แผนการจัดการความรู้
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓

จัดทาโดย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

-๑-

สารบัญ

๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒. วิเคราะห์ SWOT ของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
และประเมินประสิ ทธิ ภาพก่อนการดาเนินงาน
๓. กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้
๔. ประเด็นการจัดการความรู้
๕. เป้ าหมายการจัดการความรู้
๖. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
๗. บุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย
๘. มีกิจกรรมการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากผูม้ ีประสบการณ์ตรง
๙. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการจัดการความรู้ (Key Success Factor)
๑๐.แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓

หน้ า
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๘
๘
๘ - ๑๐
๑๐
๑๑ - ๑๗

-๒๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๑. หน่วยงานคาดหวังอะไรจากการจัดการความรู ้ในปี งบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ใ นปี งบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ คือ เป็ นมหาวิทยาลัย
ที่ผลิ ตบัณฑิ ตที่ย อมรั บ ของสัง คม เชี่ ย วชาญและเป็ นที่ พ่ ึงทางวิช าการของภาคใต้ โดยบุ คลากรทางานอย่า ง
มีความสุ ข ภายใต้ยุทธศาสตร์ สร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน องค์กร เพื่อนาไปสู่ การทางาน
อย่างมีความสุ ขและเต็มศักยภาพ โดยจะเน้นการนากระบวนการ KM ไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชดั เจนและส่ งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและองค์กร เพื่อทาหน้าที่เปลี่ยนกลไกหลักในการผลักดันทั้งระดับหน่วยงาน
และระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีความคาดหวังว่าคุณอานวยของหน่วยงานจะเป็ นแรง
หนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และจะส่ งผลต่อแนวทางในการดาเนิ นกิจกรรมใน
ปี การศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่ งกิ จกรรมจะเน้นการพัฒนาความรู ้ ที่กระจัดกกระจายอยู่ในตัวบุคคลมาพัฒนาให้เป็ น
ระบบ มีการสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ย นรู้ ภายในองค์ก ร มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กาหนดแนว
วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการความรู ้ ในด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจยั ให้ดียงิ่ ขึ้น
๒. สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง และสิ่ งที่ได้เกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้ดาเนิ นไปนั้น สิ่ งที่เกิ ดขึ้นและเกินจากเป้ าหมาย สรุ ปเป็ นประเด็น
หลักดังนี้
๑. บุคลากรส่ วนใหญ่โดยเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องในแผนการจัดการความรู ้ให้ความ
ร่ วมมือในการดาเนินการอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง เริ่ มมีการแบ่งปั นและเห็นคุณค่าจากการดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายของหน่วยงาน
๒. คณะกรรมการจัดการความรู ้มีความรู ้ความเข้าใจ และมุ่งมัน่ ในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
๓. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ที่มีความหลากหลาย มีการสร้างรู ปแบบการจัดการความรู้ที่
แตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน โดยอาศัยพื้นฐานของแต่ละหน่วยงานและความร่ วมมือของสมาชิ กในหน่วยงาน
เป็ นปัจจัยที่สาคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่ เรี ยนรู ้วธิ ี การและประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานเอง
๓. สิ่ งที่ได้นอ้ ยกว่าที่คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
เนื่ องด้วยข้อจากัดของบุคลากรหรื อคุ ณอานวยในการจัดการความรู ้ มีภาระงานมาก ทาให้การ
เข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ไม่ได้เต็มที่ และบางหน่วยงานยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการทา KM ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อการดาเนินงานตามแผนได้ไม่ดีเท่าที่ควร

