แผนการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔

จัดทาโดย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

-๑สารบัญ

๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
๒. วิเคราะห์ SWOT ของการจัดการความรูข้ องหน่วยงาน
และประเมินประสิทธิภาพก่อนการดาเนินงาน
๓. กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้
๔. ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๕. การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๖. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔

หน้า
๒-๓
๓-๔
๕ – ๑๐
๑๑ – ๑๖
๑๗ – ๑๙
๒๐ – ๒๖

-๒๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
๑. หน่วยงานคาดหวังอะไรจากการจัดการความรูใ้ นปีการศึกษา ๒๕๕๓
เปูาหมายการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คือเป็น มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ และ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่ยอมรับของสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิต
บัณฑิต ที่มีม าตรฐานชั้นนาในระดั บ ประเทศ มุ่งสร้างการยอมรั บ ความเป็น เลิศในการผลิต บัณฑิ ตทาง
การศึ ก ษา และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรม และผลงานสร้ า งสรรค์ ผ่ า น
กระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic
Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
โดยจะเน้นการนากระบวนการ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานประจา เพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมจะเน้นในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มีการสร้างบรรยากาศ
และวั ฒ นธรรมการเรีย นรู้ ภายในองค์ก ร มีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ก าหนดแนวปฏิ บัติ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ ในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย ให้ดียิ่งขึน้
๒. สิ่งที่เกิดขึน้ จริง และสิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
๑. บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความร่วมมือในการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. คณะทางานการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพเพือ่ ให้บรรลุเปูาหมาย
๓. ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ที่มีหลากหลายประเด็น และสอดคล้องกับพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มีการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันระหว่างหน่ว ยงาน
โดยอาศัยพืน้ ฐานของแต่ละหน่วยงานและความร่วมมือของสมาชิกในหน่วยงาน
๓. สิ่งที่ได้นอ้ ยกว่าที่คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
เนื่ อ งจากการจั ด การความรู้ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ กรอบการประเมิ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้ดาเนินการจัดการความรู้ ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย ซึ่งบางหน่วยงานดาเนินการจัดการความรู้ไม่ครบทั้ง ๒ ด้าน และบางหน่วยงานยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในการทา KM ซึง่ จะส่งผลต่อการดาเนินงานตามแผนได้ไม่ดเี ท่าที่ควร

-๓๔. ข้อเสนอแนะอื่นและสิ่งที่จะดาเนินการในปีถัดไป
๑. การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น มีการดาเนินการ
อยู่แล้วในกระบวนงานปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางาน
ด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัดกระบวนการดาเนินงาน
การจัดการความรูใ้ นภาพรวมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันในทุกส่วน
๒. ควรมีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้
๓. กาหนดการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง อย่างต่อเนื่อง
๔. มีการเข้าเยี่ยมหน่วยงาน และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้
๕. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดย
คณะทางานการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย
๒. วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการวิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรูข้ องมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุดแข็ง
๑. ผูบ้ ริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
หน่วยงาน
๒. มีวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถทางานเป็นทีมได้
๓. มีบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถและพร้อมที่จะพัฒนา
๔. บุคลากรในหน่วยงานสามารถทางานแทนกันได้
๕. มีเครื่องมือหลากหลายที่จะช่วยในการบริหารและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๖. เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการประสานข้อมูลทั้งจากระดับผูบ้ ริหารและระดับ
หน่วยงานย่อย จึงเป็นโอกาสดีของบุคลากรที่จะได้รับความรูแ้ ละประสบการณ์
จุดอ่อน
๑. การบูรณาการเครื่องมือที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
๒. เนื่องจากเปลี่ยนผูป้ ฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน ทาให้ผทู้ ี่เข้ามารับ
งานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ เท่าที่ควร

-๔โอกาส
๑. มีพระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ให้หน่วยงานดาเนินการ
๒. เป็นงานที่ได้รับโอกาสและการให้ความสาคัญของผู้บริหารระดับสูง
๓. การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง ทาให้หน่วยงานและบุคลากรมีโอกาส
พัฒนาระบบ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ภัยคุกคาม
ความสาเร็จของงานบางงานต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอก

