
 

 

 

 

รายงานประจ าปีการจดัการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 



  

-๑- 
 

ค าน า 
 

 รายงานประจ าปีการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔                 

( ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)  จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นตัวชี้วัด  ๗.๒  ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา    

ข้อมูลในรายงานฉบับนี ้ เกิดจากการประมวลผลกิจกรรมแต่ละครั้งและจากรายงานผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานที่น าเสนอมายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (งานการจัดการ

ความรู ้มหาวิทยาลัยทักษิณ)  โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คอื  สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น

จรงิ  ปัญหาและอุปสรรค  ปัจจัยสนับสนุน  รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยในอนาคต 

 มหาวิทยาลัยหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน  ในการน าเครื่องมือการ

จัดการความรู้ ไปใ ช้ ในการผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนงานของหน่ วยงาน                

และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

   งานการจัดการความรู้ 

ฝา่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

-๒- 

 

สารบัญ 

 

๑. บทน า         ๓ – ๖ 

- ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

- ช่วงเวลาในการสรุปผลการด าเนนิงาน 

- การตดิตามและประเมินผล 

- กรอบการประเมนิด้านการจัดการความรู้      

  

๒. การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศกึษา ๒๕๕๔  ๗ - ๑๗ 

- ประเด็นการจัดการความรู้ 

- เป้าหมายการจัดการความรู้ 

- การสอดคล้องกับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 

- บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

- กิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- การรวบรวมองค์ความรู้ 

- การน าองค์ความรูไ้ปปรับใช้ 

- แผนการจัดการความรู้        

๓. บทสรุป         ๑๘ - ๒๓ 

๔. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ       ๒๔ 

๕. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน     ๒๔ 

๖. ข้อเสนอแนะ        ๒๔ - ๒๕ 
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บทน า 

 

การปฏิบัติราชการสมัยเก่าเน้นการใช้ความรู้ชัดแจ้งที่มี “ผู้รู้” ก าหนดไว้ แต่การปฏิบัติ

ราชการตามแนวทางจัดการความรู้ จะเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในสมองของตนเอง 

และเน้นการร่วมกันสร้างความรู้ขึ้นใชง้าน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานมีความเป็นพลวัต สอดคล้องกับ

สถานการณ์หรือบริบทที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงไป การจัดการความรู้  (Knowledge 

management) จะช่วยงานราชการได้อย่างไร ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ ระบุในมาตรา ๑๑ ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้

ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้รว่มกัน 

ดังนัน้จงึตอ้งมกีารจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวและได้แต่งตั้ง

คณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อรับผิดชอบ

กิจกรรมการจัดการความรู้  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้  ได้พิจารณาก าหนดนโยบาย  ขอบเขตการ

จัดการความรู้ (KM Focus Area)  เป้าหมาย  กระบวนการ  และจัดท าแผนให้สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. ในเรื่องด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  อันจะน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตามแผนการด าเนินงาน 

 

ช่วงเวลาในการสรุปผลการด าเนินงาน 

  การด าเนินงานการจัดการความรู้ ก าหนดแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ      

ตามกรอบเวลาของปีการศึกษา ๒๕๕๔  คือ อยู่ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 
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การติดตามและประเมินผล 

๑. ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนนิงานรอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑ ปี 

๒. ให้หน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ความรู้
แก่หน่วยงานอื่นๆ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ KM Day มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มี

ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ

ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง

วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี

การเรียนรู ้ร่วมกันตลอดเวลา ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่ว นราชการให้

สอดคล้องกับการบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งปรากฏในมาตราที่ ๘ 

“การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ จัดสภาพแวดล้อม สังคม    

การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” มาตรฐานการอุดมศึกษา    

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ นั่นคือ “มาตรฐาน

ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคมแห่งการเรียนรู ้” และยังปรากฏใน

มาตรฐานการศึกษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานที่ ๓ “แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ

สังคมแห่งความรู้” 

 ทั ้งนี ้ ตามแนวทางของส าน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา (สกอ. )  

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

๑.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวจิัย 

 

 



  

-๕- 

 

   ๑.๑  สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่

ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างนอ้ยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัย 

   ๑.๒  บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่

ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่

เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

   ๑.๓   สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง การ

พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้าน

การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ 

เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) 

เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น 

๒.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวจิัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 

๒.๑  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต

บัณฑติและด้านการวิจัย อย่างนอ้ยควรเป็นบุคลากรที่ท าหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการ

วิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆที่สถาบัน

มุ่งเน้น 

๒.๒  สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็น

จุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการ

สอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ใน

กระบวนการจัดการความรูใ้ห้ได้องค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

๓.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้  ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด

ในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

   ๓.๑  สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น

ทางด้านวิชาการ และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอด

ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 



  

-๖- 

 

   ๓.๒  สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน

สถาบัน เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

๔.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัว

บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

   ๔.๑  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่

ในตัวบุคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็น

หมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดี

ได้ง่าย 

   ๔.๒  ควรมีการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรูใ้นองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   ๔.๓  ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจา้ของความรู้ เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

๕.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมา  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

   ๕.๑  ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ 

เชน่ นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

   ๕.๒  ผูร้ับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตาม

วัดผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการ

ผลติบัณฑิตและด้านการวิจัย 

๕.๓  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้าน

การจัดการความรู ้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 

   ๕.๔  ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้

ในประเด็นยุทธศาสตร ์หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 

 

 



  

-๗- 

 

การด าเนนิการตามแผนการจัดการความรู ้ปกีารศึกษา ๒๕๕๔ 

มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

๑. ประเด็นการจัดการความรู้ 

๑.๑  ด้านการผลิตบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เลือกประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต      

ในประเด็น  เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.๔ - ๖) 

๑.๒.  ด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เลือกประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ในประเด็น                     

เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 

 

๒. เป้าหมายการจัดการความรู้ 

๒.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับ

การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖) มีเป้าหมาย ดังนี้ 

-  เพื่อให้คณาจารย์มคีวามรู้ ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ

มคอ.๗  

-  เพื่อน าไปปรับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 

๒.๒  ด้านการวิจัย  ประเด็น เรื่อง การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัย มีเป้าหมาย ดังนี้ 

- มชุีดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่มกีารบูรณาการหรอืต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- มชุีดโครงการวิจัยที่เกิดจากความรว่มมอืกันของหนว่ยวิจัย/ศูนย์วจิัยเฉพาะทาง 

- มีชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากความรว่มมอืกัน อย่างนอ้ย ๒ สาขา/คณะ 

 

๓. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๓.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการ

จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖ )   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๑ เป็น

สถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นน าในระดับประเทศ มุ่งสร้างการยอมรับ

ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 



  

-๘- 

 

๓.๒  ด้านการวิจัย  ประเด็นเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ 

(Academic  Clusters) ข้ามศาสตร์สนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

๔. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการ

จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖) บุคลาการกลุ่มเป้าหมาย  คือ บุคลากรประเภท

สายวิชาการ และสายคณาจารย์ทุกคน 

๔.๒  ด้านการวิจัย ประเด็นเรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัย บุคลาการกลุ่มเป้าหมาย คอื  นักวิจัยทั่วไป หน่วยวิจัย บุคลากรของสถาบันวิจัย

และพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัย (ชุดโครงการวิจัยข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน , ชุดโครงการวิจัยชุมชน) 

 

๕. มีกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังน้ี 

๕.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต  ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การออกแบบการ

สอนเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖)  

-  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การจัดท า มคอ.๔-๗ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

-  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ เรื่อง การจัดท า 

มคอ.๔-๗ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

-  มีแนวปฏิบัติและขอ้ควรรู้ในการจัดท าเอกสาร มคอ.๓-๗ เผยแพร่ให้บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

-  มีแบบฟอร์ม มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ เผยแพร่ให้บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

-๙- 

 

๕.๒   ด้านการวิจัย  ก าหนดให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การจัดการความรู้เพือ่

พัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- การระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อก าหนดแนวทางการ

พัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการการจัดสัมมนา

ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยจากผู้บริหารงานด้านการวิจัย 

(รองอธิการบดี/คณะบดี/สถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือผู้ก ากับงานด้านการ

วิจัย) กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ ณ วัดตะโหมด  โดยมีกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ปราชญ์

จากชุมชนตะโหมด บ้านในกอย อ.ป่าบอน กลุ่มสินแพรทอง อ.ศรีนครินทร์ 

และจากจังหวัดชุมพร 

- การระดมสมองระดับปฏิบัติการ (คณะท างานการจัดการความรู้) เพื่อก าหนด

แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัย ภายใต้โครงการการจัดสัมมนาระดม

