลกัสูตรและ
วธีิการเรียนรู้ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวจิยัภายในสถาบนั เป็นตน้ 
 



 
 

 

 

 
๒.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวจัิยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ ๑ 
๒.๑  กลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้น

การวิจยั อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตบณัฑิตและการวิจยั เช่น คณาจารยห์รือ
นกัวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นความรู้ดงักล่าว รวมทั้งดา้นอ่ืนๆท่ีสถาบนัมุ่งเนน้ 

๒.๒  สถาบนัควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบติังานท่ีเป็นจุดเด่นของ
อาจารยห์รือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจดัการเรียนการสอน และการวิจยัท่ี
สะทอ้นอตัลกัษณ์ของสาขาวชิานั้นๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใชใ้นกระบวนการจดัการความรู้ให้ได้
องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

๓.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 
   ๓.๑  สถาบนัควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางดา้นวิชาการ 
และผลงานทางดา้นวิจยั รวมทั้งผลงานดา้นอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลบั หรือนวตักรรม 
อยา่งสม ่าเสมอผา่นเวทีต่างๆ เช่น การจดัประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัเจา้ของความรู้ เคล็ด
ลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 
   ๓.๒  สถาบนัควรส่งเสริมใหมี้บรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั เช่น 
การส่งเสริมให้มีชุมชนนกัปฏิบติัและเครือข่ายดา้นการจดัการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบนัและ
ภายนอกสถาบนั เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการจดัสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ทั้งดา้นงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

๔.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
   ๔.๑  มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถเขา้ถึงแนวปฏิบติัท่ีดีไดง่้าย 
   ๔.๒  ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ และเผยแพร่ความรู้ในองคก์ร ใหเ้กิดความประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   ๔.๓  ควรมีการจดัพิมพว์ารสาร หรือส่ิงพิมพ ์เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกยอ่งให้
เกียรติแก่ผูเ้ป็นเจา้ของความรู้ เคล็ดลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 
 

 



 
 

 

 

 
๕.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติทีด่ีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
   ๕.๑  ผู ้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหล่งต่างๆ เช่น 
นวตักรรมท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่สถาบนัและสังคม น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
บริบทของหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
   ๕.๒  ผูรั้บผดิชอบควรขยายผลการปรับใชไ้ปยงัหน่วยงานต่างๆ และติดตามวดัผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการ
วจิยั 

๕.๓  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดา้นการจดัการ
ความรู้ มาปรับปรุงและพฒันาระบบและกลไกการจดัการความรู้ของสถาบนั 
   ๕.๔  ผูรั้บผดิชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นประเด็น
ยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 

 
การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 มีรายละเอียดของแผนการจดัการความรู้ กิจกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

๑. ประเด็นการจัดการความรู้ 
๑.๑  ดา้นการผลิตบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เลือกประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ในประเ ด็น              
เร่ือง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกบัการจัดท ารายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.๓) 

๑.๒. ดา้นการวจิยั 
มหาวิทยาลัยทัก ษิณ ได้ เ ลือกประเด็นการจัดการความ รู้  ด้านการวิจัย  ในประเด็น                     
เร่ือง การจัดการความรู้ในการพฒันาหน่วยวจัิยทีเ่ข้มแข็ง 
 

๒. เป้าหมายการจัดการความรู้ 
๒.๑  ดา้นการผลิตบณัฑิต ประเด็น เร่ือง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกบัการจัดท า 
         รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.๓) มีเป้าหมาย ดังนี ้

- สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า มคอ.๓ ใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

  



 
 

 

 

 
๒.๒  ดา้นการวจิยั  ประเด็น เร่ือง การจัดการความรู้ในการพฒันาหน่วยวจัิยทีเ่ข้มแข็ง  มีเป้าหมาย 
           ดังนี ้

- มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาหน่วยวิจยัเฉพาะทางตลอดทั้งปี 
อยา่งนอ้ย ๕ คร้ัง 