-๕๓. กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้
ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดให้ส่ว นราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใ นส่วนราชการ เพื่อให้มีลัก ษณะเป็น
องค์ก รแห่ง การเรีย นรู้อ ย่างสม่าเสมอ โดยต้อ งรับ รู้ข้อ มูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใ น
ด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์
รวมทั้ง ต้อ งส่ง เสริม และพัฒ นาความรู้ค วามสามารถ สร้า งวิสัย ทัศ น์ และปรับ เปลี่ย นทัศ นคติข อง
ข้า ราชการในสัง กัด ให้เ ป็น บุค ลากรที่มีป ระสิท ธิภ าพและมีก ารเรีย นรู้ร่ว มกัน ตลอดเวลา ทั้ง นี้เ พื่ อ
ประโยชน์ใ นการปฏิบัติร าชการของส่ว นราชการให้ส อดคล้อ งกับ การบริหาราชการให้เ กิด ผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีก า รวมถึง พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่
๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่ง ปรากฏในมาตราที่ ๘ “การศึก ษา หมายความว่า กระบวนการเรีย นรู้เ พื่อ ความ
เจริญ งอกงาม ของบุค คลและสัง คมโดยการถ่า ยทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ สานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง องค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัด สภาพแวดล้อ ม สัง คม การเรีย นรู้แ ละปัจ จัย เกื้อ หนุน ให้บ ุค คลเรีย นรู้อ ย่า งต่อ เนื่อ งตลอดชีวิต ”
มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙
นั่นคือ “มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ” และยังปรากฏ
ในมาตรฐานการศึก ษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานที่ ๓ “แนวการสร้างสังคมแห่ง การเรีย นรู้และสังคม
แห่งความรู้”
ทั้งนี้ ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์ป ระกอบที่
๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ มีเกณฑ์ก ารประเมิน
ดังนี้
๑. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกั บ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
๑.๑ สถาบันควรศึกษาเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนามาใช้ใน
การก าหนดแผนยุ ทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติก ารในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกั บแผนกลยุ ท ธ์ของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
๑.๒ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก าหนดประเด็ น ความรู้ อาจประกอบด้ ว ย รอง
อธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี ผูอ้ านวยการ หัวหน้างาน ที่กากับดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน

-๖๑.๓ สถาบันควรมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายใน
สถาบัน เป็นต้น
๒. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่กี าหนดในข้อ ๑
๒.๑ กลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุค ลากรที่ท าหน้าที่เ กี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น
คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรูด้ ังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆที่สถาบันมุ่งเน้น
๒.๒ สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่น
ของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ล ะคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการ
ความรูใ้ ห้ได้องค์ความรูท้ ี่เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกาหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
๓.๑ สถาบั นควรเชิ ญ บุ คลากรภายใน หรือ ภายนอกที่มี ผลงานดี เ ด่ นทางด้า น
วิชาการ และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรม อย่างสม่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
๓.๒ สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกาหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
๔.๑ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุ
คลและแหล่งเรีย นรู้อื่นๆ ที่เ ป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เ พื่อให้
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย

-๗๔.๒ ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และเผยแพร่ความรูใ้ นองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔.๓ ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยก
ย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
๕. มี ก ารน าความรู้ ท่ี ไ ด้ จ ากการจั ด การความรู้ ใ นปี ก ารศึ ก ษาปั จ จุ บั น หรื อ ปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดมี าปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
๕.๑ ผู้รับ ผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น
นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย
๕.๒ ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผล
ตามประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย
๕.๓ มีก ลไกการน าผลการประเมินคุ ณภาพจากภายในและภายนอกด้ านการ
จัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูข้ องสถาบัน
๕.๔ ผู้รั บ ผิด ชอบควรสรุ ป ผลสั มฤทธิ์ที่เ กิ ดขึ้น ตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ใ น
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
เครื่องมือการจัดการความรู้ (บดินทร์ วิจารณ์ , ๒๕๔๗)
๑. ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – CoP) หมายถึง กลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่
เป็นทางการ ซึ่งเป็นคนในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน คนกลุ่มนี้จะมีความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งชุมชนนัก
ปฏิบัติน้จี ะแตกต่างจากการจัดตัง้ ทีมงานเนื่องจากเป็นการร่วมกันอย่างสมัครใจ
๒. การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อซึ่งเป็น
วิธีการหนึ่งในการสอนงานและให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด นอกจากจะให้คาปรึกษาในด้านการ
งานแล้ว ยังเป็นที่ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสนที่สาคัญพี่เลี้ยงจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีใน
เรื่องพฤติกรรม จริยธรรม และการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
๓. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews – AAR) เป็นกิจกรรมที่ใช้ทบทวนหรือ
ประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้งว่ามี
จุดดีจุดด้อย รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคอย่างไรในการทา CoP หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-๘เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในครั้งต่อไปให้ดีข้นึ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเปูาหมายของสมาชิก
๔. ฐานความรู้บทเรียน (Lessons Learned Databases) เป็นข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่องค์กรมีไว้ใน
ระบบฐานข้อมูล โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต
หรือระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๕. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice – BP) เป็นการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
และนาไปใช้ โดยจัดทาฐานความรู้ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ อาจได้จากการทาการเทียบเคียง
(Benchmarking)
๖. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence – CoE) เป็นการกาหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร ซึ่งจะทา
ให้สามารถทราบว่าจะติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหน อย่างไร (Expertise Locators) โดยระบุเป็น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
๗. การเสวนา (Dialogue) การทา Dialogue เป็นการปรับฐานความคิด โยการฟังจากผู้อื่นและ
ความหลากหลายทางความคิดที่เกิดขึ้น ทาให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นจึงจัด
ประชุมอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติที่เกิดขึ้นจะเกิด
จากการที่เห็นภาพในองค์กรรวมเป็นที่ตั้ง
๘. เวที ถาม – ตอบ (Forum) เป็นเวทีที่ทาให้สามารถตั้งคาถามเข้าไป เพื่อให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมใน Forum
ช่วยกันตอบคาถามหรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญอื่นช่วยตอบ หากองค์กรมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities of Practice – CoP) หรือมีการกาหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร(Center of Excellence –
CoE) แล้ว คาตอบที่เกิดขึน้ จะสามารถส่ง หรือยิงเข้าไปใน Forum ซึ่งอยู่ใน CoP หรือ CoE เพื่อ
หาคาตอบในลักษณะ “Pull Information”
๙. การเล่าเรื่อง (Story Telling) เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการบรรยาย
เรื่องและเนือ้ หาที่ตอ้ งการสื่อ
๑๐. ตารางแห่งอิสรภาพ เป็นตารางสาหรับประเมินตนเอง (หมายถึงประเมินขีดความสามารถของ
กลุ่ม) ว่ามีขีดความสามารถหลัก เพื่อการบรรลุเปูาหมายที่พึงประสงค์ในระดับใด ตารางแบ่ง
ออกเป็น ๕ ระดับ คือขีดความสามรถระดับเริ่มต้น (1) ไปจนถึงระดับสูงยิ่ง (5)
๑๑. ธารปัญญา (River Diagram) เป็นผังแสดงการกระจายของระดับขีดความสามรถหลักของ
ครูผู้ส อน ที่มาร่ ว มแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ระดับ ขีดความสามารถหลัก ที่นามาลงในผัง มาจาก
“ตาราง อิ ส รภาพ” หรื อ ตารางระดั บ ขี ด ความสามารถหลั ก เพื่ อ การบรรลุ เ ปู า หมายที่ พึ ง
ประสงค์ ความกว้างของลาธาร เป็นตัวบอกความแตกต่างในระดับขีดความสามรถ ระดับขีด
ความสามรถด้านใดของกลุ่มอยู่คอ่ นมาทาง “ฝัง่ เหนือ” กลุ่มนั้นก็จะอยู่ในฐานะ “ผู้ แบ่งปัน”