-๓๔. ข้อเสนอแนะอื่นและสิ่ งที่จะดาเนินการในปี ถัดไป
๑. การดาเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ในมหาวิทยาลัยทักษิณนั้น มีการดาเนิ นการอยูแ่ ล้วใน
กระบวนงานปกติ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละกลุ่มงานของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานสายสนับสนุ น และบางส่ วนในคณะ
วิทยาลัย สถาบัน สานัก ดังนั้น จึงควรส่ งเสริ มการจัดกระบวนการการดาเนินงานจัดการความรู ้ในภาพรวมเพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงกันในทุกส่ วน
๒. ควรพัฒนาระบบการเชื่ อมโยงข้อมูลความรู ้ ให้มีความเป็ นเอกภาพ เนื่ องจากยังจัดเก็บอยู่
กระจัดกระจาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู ้ เป็ น Knowledge Asset แหล่งเดียว พร้อมกับการ
พัฒนาระบบเครื อข่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู ้ได้โดยง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู ้ได้
อย่างเต็มที่
๓. ควรมี ก ารรวบรวมความรู ้ ที่ มี อ ยู่ ที่ ต ัว บุ ค คลและองค์ ก รทั้ง ความรู ้ ที่ ชัด แจ้ง (Explicit
Knowledge : EK) และความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge : TK) ให้ครบถ้วนทุกเรื่ องที่มีอยูโ่ ดยการสารวจ
อย่างละเอียด
๔. ประเมินความรู ้ ความเข้าใจของผูร้ ับการอบรมทุกครั้ง เพื่อปรับปรุ งแนวทางการให้ความรู ้
ครั้งต่อๆไป
๕. กาหนดการประชุม KM อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่ องโดยมี CKO เป็ นประธานใน
การประชุม
๖. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผน OM นั้น โดยติดตามและประเมิน
ใน 3 ส่ วน คือ Progress Markers(PM) , Strategy Maps(SM) และ Organizational Practices(OP)
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นโครงการ KM จะต้องมีการประสานงานร่ วมกับหน่ วยงานภายนอก จานวน
มากจึงท าให้ไม่ สามารถควบคุ มปั จจัย ทั้ง หมดได้อย่า งเต็มที่ ที มงานจะต้องนาข้อมูล ที่ ได้รับ จากการไปออก
ภาคสนาม หรื อการไปพบปะหน่ วยงานภายนอกมาแบ่งปั นทุ กครั้ งและดาเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดไปยังผูท้ ี่สนใจได้อย่างทัว่ ถึง
๒. วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการวิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุดแข็ง
๑. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หน่วยงาน
๒. มีวฒั นธรรมองค์กรที่สามารถทางานเป็ นทีมได้
๓. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะพัฒนา
๔. บุคลากรในหน่วยงานสามารถทางานแทนกันได้

-๔๕. มีเครื่ องมือหลากหลายที่จะช่วยในการบริ หารและพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๖. เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการประสานข้อมูลทั้งจากระดับผูบ้ ริ หารและระดับหน่วยงาน
ย่อย จึงเป็ นโอกาสดีของบุคลากรที่จะได้รับความรู ้และประสบการณ์
จุดอ่ อน
๑. การบูรณาการเครื่ องมือที่มีอยูใ่ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานยังไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ
๒. เนื่องจากการเปลี่ยนผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงทา
ให้งานทางด้านการจัดการความรู ้ เกิดการชะงัก
๓. เนื่องจากเปลี่ยนผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ ของหน่วยงาน ทาให้ผทู ้ ี่เข้ามารับงานยัง
ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจัดการความรู ้ เท่าที่ควร
โอกาส
๑. มีพระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ให้หน่วยงานดาเนิ นการ
๒. เป็ นงานที่ได้รับโอกาสและการให้ความสาคัญของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
๓. การที่มหาวิทยาลัยอยูใ่ นช่วงการเปลี่ยนแปลง ทาให้หน่วยงานและบุคลากรมีโอกาสพัฒนา
ระบบ และศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
ภัยคุกคาม
ความสาเร็ จของงานบางงานต้องอาศัยความร่ วมมือและการสนับสนุ นจากภายนอก

-๕๓. 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
ที่มีป 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
ความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้ าง องค์ความรู ้ อนั เกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม สัง คม การเรี ย นรู ้ และปั จจัย เกื้ อหนุ นให้บุคคลเรี ย นรู้
อย่า งต่อเนื่ องตลอดชี วิต” มาตรฐานการอุดมศึก ษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ลงวันที่ ๗
สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๔๙ นั่น 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 ดมศึ ก 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

-๖๒. 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 ญบุคลากรภายใน 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 งการเพิม่ พูนความรู ้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