- มีหน่วยวจิยัเฉพาะทางท่ีไดรั้บการจดัตั้งทั้งหมด จ านวน ๑๐ หน่วยวจิยั 
- มีนกัวจิยัหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย ๑๐ คน 
- มีบณัฑิตศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยวจิยัอยา่งนอ้ย จ านวน ๒๐ คน 
- มีผลงานวจิยัตีพิมพใ์นระดบัชาติ และ/หรือระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย ๒๐ เร่ือง 
- หน่วยวจิยัทุกหน่วยมีฐานขอ้มูล/web site ของหน่วยวิจยั 
 

๓. สอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 
๓.๑    ดา้นการผลิตบณัฑิต ประเด็นเร่ือง การออกแบบการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญักบัการจดัท า 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เป็นสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ผลิตบณัฑิต ท่ีมีมาตรฐานชั้นน าในระดบัประเทศ มุ่งสร้างการยอมรับความเป็นเลิศในการ
ผลิตบณัฑิตทางการศึกษา 

 

๓.๒   ดา้นการวิจยั  ประเด็นเร่ือง  การจดัการความรู้ในการพฒันาหน่วยวิจยัท่ีเขม้แข็ง  สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ นว ัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการวิจยั เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ 
(Academic Clusters) ขา้มศาสตร์ สนองตอบความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
๔. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑    ดา้นการผลิตบณัฑิต ประเด็นเร่ือง การออกแบบการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญักบัการจดัท า
รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) บุคลาการกลุ่มเป้าหมาย  คือ อาจารย์มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
และอาจารย์ในเครือข่าย 

๔.๒   ดา้นการวิจยั  ประเด็นเร่ือง  การจดัการความรู้ในการพฒันาหน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็  บุคลาการ
กลุ่มเป้าหมาย คือ  หน่วยวจัิยทีไ่ด้รับการจัดตั้งและบุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

๕. มีกจิกรรมการแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังนี้ 
๕.๑   ดา้นการผลิตบณัฑิต  ก าหนดใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง  การออกแบบการสอนเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญักบัการจดัท ารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) 
- คร้ังท่ี ๑  แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอาคาร

เรียนรวมอเนกประสงค ์๑ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา  โดยเชิญ  อ.ดร.
กรองทิพย ์ นาควิเชียร เป็นวิทยากรร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ จ  านวน  ๙๐  คน 

- คร้ังท่ี ๒ เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์องคค์วามรู้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี ๑ เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ในวนัท่ี  ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขต
สงขลา และหอ้งปะชุม ๒ อาคารบริหารและส านกังานกลาง มหาวทิยาลยัทกัษิณ   
วทิยาเขตพทัลุง   มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน จ านวน  ๑๙  คน 

 

๕.๒   ดา้นการวิจยั  ก าหนดใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง  การจดัการความรู้ในการพฒันา
หน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็ ดงัน้ี 

- กิจกรรมอบรมการวจิยัสถาบนั ในระหวา่งวนัท่ี  ๒๓ – ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ณ 
ห้องประชุมทองหลาง ๑ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวิทยากร
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓ ท่าน คือรศ.ดร.     นภาพร สิงหทตั  อ.ดร.สุธาสินี 
บุญญาพิทักษ์ และ อ.ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญเชิญ  มีผูเ้ข้าร่วมแลกเปล่ียน 
จ านวน ๔๑ คน 

- กิจกรรมสัมมนาเพื่อพฒันาโจทยว์ิจยัชุมชน ในวนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณวดัตะโหมด  โดยมีกลุ่มนักวิจยัจากมหาวิทยาลยัทกัษิณ ปราชญ์จากชุมชน     
ตะโหมด บ้านในกอย อ.ป่าบอน กลุ่มสินแพรทอง อ.ศรีนครินทร์ และจาก
จงัหวดัชุมพร 

-  กิจกรรมอบรมสัมมนานักบริหารงานวิจยั ในระหว่างวนัท่ี ๒-๔ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ –มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ -มหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์  มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน จ านวน  ๔๓ คน 

-  กิจกรรมการอบรมการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติชั้นสูง  ในระหว่างวนัท่ี  ๑๐ – ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง C๑๐๕ ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยา
เขตสงขลา  มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน จ านวน ๒๗ คน 

- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงดา้นการพฒันาหน่วยวิจยั  
ในวนัท่ี  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ มหาวิทยาลยัทกัษิณ        
วทิยาเขตสงขลา โดยเชิญ  รศ.ดร.กมล  เลิศรัตน์  และ ผศ.กมล  คงทอง  



 
 

 

 

  
เป็นวทิยากรร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน จ านวน  ๕๘  คน 

- กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยวิจยัในรอบ ๖ เดือน ในวนัท่ี ๓ 
ธนัวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา          
มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน จ านวน  ๒๒ คน 

- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นโครงการการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวิจยั 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ คร้ังท่ี ๒๑ ประจ าปี ๒๕๕๓  ระหว่างวนัท่ี ๒๕ – ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเชิญ ศ.นพ.
วิจารณ์  พานิช  ครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธ์  นายประยงค์ รณรงค์  เป็น
วิทย ากร ร่วมแลก เป ล่ียน เ รียน รู้   มี เว ทีแลก เป ล่ียน  จ านวน  ๑๑  เ ว ที



                                                                                              



                                                                                              

-๑๑- 
 

สรุปแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
มีรายละเอยีดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกจิกรรมดังนี ้

 

สรุปกจิกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  (ด้านการผลติบัณฑิต) 
ช่ือหน่วยงาน :   มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 
ประเด็น  :  การออกแบบการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญักบัการจดัท ารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) 
 
เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ  สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า มคอ.๓ ใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
  
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั : ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  เป็นสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มผลิตบณัฑิต ท่ีมีมาตรฐานชั้นน าในระดบัประเทศ มุ่งสร้างการยอมรับความ 
                                                                                                          เป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-๑๒- 
 

สรุปกจิกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ด้านการผลติบัณฑิต)  (ต่อ แผน่ท่ี ๒)              

ล าดบั ประเดน็ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

๑ การออกแบบการสอนเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญักบัการจดัท ารายละเอียด
ของรายวชิา (มคอ.๓) 

อาจารยม์หาวทิยาลยั
ทกัษิณ และอาจารยใ์น
เครือข่าย 

 
 
 

๑.  คร้ังท่ี ๑  แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวนัท่ี ๒๙ มีนาคม 

     ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 
     ๑ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา  โดยเชิญ   
     อ.ดร.กรองทิพย ์ นาควเิชียร เป็นวทิยากรร่วม 

     แลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     จ  านวน  ๙๐  คน 
 

๒.  คร้ังท่ี ๒ เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์ 

      องคค์วามรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี ๑ 
      เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ในวนัท่ี  ๒๔ พฤษภาคม 

      ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ 

     มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา และหอ้งปะชุม 

     ๒ อาคารบริหารและส านกังานกลาง มหาวทิยาลยั 
     ทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง    มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน 

     จ  านวน  ๑๙  คน 

 

ก.พ. – มี.ค. ๕๔ ฝ่ายวชิาการและ
ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 



  

-๑๓- 
 

สรุปกจิกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  (ด้านการวจัิย) 
ช่ือหน่วยงาน :   มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 
ประเด็น  :  การจดัการความรู้ในการพฒันาหน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็ 
 
เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ   
 

- มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาหน่วยวจิยัเฉพาะทางตลอดทั้งปี อยา่งนอ้ย ๕ คร้ัง 
- มีหน่วยวจิยัเฉพาะทางท่ีไดรั้บการจดัตั้งทั้งหมด จ านวน ๑๐ หน่วยวจิยั 
- มีนกัวจิยัหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย ๑๐ คน 
- มีบณัฑิตศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยวจิยัอยา่งนอ้ย จ านวน ๒๐ คน 
- มีผลงานวจิยัตีพิมพใ์นระดบัชาติ และ/หรือระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย ๒๐ เร่ือง 
- หน่วยวจิยัทุกหน่วยมีฐานขอ้มูล/web site ของหน่วยวิจยั 