-๙ความรูด้ ้านนั้น ระดับขีดความสามารถด้านที่อยู่ค่อนมาทาง “ฝัง่ ใต้” บอกให้รู้วา่ ในด้านนั้น กลุ่ม
อยู่ในฐานะ “ผูเ้ รียนรู้”
๑๒. บันไดแห่งการแลกเปลี่ยน (Ladder Diagram) เป็นผังแสดงระดับความสามรถปัจจุบัน กับ
ระดับ ความปรารถนาที่จะเพิ่มขีดความสามรถของแต่ละกลุ่มที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในขีด
ความสามารถหลัก (Core Competence) เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีองค์ประกอบดังนี้
๑. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือหัวปลา (Domain) เป็นหัวข้อที่กลุ่มจะนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวข้อจากงานในหน้าที่ที่ตนเองทาอยู่แล้ว เช่น การสอน เทคนิคการวิจัย
การปฏิบัติงานด้านเอกสารของหน่วยงาน เป็นต้น ที่สาคัญคือ โดยทั่วไปจะมีความเข้มแข็งหาก
องค์กรสนับสนุน ดังนั้น จึงควรเป็นหัวข้อความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักขององค์กร และ
ไม่ใช่เป็นหัวข้อที่ถูกสั่งมาจากด้านบนที่ทาให้ชุมชนไร้พลังและขาดแรงจูงใจ
๒. ชุ ม ชน (Community) ในที่ นี้ ห มายถึ ง กลุ่ ม ชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ Domain เดี ย วกั น
สมาชิกในชุมชนไม่ถูกจากัดว่าต้องมีจานวนเท่าใด หรือต้องทาหน้าที่อะไร แต่ควรประกอบด้วย
๒.๑ ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สาหรับการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็น
คุณค่า และดาเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากก็จะง่าย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้
ริเริ่ม กิจกรรมจัดการความรู้ โดยกาหนดตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ
KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น อธิการบดี หรือรองอธิการบดี
๒.๒ คุณอานวย (Facilitator) ทาหน้าที่เป็น Knowledge Facilitator หรือ ผู้ดาเนินการหลัก
เป็นผู้นาการสนทนาและการสื่อสารระหว่างสมาชิก ตามช่องทางต่ างๆ ใช้และกระตุ้น
สมาชิกให้ใช้เครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งทาหน้าที่เสริม แรงให้กับชุมชน
ตามโอกาส (คุณอานวย ต้องไม่ใช่ “คุณอานาจ”)
๓. คุณเอื้อ เป็น Chief Knowledge Officer คือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่คอยเอื้อเฟื้อให้เกิด
บรรยากาศร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้
๔. คุณลิขิต (Note taker) เป็น Community Historian ทาหน้าที่สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และตรวจสอบสิ่งที่จดบันทึกเป็นระยะ รวมทั้งช่วยผู้นากลุ่ม เพื่อความต่อเนื่องของหัวข้อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทาสรุปสิ่งที่จดบันทึก จากนั้นนาเสนอกลุ่ม เพื่อพิจารณา และ
รวบรวมความรู้ตางๆ เก็บไว้ในคลังความรู้ (Knowledge Assets) ของชุมชน ที่สาคัญคือ ต้อง
เป็นผู้เปลี่ยน ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ให้เป็น ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ที่
สมาชิกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
๕. คุณกิจ เป็น Member หรือ Knowledge Practitioner นั่นคือ “สมาชิกของชุมชน” ที่ทาหน้าที่

-๑๐แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานตามหัวข้อความรู้ เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่ง
จะต้องมีสว่ นร่วมในการอภิปราย เสนอประเด็น วิธีแก้ปัญหา และวิธีที่ทาให้ชุมชนเข้มแข็งยิ่งขึ้น
คุณกิ จควรมีจานวนไม่มากหรือน้อยเกินไป หากมีน้อยจะท าให้การแลกเปลี่ย นเรียนรู้อยู่ใ น
วงจากัด และหากมีมากเกินไป พันธะและความสนิทสนมระหว่างสมาชิกอาจไม่แข็งแรงพอและ
เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ อาจมีผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อความรู้นั้นๆ เข้า
มามีสว่ นร่วมเป็นครั้งคราวก็ได้
๖. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายใน
การเรียนรูแ้ ละยกระดับความรูแ้ บบทวีคูณ
๗. แนวปฏิบัติ (Practice) คือผลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่ “คุณลิขิต” ได้บันทึก
ไว้ เป็นคลังความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์ จัดเก็บ ปรับปรุง ถ่ายทอดโดยชุมชนเอง ที่สมาชิก
สามารถนาไปปฏิบัติได้ ซึ่ง “แนวปฏิบัติที่ดีไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ที่ปฏิบัติได้จริง และได้ผลจริง