ความคิดเห็นจากนักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานวิจัย กิจกรรมการ

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติช้ันสูง  ในระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๔ ณ ห้อง C๑๐๕ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

สงขลา  มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน จ านวน ๒๗ คน 

- การพัฒนาชุดโครงการวจิัยโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๓ ครั้ง 

๑. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวจิัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ ๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวจิัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ ๒ 

๓. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวจิัย โดยผู้เช่ียวชาญ ครั้งที่ ๓ 

 

๖. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge ดังน้ี 

๖.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต  ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การออกแบบการ

สอนเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖) 

-  มีแนวปฏิบัติและขอ้ควรรู้ในการจัดท าเอกสาร มคอ.๓-๗  

-  มีแบบฟอร์ม มคอ.๔ รายละเอียดการฝึกประสบการณภ์าคสนาม มคอ.๕ ราย

งายผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.๖ รายงานผลการด าเนินการฝึก

ประสบการณ ์และ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนนิการหลักสูตร 

 



  

-๑๐- 

 

-  มีการเผยแพร่ใหบุ้คลากรที่เกี่ยวข้องทราบทางเว็บไซต์แจ้งให้ทราบตามบันทึก

ข้อความที่ ศธ ๖๔.๐๓/ว ๐๖๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

๖.๒   ด้านการวิจัย  ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาชุดโครงการวจิัยระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

-  มีการจัดท าประกาศว่าด้วยการสนับสนุนทุนการวิจัยชุมชน ทุนวิจัยเฉพาะ

เรื่องทุนพัฒนาชุดโครงการวจิัย และทุนวิจัยประเภทต่างๆ 

-  มีการจัดท าค าสั่ง แนวการสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ 

 

-  มีการจัดท าเอกสารประกอบการพัฒนาชุดโครงการวิจัย และมีการเผยแพร่

ผา่นเว็บไซต์ และเอกสารไปยังส่วนงานต่างๆ 

-  มีการจัดท ารายงานผลการจัดการความรูใ้นรอบปี และน าเสนอผา่นเว็บไซด์ 

๗. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่

ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

๖.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต  ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การออกแบบการ

สอนเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖) 

-  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็น

การจัดท า มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา โดยมีการจัดท าแบบฟอร์ม มคอ.

๓ ให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องน าไปใ ช้  และผู้ ใ ช้ซึ่ งมีประสบการณ์ตรงมี

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในแบบฟอร์มมคอ.๓ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและได้เผยแพร่แบบฟอร์ม มคอ.๓ ที่ปรับปรุงใหม่

ทางเว็บไซต์ 

-  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็น

การจัดท า มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา เพื่อให้การด าเนินการต่อเนื่อง

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการต่อในประเด็นการจัดท า มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ 

และมคอ.๗ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกข้อความที่ 

ศธ ๖๔.๐๓/ว ๐๖๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้คณะและ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่าง ๆ ใช้แบบฟอร์ม มคอ.๔–๗ ที่ได้จากการจัดการ

ความรูด้้านการผลิตบัณฑิต 



  

-๑๑- 

 

๖.๒   ด้านการวิจัย  ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาชุดโครงการวจิัยระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

-  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็น 

การพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็ง พบว่าแนวทางในการท างานร่วมกันเป็นทีม

เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมหรือขับเคลื่อนงานวิจัยให้เข้มแข็ง ดังนั้ นในปี

การศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้ขยายความร่วมมือจากเดิมที่มีข้อจ ากัดใน

แต่ละหน่วยวิจัยได้ขยายความร่วมมือแบบข้ามศาสตร์เพื่อบูรณาการหรือดึง

ศักยภาพของนักวิจัย ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Best 

Practice) ที่ต้องน าไปใช้เพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันต่อไป 

ส าหรับแนวทางที่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนได้แก่ ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย

ชุมชน ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทางเรื่อง (ข้าว ยางพารา ปาล์ม) และทุน

สนับสนุนการพัฒนาชุดโครงการวิจัย ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ได้สังเคราะห์มา

จากกระบวนการจัดการความรูแ้บบมีสว่นร่วมจนกลายมาเป็นแนวปฏิบัติที่ด ี

 



-๑๒- 

 

สรุปแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังน้ี 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ด้านการผลิตบัณฑิต) 

ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็น  :  การออกแบบการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๖)  

 

เป้าหมาย KM (Desired State)  คอื  ๑.   เพื่อให้คณาจารย์มคีวามรู ้ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗  