  
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั : ยุทธศาสตร์ที ่๔   เสริมสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม และผลงานสร้างสรรคผ์า่นกระบวนการวิจยั เพื่อรองรับการเป็น 
                                                                                                           มหาวทิยาลยัวจิยั ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) ขา้มศาสตร์ สนองตอบ 
                                                                                                           ความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 



  

-๑๔- 
 

สรุปกจิกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ด้านการผลติบัณฑิต)  (ต่อ แผน่ท่ี ๒)              

ล าดบั ประเดน็ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

๒ การจัดการความรู้ในการพัฒนา
หน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็ 

หน่วยวิจัยท่ีได้รับการจัดตั้ ง
และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ 
 
 

๑.  กิจกรรมอบรมการวจิยัสถาบนั ในระหวา่งวนัท่ี  ๒๓ 
     – ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ณ หอ้งประชุมทองหลาง ๑ 
     มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา โดยมีวทิยากร 
    ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓ ท่าน คือรศ.ดร.นภาพร 
     สิงหทตั  อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกัษ ์และ อ.ดร. 
     มณฑนา  พิพฒัน์เพญ็เชิญ  มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน 
     จ  านวน  ๔๑  คน 
 
๒.  กิจกรรมสัมมนาเพื่อพฒันาโจทยว์จิยัชุมชน ในวนัท่ี 

      ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วดัตะโหมด  โดยมีกลุ่ม 

      นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัทกัษิณ ปราชญจ์ากชุมชน 

      ตะโหมด บา้นในกอย อ.ป่าบอน กลุ่มสินแพรทอง 
      อ.ศรีนครินทร์ และจากจงัหวดัชุมพร 
 
 

พ.ย.๕๓ – พ.ค. ๕๔ สถาบนัวจิยัและพฒันา 



  

-๑๕- 
 

สรุปกจิกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2553 (ด้านการผลติบัณฑิต)   

ล าดบั ประเดน็ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

๒ การจัดการความรู้ในการพัฒนา
หน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็ 

หน่วยวิจัยท่ีได้รับการจัดตั้ ง
และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ 
 
 

๓.  กิจกรรมอบรมสัมมนานกับริหารงานวจิยั ใน 
      ระหวา่งวนัท่ี ๒ - ๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ 
      ณ มหาวทิยาลยัทกัษิณ -  
      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ – 
      มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน 
      จ  านวน  ๔๓  คน 
 

๔.  กิจกรรมการอบรมการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติชั้นสูง 
     ในระหวา่งวนัท่ี  ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอ้ง 
     C๑๐๕ ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
      วทิยาเขตสงขลา  มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน จ านวน 
      ๒๗ คน 
 
 
 

พ.ย.๕๓ – พ.ค. ๕๔ สถาบนัวจิยัและพฒันา 



  

-๑๖- 
 

 

 

สรุปกจิกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2553 (ด้านการผลติบัณฑิต)  (ต่อ แผน่ท่ี ๒)              

ล าดบั ประเดน็ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

๒ การจัดการความรู้ในการพัฒนา
หน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็ 

หน่วยวิจัยท่ีได้รับการจัดตั้ ง
และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ 
 
 

๕.   กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นผูท่ี้มีประสบการณ์ 
       ตรงดา้นการพฒันาหน่วยวจิยั  ในวนัท่ี  ๔ สิงหาคม 
      ๒๕๕๓ ณ หอ้งประชุม SC๒๑๖ มหาวทิยาลยั 
      ทกัษิณ  วทิยาเขตสงขลา โดยเชิญ  รศ.ดร.กมล   
      เลิศรัตน์  และ ผศ.กมล  คงทอง  เป็นวทิยากรร่วม 
      แลกเปล่ียนเรียนรู้  มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน จ านวน 
      ๕๘  คน 
 

๖.  กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินการของหน่วย 
      วจิยัในรอบ 6 เดือน ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 ณ 
      หอ้งประชุม SC216 มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขต 
      สงขลา    มีผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน จ านวน  22 คน 
 