-๑๑ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
มหาวิท ยาลั ย ทัก ษิณ ได้ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายใต้คณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทางาน
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีหน้าที่ดาเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือและ
กระบวนการจัดการความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ คณะทางานด้านการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้
ดาเนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. ประเด็นการจัดการความรู้
๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เลือกประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ในประเด็น
เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.๓)
๑.๒. ด้านการวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ เ ลื อ กประเด็ น การจั ด การความรู้ ด้ า นการวิ จั ย ในประเด็ น
เรื่อง การจัดการความรู้ในการพัฒนาหน่วยวิจัยที่เข้มแข็ง
๒. เป้าหมายการจัดการความรู้
๒.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกับ
การจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) มีเป้าหมาย ดังนี้
- สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทา มคอ.๓ ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔
๒.๒ ด้านการวิจัย ประเด็น เรื่อง การจัดการความรู้ในการพัฒนาหน่วยวิจัยที่เข้มแข็ง
มีเป้าหมาย ดังนี้
- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางตลอดทั้ง
ปี อย่างน้อย ๕ ครั้ง
- มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางที่ได้รับการจัดตัง้ ทั้งหมด จานวน ๑๐ หน่วยวิจัย
- มีนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐ คน

-๑๒-

มีบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยวิจัยอย่างน้อย จานวน ๒๐ คน
มีผลงานวิจัย ตีพิมพ์ใ นระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย ๒๐
เรื่อง
หน่วยวิจัยทุกหน่วยมีฐานข้อมูล/web site ของหน่วยวิจัย

๓. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๓.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกับการ
จั ด ท า รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.๓) สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่งสร้างการ
ยอมรับความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
๓.๒ ด้ า นการวิ จัย ประเด็ นเรื่ อ ง การจัด การความรู้ใ นการพั ฒ นาหน่ ว ยวิ จั ย ที่ เ ข้ ม แข็ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทาง
วิชาการ (Academic Clusters) ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
๔. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญกับการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) บุคลาการกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ในเครือข่าย
๔.๒ ด้านการวิจัย ประเด็นเรื่อง การจัดการความรูใ้ นการพัฒนาหน่วยวิจัยที่เข้มแข็ง บุคลา
การกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยวิจัยที่ได้รับการจัดตั้งและบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
๕. มีกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังนี้
๕.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การออกแบบการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
- ครั้งที่ ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดย
เชิญ อ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชียร เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย

-๑๓-

-

มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน ๙๐ คน
ครั้งที่ ๒ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรูจ้ ากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องปะชุม ๒ อาคารบริหารและสานักงาน
กลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง มีผเู้ ข้าร่วมแลกเปลี่ยน จานวน ๑๙ คน

๕.๒ ด้านการวิจัย กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การจัดการความรู้ในการ
พัฒนาหน่วยวิจัยที่เข้มแข็ง ดังนี้
- กิจกรรมอบรมการวิจัยสถาบัน ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ มหาวิท ยาลัยทัก ษิณ วิท ยาเขตสงขลา โดยมี
วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ท่าน คือรศ.ดร. นภาพร สิงหทัต อ.
ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และ อ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญเชิญ มีผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยน จานวน ๔๑ คน
- กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณวัดตะโหมด โดยมีกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ปราชญ์จากชุมชน
ตะโหมด บ้านในกอย อ.ปุาบอน กลุ่มสินแพรทอง อ.ศรีนครินทร์ และจาก
จังหวัดชุมพร
- กิจกรรมอบรมสัมมนานักบริหารงานวิจัย ในระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ –มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน จานวน ๔๓ คน
กิจกรรมการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติชั้นสูง ในระหว่างวันที่ ๑๐ –
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง C๑๐๕ สานัก คอมพิวเตอร์ มหาวิท ยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีผเู้ ข้าร่วมแลกเปลี่ยน จานวน ๒๗ คน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนาหน่วย
วิจัย ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเชิญ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ และ ผศ.กมล
คงทอง เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน จานวน
๕๘ คน

-๑๔-

-

กิจกรรมการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยวิจัยในรอบ ๖ เดือน ใน
วันที่ ๓ ธั นวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม SC๒๑๖ มหาวิทยาลัย ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
มีผเู้ ข้าร่วมแลกเปลี่ยน จานวน ๒๒ คน
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นโครงการการประชุ ม วิ ช าการและเสนอ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๑ ประจาปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่
๒๕ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย
เชิญ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธ์ นายประยงค์
รณรงค์ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยน จานวน ๑๑
เวที

