สรุปจากการประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 17 กันยายน 2553
ณ ห้ องประชุม SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้ องประชุม 2 อาคาร
บริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สรุ ปการประชุ มชี้ แจงการดาเนิ นงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี
การศึกษา 2553 ในวันที่ 17 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุ ม SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา และห้องประชุม 2 อาคารบริ หารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ชี้ แจงการด าเนิ น งานการจัด การความรู้ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ประจ าปี
การศึกษา 2553 และร่ วมกันกาหนดประเด็นการจัดการความรู ้ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจยั มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม จานวน 42 คน รายละเอียดดังนี้
1. ชี้แจงปฏิทนิ การดาเนินงาน ดังนี้
ปฏิทนิ การดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา 2553
วันที่
17 กันยายน 2553

กิจกรรม
- จัดประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ประจาปี การศึกษา 2553

ปลายเดือนตุลาคม 2553

- คณะ/หน่วยงาน แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู ้พร้อมทั้ง
จัดส่ งแผนการจัดการความรู ้ให้ฝ่ายบริ หารกลางฯ จานวน 2 ชุด

ภายใน ธันวาคม 2553

- คณะ/หน่วยงานรายงานการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

ปลายเดือนธันวาคม 2553

- จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์และผลการ
จัดการความรู้รอบ 6 เดือน

ภายใน มีนาคม 2554

- คณะ/หน่วยงานรายงานการดาเนินงานรอบ 9 เดือน

-2ปลายเดือนมีนาคม 2554

- จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์และผลการ
จัดการความรู้รอบ 9 เดือน

ภายใน พฤษภาคม 2554

- คณะ/หน่วยงาน จัดส่ งสรุ ปผลการดาเนิ นการจัดการความรู ้

ต้นเดือนมิถุนายน 2554

- โครงการ “แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์และผลการจัดการ
ความรู้รอบ 1 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM Day)

2. แนวทางการประเมิน ตามเกณฑ์ มาตรฐานของ สกอ.
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ทสี่ อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของ
สถาบันอย่ างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
1.1 สถาบันควรศึกษาเป้ าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์
ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็ นสาคัญ หรื อมุ่งสู่ อตั ลักษณ์ใดที่ตอ้ งการ เพื่อนามาใช้ในการ
กาหนดแผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนปฏิบตั ิการในการจัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู ้ อาจประกอบด้วย รองอธิ การบดี ผูช้ ่วย
อธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี ผู ้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ผู ้อ านวยการ หั ว หน้ า งาน ที่ ก ากับ ดู แ ลด้า น
ยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ ที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตบัณฑิ ต ด้านวิจยั รวมทั้ง ด้านอื่ นๆ ที่ เป็ นไปตาม
อัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 สถาบัน ควรมี เ ป้ าหมายในการจัด การความรู้ โดยเน้น เรื่ อง การพัฒ นาทัก ษะ
ความสามารถของบุ ค ลากรภายในเป็ นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุ ม พันธกิ จด้านการผลิ ต
บัณฑิ ตและด้า นการวิจยั รวมทั้ง ประเด็ นการจัดการความรู ้ ที่ส ถาบันมุ่ งเน้นตามอัตลัก ษณ์ เช่ น
เทคนิคการปรับปรุ งหลักสู ตรและวิธีการเรี ยนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู้ (learning outcome) เทคนิค
การเพิ่มผลงานวิจยั ภายในสถาบัน เป็ นต้น
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2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
อย่ างชั ดเจนตามประเด็นความรู้ ทกี่ าหนดในข้ อ 1
2.1 กลุ่มเป้ าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจยั อย่างน้อยควรเป็ นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจยั เช่น คณาจารย์
หรื อนักวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู ้ดงั กล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆที่สถาบันมุ่งเน้น
2.2 สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจุดเด่นของอาจารย์
หรื อนักศึกษาในแต่ละคณะ หรื อสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั ที่
สะท้อนอัตลัก ษณ์ ข องสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนามาก าหนดเป็ นประเด็ นสาหรั บใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู ้ให้ได้องค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อ ค้ นหาแนวปฏิ บัติ ที่ดี ต ามประเด็นความรู้ ที่ก าหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไ ปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
3.1 สถาบันควรเชิ ญบุคลากรภายใน หรื อภายนอกที่มีผลงานดี เด่นทางด้านวิชาการ และ
ผลงานทางด้านวิจยั รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่ สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ ายทอดความรู ้ เคล็ดลับ หรื อ
นวัตกรรม อย่างสม่ า เสมอผ่านเวที ต่างๆ เช่ น การจัดประชุ มสัม มนา เพื่อการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้
ร่ วมกับเจ้าของความรู ้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่ งเสริ มให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายในสถาบัน เช่น การ
ส่ งเสริ มให้มีชุ มชนนักปฏิ บตั ิ และเครื อข่า ยด้า นการจัดการความรู ้ ทั้งระหว่างหน่ วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิ ดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง โดยการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีก ารรวบรวมความรู้ ต ามประเด็นความรู้ ที่กาหนดในข้ อ 1 ทั้งที่มี อยู่ ในตัว บุ ค คลและแหล่ ง
เรี ยนรู้ อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่ างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้ท้ งั ที่มีอยู่ในตัวบุคลและ
แหล่ งเรี ยนรู ้ อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้
บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบตั ิที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการ และเผยแพร่ ความรู ้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของความรู ้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
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5. มีการนาความรู้ ทไี่ ด้ จากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษาปั จจุบันหรื อปี การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็ น
ลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัติทดี่ ีมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูร้ ับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู ้จากแนวปฏิบตั ิที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่
ได้จากการจัดการความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริ บทของหน่วยงานที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
5.2 ผูร้ ั บ ผิดชอบควรขยายผลการปรั บ ใช้ไ ปยังหน่ วยงานต่ า งๆ และติ ดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดา้ นการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจยั
5.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้
มาปรับปรุ งและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผูร้ ับผิดชอบควรสรุ ป ผลสั มฤทธิ์ ที่ เกิ ดขึ้ นตามเป้ าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน

-5รายงานผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ (รายตัวชี้วดั )
ประจาปี การศึกษา 2553
ตัวชี้วดั ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรียนรู้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : รองอธิการบดี
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
โทรศัพท์ : 0-7467-3221

ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางปุณญาดา สุวรรณมณี
โทรศัพท์ : 0-7467-3221

ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ ละขั้นตอน ปี การศึกษา พ.ศ.2553
มีการกาหนดประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกล
1
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
2
การวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1
มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (Tacit
3
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด
มีการรวบรวมความรู ้ตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่ง
4
เรี ยนรู ้อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge)
มีการนาความรู ้ที่ได้จากการจัดการความรู ้ในปี การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่
5
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์
ตรง(Tacit Knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระดับ 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ระดับ 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

ระดับ 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ระดับ 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู ้
เป้ าหมายระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน

อิงเกณฑ์ พัฒนาการ เป้ าหมาย

รวม
คะแนน

-6รายงานผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ (รายตัวชี้วดั )
ประจาปี การศึกษา 2554
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
สรุ ปผลการดาเนินงาน (แยกตามระดับคะแนน)
ผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 1
ผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 2
ผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 3
ผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 4
ผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 5
ปัจจัยที่สนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้ างอิง (แยกตามระดับคะแนน) :
หลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 1
หลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 2
หลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 3
หลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 4
หลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในค่ าคะแนนที่ 5

-73. ที่ประชุ มร่ วมกันกาหนดประเด็นในการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี
การศึกษา 2553 ดังนี้
3.1 ด้ า นการผลิต บัณฑิต ก าหนดประเด็ นเรื่ อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ย นเป็ น
สาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ซึ่ งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
คือ ฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 ด้ านการวิจัย กาหนดประเด็นเรื่ อง การจัดการความรู ้ในการพัฒนาหน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง
ซึ่ งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิจยั และพัฒนา