 

พ.ย.๕๓ – พ.ค. ๕๔ สถาบนัวจิยัและพฒันา 



  

-๑๗- 
 

 
 
 
 

สรุปกจิกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2553 (ด้านการผลติบัณฑิต)  (ต่อ แผน่ท่ี ๓)              

ล าดบั ประเดน็ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

๒ การจัดการความรู้ในการพัฒนา
หน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็ 

หน่วยวิจัยท่ีได้รับการจัดตั้ ง
และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ 
 
 

๗.  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นโครงการการประชุม 
     วชิาการและเสนอผลงานวจิยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
      คร้ังท่ี ๒๑ ประจ าปี ๒๕๕๓  ระหวา่งวนัท่ี ๒๕ – 
      ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ 
      จงัหวดัสงขลา โดยเชิญ ศ.นพ.วจิารณ์  พานิช  ครูบา 
      สุทธินนัท ์  ปรัชญพฤทธ์  นายประยงค ์รณรงค ์
      เป็นวทิยากรร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีเวที 
      แลกเปล่ียน จ านวน ๑๑ เวที 
 
 
 

พ.ย.๕๓ – พ.ค. ๕๔ สถาบนัวจิยัและพฒันา 



  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                              

-๑๘- 
 

บทสรุป 
 

๑. ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
เกิดชุมชนนกัปฏิบติั (Cop)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ  ไดแ้ก่ 

คณะ  วทิยาลยั  ส านกั สถาบนั ฝ่าย และงาน มีจ านวนทั้งส้ิน ๒๔ ชุมชนฯ ไดแ้ก่ 
 

ช่ือหน่วยงาน    เร่ืองทีห่น่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 
 

๑.  คณะศึกษาศาสตร์ ๑.   การจดัการเรียนการสอน 
 ๒.  การจดัท าโครงการวจิยั 
  

๒.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ การพฒันาอาจารยท่ี์ปรึกษา และการเพิ่มผลงานวิจยั/
งานสร้างสรรค ์

 
๓.  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การเขียนโครงร่างงานวจิยั/การเขียนแผนการสอน 
 
๔.  คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา ภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจยัวิสัยทศัน์

การจดัการความรู้ของคณะวิทยาการสุขภาพและการ
กีฬา “เป็นเลศิด้านการเรียนการสอนและวิจัยสุขภาวะ
คนปักษ์ใต้” 

 
๕.  คณะเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาชุมชน การจดัการความรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการเรียน

การสอน การวจิยั และการบริการวชิาการของคณะ 
 
๖.  คณะวทิยาศาสตร์ ๑.  รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

 ๒. วจิยัไปสู่สอน...สอนไปสู่วจิยั 
 

๗.  คณะนิติศาสตร์ เพิ่มศกัยภาพของบุคลากร/การท างาน/การเรียนการ
สอน/การวจิยั 

 
 
 

 



  

-๑๙- 
 

๘.  บณัฑิตวทิยาลยั ๑. บณัฑิตวิทยาลัยจะจดัท าเป็นคลินิกวิจยั  เพื่อให้
ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการท าวิจยัของ
นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 ๒. กรณีมีระเบียบข้อบังคับ  หรือแนวปฏิบัติ ท่ี
ก าหนดข้ึนใหม่   บณัฑิตวิทยาลยัจะเชิญผูเ้ก่ียวขอ้ง
มาร่วมรับฟังให้ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพื่อให้
การจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษามีคุณภาพและ
ประสบความส าเร็จไดง่้ายยิง่ข้ึนต่อไป 

 

๙. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การขบัเคล่ือนองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการวิจยั
และงานสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 
๑๐. วทิยาลยัภูมิปัญญาชุมชน การบริหารจดัการและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัภูมิ

ปัญญาชุมชนในจงัหวดัพทัลุง 
 

๑๑.  ส านกัหอสมุด 1. ส านกัหอสมุด: บริบทในการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  (Self Directed  Learning) และการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ (Self  Long Learning)  แก่บณัฑิต 

