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การทบทวนแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2551
สิ่งที่คาดหวังจะใหเกิดขึ้น
1) ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกตองตั้งแต หมวด 372 - 372.99
2) ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับ Copy/Holding Information Status มากที่สุด
3) ผูใชบริการและผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดดวยความรวดเร็ว
4) มีฐานขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ อยางนอย 1 ฐานขอมูล
5) บุคลากรสํานักหอสมุดมีศักยภาพในการใชเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงานมากขึ้น
6) มีคูมือหรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
7) ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการ
สิ่งที่ไดเกินคาดหวัง เพราะอะไร
1) บุคลากรสวนหนึ่งมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการนําระบบการจัดการความรู
มาชวยในการพัฒนางานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น
สิ่งที่ไดนอยกวาคาดหวังเพราะอะไร
1) บุคลากรสวนหนึ่งยังไมเห็นความสําคัญและไมเขารวมกิจกรรม ประกอบกับกิจกรรมที่
ดําเนินการในป 2551 ยังแยกสวนกันดําเนินการไมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั่วทั้งองคกร
2) การดําเนินงานบางเปาหมายไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด เชน ยังไมไดพัฒนา
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ไมมีคูมือหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี เปนตน
ถาทําสิ่งนั้นตอจะตองพัฒนาอะไรและขอเสนอแนะในการจัดการความรูของหนวยงานในป
งบประมาณ 2552 - 2553
1) สรางความตระหนัก แรงจูงใจและสรางบรรยากาศใหบุคลากรเห็นความสําคัญและเขามา
มีสวนในกิจกรรมใหมากขึ้น
2) ประชาสัมพันธและเพิ่มชองทางในการสื่อสาร/การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการความรูใหมากขึ้น
3) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยั สถาบัน หรือโครงการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจยั สถาบัน โดยการจัดทําโครงการพัฒนางาน/พัฒนาคน
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การวิเคราะห SWOT ประเด็นการจัดการความรูของหนวยงานและประเมินประสิทธิภาพกอน
การดําเนินงาน

ผลการวิเคราะห SWOT ประเด็นการจัดการความรูของหนวยงาน
จุดแข็ง
1) บุคลากรทุกระดับมีทักษะประสบการณ มีความรูความสามารถเฉพาะทาง
2) มีความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผูบริหารใหการสนับสนุน
จุดออน
1) บุคลากรไมเห็นความสําคัญและใหความรวมมือนอย
2) การประชาสัมพันธกิจกรรมนอย ไมเกิดการจูงใจ
3) บุคลากรยังขาดวัฒนธรรม/บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
4) บุคลากรยังไมมีผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยสถาบัน หรือโครงการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัยสถาบัน
5) บุคลากรสวนหนึ่งยังไมมีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยสถาบันเพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ/เพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ
6) หนวยงานยังขาดการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการดําเนินงานและการบริการ
อุปสรรค
1) มหาวิทยาลัยยังไมไดกาํ หนดชองทางในการเผยแพรหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2) ยังไมมีการตอยอด/นําองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูของแตละหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยไปใชอยางจริงจัง
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ผลการประเมินประสิทธิภาพกอนการดําเนินงานของหนวยงาน สรุปจากผลการประเมิน 12 เดือน
ปงบประมาณ 2551
เปาหมาย KM ที่ 1 การจัดการดานฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
จุดแข็ง
1) มีบุคลากรวิชาชีพทีม่ ีทกั ษะ ประสบการณ ความรูความสามารถเฉพาะทาง
จุดออน
1) ฐานข อ มู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศมี ค วามผิ ด พลาด ร อ ยละ 13.86 ต อ งใช เ วลา
คอนขางมากในการปรับปรุงแกไข ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนางานในสวนอื่นๆ
เปาหมาย KM ที่ 2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับ Copy/Holding Information
Status
จุดแข็ง
1) มีบุคลากรที่มีทกั ษะ ประสบการณในการปฏิบัติงาน
2) บุคลากรไดนําเอาองคความรูที่ไดจากการดําเนินการในปงบประมาณ 2550 มาปรับใช
ในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
จุดออน
1) บุคลากรของฝายบริการสารสนเทศมีการลาออกบอย เนื่องจากสวนใหญเปนลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย
เปาหมาย KM ที่ 3 การจัดการและการแกปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน
จุดแข็ง
1) มีบุคลากรวิชาชีพดานคอมพิวเตอรทมี่ ที ักษะความรูความสามารถเฉพาะทาง
2) บุคลากรสวนใหญมพี ื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
จุดออน
1) บุคลากรไมใหความรวมมือในการเสนอแนะประเด็นที่เปนปญหา
2) บุคลากรมีภาระงานประจํา ไมมีเวลา ไมมีโอกาสรวมกิจกรรมพัฒนา ฝกอบรม
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เปาหมาย KM ที่ 4 การจัดการดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากร
จุดแข็ง
1) มีชองทางนําเสนอความรูเกี่ยวกับสวัสดิการไดหลายชองทาง
จุดออน
1) บุคลากรไมสนใจใฝหาความรูเกีย่ วกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนของตนเทาที่ควร