๒. เพื่อน าไปปรับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

  

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เป็นสถาบันอุดมศกึษากลุ่มผลิตบัณฑติ ที่มมีาตรฐานช้ันน าในระดับประเทศ มุ่งสร้างการ

ยอมรับความเป็นเลิศในการผลติบัณฑิตทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



  

-๑๓- 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการผลิตบัณฑติ)  (ต่อ แผ่นที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเปา้หมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

๑ การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียน

เ ป็ น ส า คั ญ กั บ ก า ร จั ด ท า

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า     

(มคอ.๔- ๗) 

-  คณาจารย์มหาวิทยาลัย   

ทักษิณ  

-  บุคลากรผูร้ับผดิชอบงาน

วิชาการของคณะ/

หนว่ยงาน 

-  บุคลากรของฝา่ย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศกึษา 
 

 

๑. จัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การ

จัดท ามคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗ 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า 

มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗ และให้มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ครั้งที่ ๑ เพื่อ

สังเคราะหอ์งค์ความรู้ และเพื่อให้เกิดองค์

ความรูใ้หม่ 

๓. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ครั้งที่ ๒ เพื่อ

สังเคราะหอ์งค์ความรู้ รวบรวม และสรุปองค์

ความรูใ้หม่ 
 

ก.พ. – ม.ีค. ๕๔ ฝา่ยวิชาการและ

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 



  

-๑๔- 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ด้านการวิจัย) 

ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็น  :  การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมาย KM (Desired State)  คอื   

๑. มีชุดโครงการวจิัยระดับมหาวิทยาลัยที่มกีารบูรณาการหรอืต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๒. มีชุดโครงการวจิัยที่เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

๓. มีชุดโครงการวจิัยที่เกิดจากความร่วมมือกัน อย่างนอ้ย ๒ สาขา/คณะ 

  

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรูน้วัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผา่นกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการ

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมอืทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้าม

ศาสตร์สนองตอบความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 



  

-๑๕- 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการผลิตบัณฑติ)  (ต่อ แผ่นที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเปา้หมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุด

โครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 

๑. นักวิจัยทั่วไป  

๒. หนว่ยวิจัย  

๓. บุคลากรของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

๔. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาชุดโครงการวิจัย

ระดับมหาวิทยาลัย  

(ชุดโครงการวิจัยข้าว 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 

ชุดโครงการวจิัยชุมชน) 
 

๑. ก า ร ร ะ ด ม ส ม อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 

(Stakeholders) เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา

ชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้

โครงการการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาชุดโครงการวิจัยจากผู้บริหารงานด้าน

การวิจัย (รองอธิการบดี/คณะบดี/สถาบันวิจัย

และพัฒนา  หรือผู้ก ากับงานด้านการวิจัย) 

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน ใน

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดตะโหมด  

โดยมีกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปราชญ์จากชุมชนตะโหมด บ้านในกอย อ.ป่า

บอน กลุ่มสินแพรทอง อ.ศรีนครินทร์ และจาก

จังหวัดชุมพร 
 

กันยายน – ตุลาคม 

๒๕๕๔ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



  

-๑๖- 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการผลิตบัณฑติ)  (ต่อ แผ่นที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเปา้หมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

๑ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุด

โครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 

๑. นักวิจัยทั่วไป  

๒. หนว่ยวิจัย  

๓. บุคลากรของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

๔. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาชุดโครงการวิจัย

ระดับมหาวิทยาลัย  

(ชุดโครงการวิจัยข้าว 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 

ชุดโครงการวจิัยชุมชน) 
 

๒.    การระดมสมองระดับปฏิบัติการ (คณะท างาน

การจัดการความรู้) เพื่อก าหนดแนวทางการ

พัฒนาชุดโครงการวจิัย ภายใต้โครงการการจัด

สัมมนาระดมความคิด เห็ นจากนักวิ จั ย /

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานวิจัย กิจกรรม

การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติช้ันสูง  ใน

ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ 

ห้อง C๑๐๕ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

ทั ก ษิณ  วิ ท ย า เ ขตส งขลา   มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

แลกเปลี่ยน จ านวน ๒๗ คน 

 

 

 
 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 

๒๕๕๔ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



  

-๑๗- 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการผลิตบัณฑติ)  (ต่อ แผ่นที่ ๒)              

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเปา้หมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