๖. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายใน
๖.๑ โครงการประชุมชีแ้ จงการดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๓ จัด ขึ้น ในวัน ที่ ๑๗ กั น ยายน ๒๕๕๓ ณ ห้อ งประชุม SC๒๑๖
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและห้องประชุม ๒ อาคารบริหารและสานักงาน
กลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจ เกี่ยวกับปฏิทินการดาเนินงาน แนวทางการประเมิน เปูาหมายในการดาเนินงาน
ให้แก่ ผู้อานวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้ และเป็นจุ ดเริ่มต้นในการสร้า ง
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมจานวน ๕๐ คน
๖.๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ รอบ ๖
เดื อ น จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้ อ งประชุ ม ทองหลาง ๑
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม ๒ อาคารบริหารและสานักงาน
กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการดาเนินการ
จัดการความรู้ รอบ ๖ เดือน และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในองค์กร ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
จานวน ๖๐ คน
๖.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน จัดขึ้นในวันที่
๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูม้ ีประสบการณ์ตรง ซึ่งมีอาจารย์สนใจเข้าร่วม จานวน

-๑๕๕๘ คน
๖.๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน จัดขึ้นในวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรีย นการสอน และร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งมีอาจารย์สนใจ เข้าร่วม จานวน ๓๐
คน
๖.๕ โครงการมหกรรม KM Day จัดขึ้นในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาหรับการนาเสนอผลการ
ด าเนิ นงานและร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ป ระสบการณ์ ผลการด าเนิน งานการจัด การ
ความรู้ รอบ ๑ ปี ของทุ ก หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
จานวน ๑๓๐ คน
การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
มหาวิทยาลัยทักษิณได้ติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ภายใน
จากการเข้าร่วมโครงการ และการนาผลการเรียนรู้ไปต่อยอด ปรับปรุง และการนาไปใช้ประโยชน์ของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกับ
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ผลการติดตามประเมินผลจากการที่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายได้
นาองค์ความรู้ที่ได้จากการสรุป สังเคราะห์ ในเรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกับการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)ไปปฏิบัติใช้ เป็นต้น
การเผยแพร่องค์ความรู้
มหาวิทยาลั ยทักษิณได้จัดทาเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ และผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th/kmc/ เว็บไซต์ฝุายบริหารกลางและทรัพยากร
บุ ค ค ล http://www.tsu.ac.th/admin-personnel/ แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/

-๑๖ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑. มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ขาดที ม งานที่ เ ข้ ม แข็ ง ในการด าเนิ น งาน จึ ง ท าให้ ง านบางงานไม่ มี
ประสิทธิภาพที่ควร
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการที่งานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดนั้น ไม่เข้า
ร่วมตลอดระยะเวลาที่จัด
๓. ผูท้ ี่สง่ รายชื่อเข้าร่วมโครงการแต่ไม่มาเข้าร่วมโครงการ จึงส่งผลต่องบประมาณที่ได้ดาเนินการ
๔. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการไม่ เ กิ ด การต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ หรื อ ถอดบทเรี ย น ภายหลั ง จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕. การจัดโครงการมหกรรม KM Day ซึ่งเป็นวันที่แต่ละหน่วยงานต้องแสดงศักยภาพ ในการ
น าเสนอผลการด าเนิ น งานในรอบ ๑ ปี แต่ มี ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มโครงการน้ อ ยมาก มี เ ฉพาะ
ผูร้ ับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการ
แนวทางแก้ไข
๑. งานการจัดการความรู้เป็นงานที่ไม่สามารถดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงได้เพียงคนเดียวแต่ต้อง
อาศัยทีมงานในการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง อาจะดึงบุคลากร
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณอานวยแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็น
ทีมงาน เพื่อให้การดาเนินงานการจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
๒. พึงมีมาตรการ หรือนโยบาย หรือบทลงโทษที่ชัดเจนสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เ ข้าร่วม
ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ
๓. เน้นย้าให้หน่วยงานเข้าใจถึงความสาคัญ และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ และอยู่ได้ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ
๔. มีร ะบบกลไกในการติด ตามและประเมิ น ผลสาเร็ จ จากการเข้า ร่ว มโครงการของผู้ เ ข้ าร่ ว ม
โครงการ
๕. ผู้บ ริ หารของหน่ว ยงานควรเน้นย้ าและให้ค วามสาคัญ ในการส่ งบุ คลากรเข้า ร่ว มโครงการ
โดยเฉพาะโครงการมหกรรม KM Day ซึ่งเป็นวันที่จะได้เห็นศักยภาพของแต่ละหน่วยงานในการ
นาเสนอผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ รอบ ๑ ปี