 2. ส านกัหอสมุด: บริบทในการส่งเสริมการวิจยัของ
ประชาคมมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 3. ส านกัหอสมุด: จากงานประจ าสู่งานวจิยัสถาบนั 
 

๑๒.  ส านกัคอมพิวเตอร์ การจัดการความรู้การให้บริการระบบรหัสผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 
๑๓.  สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา การวจิยัทางดา้นวฒันธรรม 
 
๑๔.  สถาบนัวจิยัและพฒันา การจดัการความรู้ในการพฒันาหน่วยวจิยัท่ีเขม้แขง็ 
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๑๕.  สถาบนัปฏิบติัการชุมชนเพื่อการ ถอดความรู้ของชุมชน  บูรณาการกบัความรู้เชิง 
         ศึกษาแบบบูรณาการ วชิาการ  และพฒันาเป็นฐานการเรียนรู้ใหก้บันิสิต 
 
๑๖.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวทิยาลยั การเขียนรายงานการประชุม 
      ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 
๑๗.  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ถกัทอประสบการณ์  สานต่อแนวปฏิบติัท่ีดีในการ

บริหารจดัการงานเอกสาร 
 
๑๘.  ฝ่ายแผนงานและการคลงั การจดัท าแผนพฒันาของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั

แก่ผูบ้ริหารทุกระดบัและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
๑๙.  ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ การน าการประกนัคุณภาพมาใชใ้นการเพิ่ม 

การศึกษา ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 
 

๒๐.  ฝ่ายบริหารวทิยาเขตพทัลุง กิจกรรม ๕ ส. ท่ีย ัง่ยนื 
 
๒๑.  ฝ่ายบริหารวทิยาเขตสงขลา การอนุรักษพ์ลงังาน 
 

 ๒๒.  ฝ่ายกิจการนิสิต  วทิยาเขตพทัลุง ความรู้และเทคนิคการเขียนหนงัสือราชการ 
 

๒๓.  ฝ่ายกิจการนิสิต  วทิยาเขตสงขลา พัฒนานิสิตให้มี คุณลักษณะท่ีพึ งประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 
๒๔.  งานตรวจสอบภายใน การน าความรู้จากการศึกษากฎระเบียบมาใช้ในการ

ตรวจสอบด้านกฎระเบียบและให้ค  าปรึกษาด้าน
กฎระเบียบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
๒๕.  งานวเิทศสัมพนัธ์   เครือข่ายวเิทศสัมพนัธ์ท่ีมีการเรียนรู้แนวทางพฒันา 
     ความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
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 จากการด าเนินการจดัการความรู้ของหน่วยงานในรอบ ๑ ปี มหาวิทยาลยัได้จดังานมหกรรม    
KM Day มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ข้ึนเพื่อเป็นการสรุปและเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ี
ได ้พร้อมทั้งน าเสนอผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัทกัษิณ     
และไดย้กยอ่งหน่วยงานท่ีมีการจดัการความรู้ ดีเด่น  โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานพิจารณารางวลัการ
จดัการความรู้  ซ่ึงรางวลัแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงานที่จัดการความรู้ดีเด่น  และ
ประเภทหน่วยงานที่น าเสนอผลการจัดการความรู้ดีเด่น (นิทรรศการ)  ส าหรับหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลั
ประเภทหน่วยงานท่ีจดัการความรู้ดีเด่น  ไดรั้บรางวลัดีเด่น คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักหอสมุด  
รางวลัชมเชย ๒ รางวลั ไดแ้ก่ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน  ส่วนประเภทหน่วยงานท่ีน าเสนอผลการจดัการความรู้ดีเด่น (นิทรรศการ)  รางวลัดีเด่น ไดแ้ก่ 
ส านักหอสมุด  รางวลัชมเชย ๒ รางวลั ไดแ้ก่ คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา  และวิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน 
 

 ๒.  ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณด าเนินการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ก าหนดประเด็น           