๑ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุด

โครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 

๑. นักวิจัยทั่วไป  

๒. หนว่ยวิจัย  

๓. บุคลากรของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

๔. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาชุดโครงการวิจัย

ระดับมหาวิทยาลัย  

(ชุดโครงการวิจัยข้าว 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 

ชุดโครงการวจิัยชุมชน) 
 

๓.   การพัฒนาชุดโครงการวิจัยโดยผู้ เ ช่ียวชาญ 

จ านวน ๓ ครั้ง 

๑. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย  โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๑ 

๒. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย  โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒ 

๓. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย  โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓ 

 

 
 

 

 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



-๑๘- 

 

บทสรุป 
 

๑. ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)  ซึ่งเป็นเครื่องมอืในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหนว่ยงานต่างๆ  

ได้แก่ คณะ  วิทยาลัย  ส านัก สถาบัน ฝ่าย และงาน มีจ านวนทั้งสิน้ ๒๗ ชุมชนฯ ได้แก่ 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

๑ คณะศึกษาศาสตร์ 
๑.  การจัดท า มคอ.๔ - ๖ 

๒.  ประสบการณจ์ากการด าเนินการวิจัยในพืน้ที่ 

๒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑. การจัดท าเอกสารประกอบการสอนที่ 

สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา  

(มคอ.๓) 

๒. เทคนิคการจัดท าเค้าโครงงานวิจัยหรืองาน 

สรา้งสรรค์เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน 

๓ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

๑.  การจัดการเรียนการสอน : มคอ.๓  มคอ.๔   

มคอ.๕ และมคอ.๖  

๒.  วิธีการท าข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 

๔ คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา 
๑.  เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนในภาคใต้ 

๒.  เป็นเลิศด้านการวิจัยสุขภาวะคนปักษ์ใต้ 

๕ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

๑. การจัดท าเอกสารประกอบการสอน (มคอ.

๓-๖) 

๒. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

๖ คณะวทิยาศาสตร์ 

๑. การเตรียมนสิิตและอาจารย์เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

๒. การเชื่อมโยงภารกิจการวจิัยสู่การเรียนการ

สอนภายในคณะฯ 

๗ คณะนติิศาสตร์ 

๑. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรยีนการสอนของคณาจารย์คณะ

นิตศิาสตรท์ี่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ

นิตศิาสตรแ์ละมหาวิทยาลัย (มีความ

รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์

เชงิปฏิบัติ) ให้สนองตอบความตอ้งการของ 



  

-๑๙- 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

  ตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพกฎหมาย 

๒. เพิ่มศักยภาพคณาจารย์  นักวิจัยและ

ผูป้ฏิบัติงานด้านวิจัยของคณะนิตศิาสตร์ให้

สามารถผลิตงานวิจัยที่บูรณาการกับการ

บริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

๘ บัณฑติวิทยาลัย 

๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการให้บริการและ

การจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

(ต่อเนื่องจากปีการศกึษาที่ผา่นมา) 

๒. คลินิกวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย (ต่อเนื่องจากปี

การศกึษาที่ผ่านมา) 

๓. หนว่ยวิจัยบัณฑติวิทยาลัย (ต่อเนื่องจากปี

การศกึษาที่ผ่านมา) 

๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การขับเคลื่อนองค์กรแหง่การเรียนรู้ ด้านการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

 

๑๐ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

๑. การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ระบบ

สารสนเทศหน่วยงาน 

๒. การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ ด้านการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย บริการวิชาการและการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง TQF : HEd 

๑๑ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 

การจัดการความรู้ดา้นการวิจัยและบริการ

วิชาการที่ดี 

 

๑๒ ส านักหอสมุด 

๑. ส านักหอสมุดกับการสร้างบรรยากาศให้เอือ้

ต่อการเรียนรู้ : green library 

๒. สร้างอัตลักษณ์ดว้ยบริการเชิงรุก 

๓. จากปัญหาหนา้งานสู่โครงการพัฒนางาน / 

การวิจัยสถาบัน 
 

 

 



  

-๒๐- 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ 

๑๓ ส านักคอมพิวเตอร์ 

การเรียนรู ้ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพว่งบนระบบปฏิบัติการ Windows 

 

๑๔ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
การศกึษาพิพิธภัณฑค์ติชนวิทยา สถาบันทักษิณ

คดีศกึษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 

๑๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย

ระดับมหาวิทยาลัย 

๑๖ 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศกึษา

แบบบูรณาการ ถอดความรูข้องชุมชน  บูรณาการกับความรูเ้ชิง 

มิติของการจัดการความรู้ในหอ้งเรียนธรรมชาติ : 

การบรรจบและหลอมรวมของเนื้อหา (Content) 

และบริบท (Context) 

๑๗ ฝา่ยบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
เป็นหนว่ยงานช้ันน าในการจัดประชุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๑๘ ฝา่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อขอต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

๑๙ ฝา่ยแผนงาน เทคนิคการประสานงานสู่ความส าเร็จ 

๒๐ ฝา่ยการคลังและทรัพย์สิน เก็บเกี่ยวความรูแ้ละประสบการณ์ 

๒๑ ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ 

การศกึษา 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา 

๒๒ ฝา่ยบริหารวิทยาเขตพัทลุง 
รูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอาคารบริหาร

และส านักงานกลาง วทิยาเขตพัทลุง 

๒๓ ฝา่ยบริหารวิทยาเขตสงขลา การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

๒๔ ฝา่ยกิจการนสิิต  วทิยาเขตพัทลุง 
พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ

ให้บริการที่ดีแก่นิสติ 

๒๕ ฝา่ยกิจการนสิิต  วทิยาเขตสงขลา กระบวนการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานิสติ 

๒๖ งานตรวจสอบภายใน 

น าความรูจ้ากการศกึษากฎระเบียบมาใช้ในการ

จัดท าแนวทางการตรวจสอบราคากลางงาน

ก่อสร้าง 

๒๗ งานวิเทศสัมพันธ์ 
การสนับสนุนการพัฒนาความรว่มมอืระหว่าง

ประเทศ   

  

 



  

-๒๑- 

 

 จากการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานในรอบ ๑ ปี มหาวิทยาลัยได้จัดงาน

มหกรรม KM Day มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขึ้นเพื่อเป็นการสรุปและเผยแพร่

องค์ความรู้ที่ได้ พร้อมทั้งน าเสนอผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ของทุกหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้ยกย่องหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น  โดยมีคณะกรรมการ

ด าเนนิงานพิจารณารางวัลการจัดการความรู้  ซึ่งรางวัลแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทรางวัล

ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  และประเภทรางวัลผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (นิทรรศการ)  ส าหรับหน่วยงานที่

ได้รับรางวัลประเภทรางวัลผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔       

ระดับดีเด่น ได้แก่ ส านักหอสมุด ระดับดี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และระดับ

ชมเชย ได้แก่  ๑. สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ๒. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา         

ส่วนประเภทรางวัลผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (นิทรรศการ)      

ระดับดีเด่น ได้แก่ ส านักหอสมุด ระดับดี ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ และระดับชมเชย ได้แก่            

๑. สถาบันทักษิณคดีศึกษา   ๒. ฝา่ยบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

 



  

-๒๒- 
 

ผลสัมฤทธิ์โดยรวมจากการด าเนินงานการจัดการความรู ้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ 

๑. ยังไม่มีการก าหนดประเด็นที่สอดคล้องหรือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

๑ .  จั ด ตั้ ง คณะท า ง านก า ร จั ด ก า รค ว าม รู้ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อก าหนดประเด็นการ

จัดการความรู้ที่สอดคล้องหรือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ และสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

 

๒. บางหน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจในการเริ่มต้นการ

จัดการความรูแ้ละการน าแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้ โดยก าหนด

ขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ที่ถูกต้อง และสอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตรข์ององค์กร 

๒. สร้างกระบวนการให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

โดยการประชุมชี้แจงการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้  ป ระจ าปี ก ารศึ กษา  ๒๕๕๔ ให้ แก่

หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้ด าเนินการก าหนด

ประเด็น และเป้าหมายที่สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. 