-๑๗การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ ด าเนิ น การจั ด การความรู้ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะทางาน การจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม
๒๕๕๔ และได้มคี าสั่งเปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้ คณะทางานการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้มกี ารประชุมเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินการจัดการความรู้ ดังนี้
๑. ประเด็นการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ มี ๒ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อ ง การออกแบบการสอนเน้น ผู้เ รี ย นเป็น สาคัญ กั บ การจั ดท ารายละเอี ย ดของ
รายวิชา (มคอ.๔ - ๖)
๑.๒ ด้านการวิจัย
เรื่อง การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
๒. เป้าหมายการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.๔ – ๗) เป้าหมาย คือ
๑. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทา มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ
มคอ.๗
๒. เพื่อนาไปปรับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ด้านการวิจัย
เรื่อง การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย คือ
๑. มีชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการหรือต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๒. มีชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
๓. มีชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกัน อย่างน้อย ๒ สาขา/คณะ

-๑๘๓. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.๔ - ๖)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุท ธศาสตร์ที่ ๑ เป็นสถาบันอุดมศึก ษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาใน
ระดั บ ประเทศ มุ่ ง สร้ า งการยอมรั บ ความเป็ น เลิ ศ ในการผลิ ต
บัณฑิตทางการศึกษา
ด้านการวิจยั
เรื่อง การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ : เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ น วั ต กรรม และงานสร้ า งสรรค์ ผ่ า น
กระบวนการวิ จั ย เพื่ อ รองรั บ การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ใน
รูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) ข้าม
ศาสตร์ สนองตอบความต้ อ งการของชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
๔. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.๔ - ๖)
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรประเภทสายวิชาการ สายคณาจารย์ทุกคน
ด้านการวิจัย
เรื่อง การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
บุคลากรกลุ่ม เป้ าหมาย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัย ทัก ษิณและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

-๑๙๕. มีกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.๔ - ๖) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
๑. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทามคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ
มคอ.๗ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทา มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ
มคอ.๗ และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. จัด ประชุม แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้เ ฉพาะกลุ่ มเปูาหมายที่ก าหนด ครั้งที่ ๑ เพื่ อ
สังเคราะห์องค์ความรู้ และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
๓. จัด ประชุ มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้เ ฉพาะกลุ่มเปูา หมายที่ก าหนด ครั้ง ที่ ๒ เพื่ อ
สังเคราะห์องค์ความรู้ รวบรวม และสรุปองค์ความรูใ้ หม่
ด้านการวิจัย
เรื่อง การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
การพัฒนาชุดโครงการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๓ ครั้ง
๑. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๑
๒. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒
๓. กิจกรรมพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒
๖. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
๖.๑ มีการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดาเนินงานอย่างชัดเจน
๖.๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการวิจัยร่วมกัน
แบบข้ามศาสตร์ (Cluster Research)
๖.๓ มหาวิทยาลัยกาหนดให้การจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัย
๖.๔ มี ก ารน าการประกั น คุณ ภาพมาใช้ใ นการติด ตามและประมวลผลกระบวนการ
ดาเนินงานเพื่อให้การดาเนินงานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

-๒๐แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังนี้
สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการผลิตบัณฑิต)
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็น : ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญกับการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ - ๗)
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ ๑ เพื่อให้คณาจารย์มคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดทา มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗
๒ เพื่อนาไปปรับใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนาในระดับประเทศ มุ่งสร้ าง
การยอมรับความ
เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา

-๒๑สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ แผ่นที่ ๒)
ลาดับ
๑

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียน ๑. ผู้บ ริหารและคณาจารย์
เป็นสาคัญกับการจัดทา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ ๒. บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
- ๖)
งานวิ ช าการของคณะ/
หน่วยงาน
๓. บุ ค ล า ก ร ข อ ง ฝุ า ย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. จัดโครงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทา
มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทา มคอ.๔
มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗

ธันวาคม ๒๕๕๔

ฝุายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

๒. จัด ประชุมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ครั้งที่ ๑ เพื่ อ
สังเคราะห์องค์ความรู้