ท่ีสอดคลอ้งกบัและเป้าหมายของการจดัการความรู้ เร่ือง พฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนและการ
วจิยัท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชใ้นการบริหารจดัการก็จะไปสอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาลทีส่ามารถพึง่พาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของ
สมาชิกในองค์กร  และน าการจดัการความรู้ ไปบริหารจดัการในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน จะ
สอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานช้ันน าใน
ระดับประเทศ มุ่งสร้างการยอมรับความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  และน า KM ไปบริหาร
จดัการ เร่ือง การวิจยัท่ีเขม้แข็ง สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และผลงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย    เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความ
ร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการชองชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  ซ่ึงในแผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดบ้รรจุกิจกรรมการจดัการความรู้ท่ีจะ
พฒันาบุคลากร ในดา้นการผลิตบณัฑิต หรือการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน และดา้นการวิจยั  
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
และทิศทางการด าเนินงาน กลยุทธ์ และมาตรฐานของมหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยเร่ิมจากการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การเชิญวิทยากรท่ีมีองคค์วามรู้ มีความเช่ียวชาญในเร่ืองของการสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน มาให้ความรู้และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากนั้นน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้ารวบรวมและจดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผลหลงัจากท่ีไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีไปปรับใช้
กบัการปฏิบติังานจริง 
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ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมจากการด าเนินงานการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ก่อนการด าเนินโครงการ หลงัการด าเนินโครงการ 

๑. ยงัไม่มีการก าหนดประเด็นท่ีสอดคลอ้งหรือสนบัสนุน
ประเด็นยทุธศาสตร์ และสอดรับกบัเกณฑม์าตรฐานของ 
สกอ. 

๑. จดัตั้งคณะท างานการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ เพื่อก าหนดประเด็นการจดัการความรู้ท่ี
สอดคลอ้งหรือสนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ และ
สอดรับกบัเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 
 

๒. บางหน่วยงานยงัไม่มีความเข้าใจในการเร่ิมต้นการ
จดัการความรู้และการน าแผนท่ีผลลพัธ์ไปใช้ โดยก าหนด
ขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ท่ีถูกตอ้ง และสอดคลอ้ง
ประเด็นยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

๒. สร้างกระบวนการให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ โดย
การประชุมช้ีแจงการด าเนินงานการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ใหแ้ก่หน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานไดด้ าเนินการก าหนดประเด็น และ
เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 
 

๓. ยงัไม่มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันา
ความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยัอยา่ง
ชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนด 

๓. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันา
ความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการ
วจิยัอยา่งชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนด 
 

๔. ยงัไม่มีแผนการฝึกพฒันาองค์กรดว้ยเคร่ืองมือ KM ท่ี
ต่อเน่ือง 
 

๔. มีการจดัท าแผน KM ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๕. ไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามองค์กร ในเร่ือง การ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน และการวจิยั 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งองคก์ร เช่น คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะวทิยาการ
สุขภาพและการกีฬา  สถาบนัวจิยัและพฒันา ฝ่าย
วชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา และฝ่าย
บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ ท าให้
ทีมงานมีความต่ืนตวั และน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชแ้ละใชเ้ป็นแหล่งหาความรู้ 
 

๖. ไม่มีการใหค้วามรู้และส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ๖. มีช่องทางส่ือสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีสร้างและ
แสวงหาข้ึนมา ท่ีหลากหลาย เช่น มีการจดัท าเวบ็ไซต ์
KM จดัท าวารสาร การจดัท าบอร์ด เป็นตน้ 



  

-๒๓- 
 

ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมจากการด าเนินงานการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2553 มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ก่อนการด าเนินโครงการ หลงัการด าเนินโครงการ 

๗. ไม่มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง การ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน และการวจิยั 

๗. มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้ และร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

๘. ยงัขาดการจดัเก็บองคค์วามรู้ท่ีเป็นระบบ ๘. มีการรวบรวมองคค์วามรู้ และจดัเก็บอยา่งเป็น
ระบบ เช่น เป็นคู่มือ เป็นรายงานการประเมินผล และ
น าองคค์วามรู้ท่ีไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์และเผยแพร่
เป็นเอกสารไปยงัทุกหน่วยงาน เป็นตน้ 
 