 

๓. ยังไม่มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนด 

๓. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนด 

 

๔. ยังไม่มีแผนการฝึกพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือ KM ที่

ต่อเนื่อง 

 

๔. มีการจัดท าแผน KM ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๔ และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่

รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ทุกหน่วยงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๕. ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร ในเรื่อง การ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร ท าให้

ทีมงานมีความตื่ นตั ว  และน าความรู้ที่ ได้ ไป

ประยุกต์ใชแ้ละใช้เป็นแหล่งหาความรู้ 

 

๖. ไม่มกีารให้ความรูแ้ละสื่อสารประชาสัมพันธ์ ๖. มีช่องทางสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่สร้างและ

แสวงหาขึ้นมา ที่หลากหลาย เช่น มีการจัดท า

เว็บไซต์ KM เป็นต้น 
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ผลสัมฤทธิ์โดยรวมจากการด าเนินงานการจัดการความรู ้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ 

๗. ไม่มีการเชิญผู้เช่ียวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง 

การสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน และการวิจัย 

๗. มีการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ และร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

๘. ยังขาดการจัดเก็บองค์ความรูท้ี่เป็นระบบ ๘. มีการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบ เช่น เป็นคู่มือ เป็นรายงานการประเมินผล 

และน าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และ

เผยแพร่เป็นเอกสารไปยังทุกหนว่ยงาน เป็นต้น 

 

๙. ไม่มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี

การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร และจากความรู้ของผูม้ีประสบการณ์ตรง ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

๙. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี

การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น

ลายลั กษณ์ อั กษร  และจากความรู้ ข องผู้ มี

ประสบการณต์รง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานจรงิ  

 

๑๐. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมและได้รับความรู้

เกี่ยวกับ KM 

๑๐. บุคลากรส่วนใหญ่ได้ทราบและมีความเข้าใจ

ในเรื่องของ KM มากขึ้น และทราบถึงกิจกรรม KM 

ขององค์กรตนเอง 

 

๑๑. ทีมงาน KM ขององค์กร ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ

จัดท าแผน KM และการด าเนินงานติดตามผลโครงการ 

๑๑. ทีมงาน KM ขององค์กร ได้มีความรู้เกี่ยวกับ

การท าแผนงาน KM และการด าเนินงานติดตาม

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีถัดไป พร้อม

ทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นๆ ใน

องค์กรของตนเอง 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแผนจัดการความรู้ให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินการอย่างจริงจังและตอ่เนื่อง 

๒. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๓. คณะกรรมการจัดการความรู้มคีวามรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

๔. มีระบบการตดิตามประเมินผลการจัดการความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. บางหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อยครั้ง ท าให้ไม่สามารถ

สังเคราะหอ์งค์ความรูใ้ห้ตกผลึกได้ 

๒. บุคลากรมีภาระงานมาก ท าให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เต็มที่ 
๓. มีบางหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท า KM จึงต้องใช้เวลาในการฝึกอบรม

ท าความเข้าใจ 

๔. เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหญ่การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานต้องใช้ทรัพยากรและ

เวลาเป็นอย่างมาก 

๕. บางหน่วยงานก าหนดประเด็นยังไม่ชัดเจนตามเกณฑข์อง สกอ. 

๖. มีบางหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการจัดส่งแผนการจัดการความรู้ และรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๗. บางหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานไม่ตรงกับประเด็นที่ก าหนดขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

๑. การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น มีกระบวนการอยู่แล้ว

ในกระบวนงานปกติ เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละกลุ่มงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสานสนับสนุน 

และบางส่วนในคณะต่างๆ ดังนั้น จึงควรจัดกระบวนการด าเนินงานในภาพรวมเพื่อให้

สามารถเชื่อมโยงทุกส่วน 

๒. ควรพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ให้มีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากยังจัดเก็บ

อยู่กระจัดกระจาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ Knowledge Asset 

แหล่งเดียว พร้อมกับการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้

โดยง่ายและสามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งความรู้ได้อย่างเต็มที่ 
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๓. ควรมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledga : EK) 

และความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน (Tacit Knowledge : TK) ให้ครบถ้วนทุกเรื่องที่มีอยู่โดยการ

ส ารวจอย่างละเอียด 

๔. ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการให้
ความรูค้รั้งต่อๆไป 

๕. ก าหนดการประชุม KM อย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง อย่างต่อเนื่องโดยมี CKO เป็น

ประธานในการประชุม 

๖. ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู ้อย่างสม่ าเสมอ 

๗. หนว่ยงานควรจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บ่อยครั้ง เพื่อองค์ความรู้ตกผลึก
มากยิ่งขึน้ 

๘. ควรให้ความรู้ หรือแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ให้ทุกหน่วยงานเข้าใจ
ตรงกัน หรอืไปในทิศทางเดียวกัน 

๙. ผู้บริหารระดับหน่วยงานควรให้ความส าคัญ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบ

งานด้านการจัดการความรู้ของหนว่ยงานอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