มกราคม ๒๕๕๕

๓. จัดประชุมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ครั้งที่ ๒ เพื่อ
สังเคราะห์องค์ความรู้

มกราคม ๒๕๕๕

๔. สรุ ป รวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ เ ป็ น เอกสาร
และเผยแพร่ ไ ปสู่ บุ ค ลากรกลุ่ ม เปู า หมาย
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มีนาคม ๒๕๕๕

โครงการหรือกิจกรรม

-๒๒สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ แผ่นที่ ๒)
ลาดับ
๑

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียน ๑. ผู้บริหารและคณาจารย์
เป็นสาคัญกับการจัดทา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔ ๒. บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ขอบ
- ๖)
งานวิ ช าการของคณะ/
หน่วยงาน
๓. บุ ค ล า ก ร ข อ ง ฝุ า ย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

๕. นาองค์ความรูท้ ี่ได้ไปปรับใช้ (ประเมินผลจาก
เมษายน –
การที่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายนาองค์ความรู้ที่ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ได้ไปปรับใช้)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝุายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

-๒๓สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการวิจัย)
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็น : การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย KM (Desired State) ที่ทมี งานเลือกดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ คือ
๑. มีชุดโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่มกี ารบูรณาการหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. มีชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
๓. มีชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกัน อย่างน้อย 2 สาขา/คณะ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อเกื้อหนุนการทาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : เสริมสร้างองค์ความรูน้ วัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters)ข้ามศาสตร์สนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

-๒๔สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการวิจัย)
ลาดับ
๑

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

การจั ด การความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา - บุคลากรมหาวิทยาลัย
ชุ ด โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ ทักษิณ
มหาวิทยาลัย
- บุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
- ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก

โครงการหรือกิจกรรม
๑) การระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการการจัดสัมมนาระดม
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด โครงการวิ จั ย จากผู้
บริ ห ารงานด้ า นการวิ จั ย (รองอธิ ก ารบดี / คณะบดี /
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา หรื อ ผู้ ก ากั บ งานด้ า นการ
วิจัย)

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กันยายน – ตุลาคม
๒๕๕๔

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตุลาคม – พฤศจิกายน
๒) การระดมสมองระดับปฏิบัติการ (คณะทางานการ
๒๕๕๔
จัด การความรู้) เพื่ อก าหนดแนวทางการพัฒ นาชุ ด
โครงการวิจัย ภายใต้โ ครงการการจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นจากนักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ
งานวิจัย

-๒๕สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการวิจัย)
ลาดับ
๑

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

การจัด การความรู้เ พื่ อพั ฒ นา - บุคลากรมหาวิทยาลัย ๓) การพั ฒ นาชุ ด โครงการวิ จั ย โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ชุ ด โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ ทักษิณ
จานวน ๓ ครั้ง
มหาวิทยาลัย
- บุคลากรของสถาบันวิจัย
๓.๑ กิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ด โครงการวิ จั ย โดย
และพัฒนา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๑
- ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
๓.๒ กิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ด โครงการวิ จั ย โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒
๓.๓ กิจ กรรมพั ฒ นาชุด โครงการวิจั ย โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

-๒๖สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด้านการวิจัย)
ลาดับ
๑

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

การจัด การความรู้เ พื่ อพั ฒ นา - บุคลากรมหาวิทยาลัย ๔) สรุป รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรูท้ ี่ได้จากการ
ชุ ด โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ ทักษิณ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเผยแพร่
มหาวิทยาลัย
- บุคลากรของสถาบันวิจัย
๔.๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาชุด
และพัฒนา
โครงการวิจัย
- ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
๔.๒) ประกาศทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัย
๔.๓) เอกสารเผยแพร่ผ่านระบบวิจัย
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๔) จุลสารทักษิณวิจัย
๕) นาองค์ความรูท้ ี่ได้ไปปรับใช้
๕.๑) ประเมินผลการดาเนินงานผ่านนักวิจัยที่
ผ่านกระบวนการพัฒนาชุดโครงการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย
๕.๒)กาหนดแผนการพัฒนาชุดโครงการวิจัย
ระดับมหาวิทยาลัยปีถัดไป

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พฤษภาคม – มิถุนายน
๒๕๕๕

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

มิถุนายน ๒๕๕๕