๙. ไม่ มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และจากความรู้ของผูมี้ประสบการณ์ตรง ท่ีเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

๙. มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และจากความรู้ของผูมี้ประสบการณ์
ตรง ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังาน
จริง  
 

๑๐. บุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่มีส่วนร่วมและได้รับความรู้
เก่ียวกบั KM 

๑๐. บุคลากรส่วนใหญ่ไดท้ราบและมีความเขา้ใจใน
เร่ืองของ KM มากข้ึน และทราบถึงกิจกรรม KM 
ขององคก์รตนเอง 
 

๑๑. ทีมงาน KM ขององค์กร ยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัการ
จดัท าแผน KM และการด าเนินงานติดตามผลโครงการ 

๑๑. ทีมงาน KM ขององคก์ร ไดมี้ความรู้เก่ียวกบัการ
ท าแผนงาน KM และการด าเนินงานติดตามโครงการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในปีถดัไป พร้อมทั้งสามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ ในองคก์รของ
ตนเอง 
 

 
 
 
 
 



  

-๒๔- 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งในแผนจดัการความรู้ให้ความร่วมมือ

ในการด าเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
๒. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั และสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
๓. คณะกรรมการจดัการความรู้มีความรู้ความเขา้ใจ และมุ่งมัน่ในการด าเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
๔. มีระบบการติดตามประเมินผลการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๑. เน่ืองจากปีน้ีเป็นปีแรกท่ีด าเนินการจดัการความรู้เป็นปีการศึกษา ท าให้บางหน่วยงานท่ี

ด าเนินการเป็นปีงบประมาณ เกิดผลกระทบข้ึนเล็กนอ้ย 
๒. บุคลากรมีภาระงานมาก ท าใหก้ารเขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่ไดเ้ตม็ท่ี 
๓. มีบางหน่วยงานยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการท า KM จึงตอ้งใช้เวลาในการฝึกอบรมท า

ความเขา้ใจ 
๔. เน่ืองจากเป็นหน่วยงานใหญ่การสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานตอ้งใชท้รัพยากรและเวลา

เป็นอยา่งมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. การด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ในมหาวิทยาลยัทกัษิณ นั้น มีกระบวนการอยู่แลว้ใน

กระบวนงานปกติ เพื่อแกปั้ญหาในแต่ละกลุ่มงานในกลุ่มผูป้ฏิบติังานสานสนบัสนุน และ
บางส่วนในคณะต่างๆ ดงันั้น จึงควรจดักระบวนการด าเนินงานในภาพรวมเพื่อให้สามารถ
เช่ือมโยงทุกส่วน 

๒. ควรพฒันาระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้ให้มีความเป็นเอกภาพ เน่ืองจากยงัจดัเก็บอยู่
กระจดักระจาย ดงันั้น จึงควรพฒันาระบบการจดัเก็บความรู้ Knowledge Asset แหล่งเดียว 
พร้อมกบัการพฒันาระบบเครือข่ายเพื่อให้ทุกคนเขา้ถึงแหล่งความรู้ไดโ้ดยง่ายและสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากแหล่งความรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

๓. ควรมีการรวบรวมความรู้ท่ีมีอยูใ่นองค์กรทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledga : EK) 
และความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในคน (Tacit Knowledge : TK) ให้ครบถว้นทุกเร่ืองท่ีมีอยูโ่ดยการ
ส ารวจอยา่งละเอียด 

๔. ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกคร้ัง เพื่อปรับปรุงแนวทางการให้
ความรู้คร้ังต่อๆไป 



  

 
-๒๕- 

 
๕. ก าหนดการประชุม KM อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑  คร้ัง อยา่งต่อเน่ืองโดยมี CKO เป็นประธานใน

การประชุม 
๖. ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้ อยา่งสม ่าเสมอ 
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