-๗๕. มีการนาความรู้ ที่ได้ จากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษาปั จจุ บันหรื อปี การศึ กษาที่ผ่านมา
ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั 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
นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม 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
๔. ประเด็นการจัดการความรู้
๔.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้เ ลื อ กประเด็ น การจัด การความรู้ ด้า นการผลิ ต บัณ ฑิ ต ในประเด็ น
เรื่อง การออกแบบการสอนเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
๔.๒ 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
๕. เป้าหมายการจัดการความรู้
๕.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่ อง เรื่ อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับ
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) มีเป้ าหมาย ดังนี้
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทา มคอ.๓ ให้กบั อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๔
๕.๒ ด้านการวิจยั ประเด็นเรื่ อง เรื่ อง การจัดการความรู ้ ในการพัฒนาหน่ วยวิจยั ที่ เข้มแข็ง
มีเป้ าหมาย ดังนี้
- มีการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาหน่ วยวิจยั เฉพาะทางตลอดทั้งปี
อย่างน้อย ๕ ครั้ง

-๘-

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

๖. สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
๖.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่ อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ ๑
เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่ง
สร้างการยอมรับความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
๖.๒ ด้านการวิจยั ประเด็นเรื่ อง การจัดการความรู ้ในการพัฒนาหน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ เสริ มสร้ างองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงาน
สร้ า งสรรค์ผ่ า นกระบวนการวิ จ ัย เพื่ อ รองรั บ การเป็ นมหาวิ ท ยาลัย วิ จ ัย ใน
รู ปแบบความร่ วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบ
ความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๗. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
๗.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่ อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) บุคลาการกลุ่มเป้าหมาย คือ
อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ในเครือข่ าย
๗.๒ ด้านการวิจยั ประเด็นเรื่ อง การจัดการความรู ้ในการพัฒนาหน่วยวิจยั ที่เข้มแข็ง
บุคลาการกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่ วยวิจัยทีไ่ ด้ รับการจัดตั้งและบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๘. มีกจิ กรรมการแบ่ งปั นแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ ตรง ดังนี้
๘.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การออกแบบ
การสอนเน้นผูเ้ 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

-๙-

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

๘.๒ ด้านการวิจยั กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การจัดการความรู้ใน
การพัฒนาหน่วยวิจยั 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
- กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาโจทย์วจิ ยั ชุมชน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ
วัด ตะโหมด โดยมี ก ลุ่ ม นัก วิ จ ัย จากมหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ปราชญ์จ ากชุ ม ชน
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 ในระหว่างวันที่ 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 มหาวิท ยาลัยทักษิณ 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 โดยเชิ ญ รศ.ดร.กมล เลิ ศรัตน์ และ ผศ.กมล คงทอง เป็ น
วิทยากรร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน ๕๘ คน
- กิจกรรมการรายงานผลการดาเนิ นการของหน่วยวิจยั ในรอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มีผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน จานวน ๒๒ คน

-๑๐-

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
วิทยากรร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีเวทีแลกเปลี่ยน จานวน ๑๑ เวที

๙. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการจัดการความรู้ตามเป้ าหมาย KM
ที่เลือกดาเนินการสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรมภายในองค์กร คือ
๙.๑ มีความต้องการและความคาดหวังของผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สอดคล้อง
กัน
๙.๒ มีการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงานอย่างชัดเจน
๙.๓ มีการทบทวนและกาหนดกระบวนการและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการ โดย
จัดทาเป็ นเอกสารที่เหมาะสม และมีขอ้ มูลเพียงพอที่จะนาไปปฏิบตั ิได้
๙.๔ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนและก าหนดทรั พ ยากรที่ จ าเป็ นต้อ งใช้ใ นการด าเนิ น การ ตาม
กระบวนการที่กาหนด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
๙.๕ มีการนาการประกันคุณภาพมาใช้ในการติดตามและประมวลผลกระบวนการดาเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินงานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง

-๑๑แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 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 ยวิ จ ั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 ยวิ จ ั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 ยวิ จ ั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 ยวิ จ ั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 โดยเชิญ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ครู บา
สุ ทธินนั ท์ ปรัชญพฤทธ์ นายประยงค์ รณรงค์
เป็ นวิทยากรร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีเวที
แลกเปลี่ยน จานวน ๑๑ เวที