กําหนด วิเคราะห ทบทวน เพื่อระบุเปาหมายการจัดการความรู ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 – 2553
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทงั้ หมดประกอบดวย
ขอบเขต KM ที่ 1) ปฏิบัติอยางไรจึงเปนเลิศ
ขอบเขต KM ที่ 2) การแกปญ
 หาคอมพิวเตอรเบื้องตนดวยตนเอง
ขอบเขต KM ที่ 3) โครงการพัฒนางาน/พัฒนาคน
ขอบเขต ขอบเขต ขอบเขต
แนวทางในการตัดสินใจเลือกขอบเขต KMของ
KM ที่ 1 KM ที่ 2 KM ที่ 3
สํานักหอสมุด
1. สอดคลองกับเปาหมาย (หัวปลา) พันธกิจ
6
6
6
วิสยั ทัศน ประเด็น ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
6
6
6
3. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง
3
6
3
6
6
6
4. ความรูที่เปนความสามารถหลัก, Best practices, Innovation
ของหนวยงาน
5. ตองทําคนสวนใหญในองคกรตองการ
6
6
6
6. ผูบริหารใหการสนับสนุน
6
6
6
7. เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน
6
6
6
8. สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต
6
6
6
รวมคะแนน
45
48
45
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลางเทากับ 3, นอย = 1
(เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได)
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ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 (ไดคะแนนสูงสุด) คือ
1) ปฏิบัติอยางไรจึงเปนเลิศ
2) การแกปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน
3) โครงการพัฒนางาน/พัฒนาคน
เปาหมาย KM (Desired State)
เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ประกอบดวย
เปาหมาย ที่ 1 บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของผูใ ชบริการ
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. ปริมาณคํารองเรียนดานการใหบริการของบุคลากรลดนอยลง
2. ไมมีคํารองเรียนซ้ําในเรื่อง/ประเด็นเดิมทีเ่ คยรองเรียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 1 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
1. ปริมาณคํารองเรียนดานการใหบริการของบุคลากรลดนอยลง
2. ปริมาณคํารองเรียนซ้ําในเรื่อง/ประเด็นเดิมที่เคยรองเรียนลดนอยลง
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 2 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. ปริมาณคํารองเรียนดานการใหบริการของบุคลากรลดนอยลง
2. ไมมีคํารองเรียนซ้ําในเรื่อง/ประเด็นเดิมที่เคยรองเรียน
เปาหมาย ที่ 2 สํานักหอสมุดมีภาพลักษณในการใหบริการที่เปนเลิศ ใหความสําคัญกับ
ลูกคา (Customer Oriented) เอาใจใสลูกคา (Customer Care) และบุคลากรมีจิตวิญญาณในการ
ใหบริการ (Service Mind)
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. บุคลากรมีจิตบริการในการใหบริการมากขึ้น
2. ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการดานบุคลากรอยูในเกณฑ 4.0
3. มีแนวปฏิบัติที่ดีดา นการใหบริการที่เปนเลิศ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 1 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
1. บุคลากรมีจิตบริการในการใหบริการมากขึ้น
2. ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการดานบุคลากรอยูในเกณฑ 3.70
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 2 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. บุคลากรมีจิตบริการในการใหบริการมากขึ้น
2. ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการดานบุคลากรอยูในเกณฑ 4.0
3. มีแนวปฏิบัติที่ดีดา นการใหบริการที่เปนเลิศ
เปาหมายที่ 3 บุคลากรสํานักหอสมุดสามารถแกปญหาการใชคอมพิวเตอรดวยตนเองได
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. บุคลากรสํานักหอสมุดรอยละ 30 สามารถแกปญหาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนได
2. มีคูมือ/แนวทางในการแกปญหาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 1 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
1. มีระบบการแจงปญหา/รวบรวมปญหาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนของบุคลากร
2. ทราบปญหาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนของบุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 2 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. บุคลากรสํานักหอสมุดรอยละ 30 สามารถแกปญหาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนได
2. มีคูมือ/แนวทางในการแกปญหาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน
เปาหมายที่ 4 บุคลากรมีการทํางานเปนทีมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. มีผลงานทางวิชาการ/โครงการพัฒนางาน
2. มีองคความรูที่บุคลากรสามารถนําไปตอยอดได
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 1 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
1. มีทีมวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางาน
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 2 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. มีผลงานทางวิชาการ/โครงการพัฒนางาน
2. มีองคความรูที่บุคลากรสามารถนําไปตอยอดได
เปาหมายที่ 5 พัฒนางานประจําสูงานวิจัยสถาบัน/โครงการพัฒนางาน
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. บุคลากรสวนหนึ่งมีความรูและสามารถทําผลงานทางวิชาการ เชน การเขียนคูม ือ
ปฏิบัติงาน การเขียนบทความทางวิชาการ การทําวิจยั สถาบันได
2. บุคลากรมีความตระหนัก เห็นความสําคัญและมีแรงจูงใจในการทําผลงานทาง
วิชาการ
3. มีผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 1 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
1. บุคลากรสวนหนึ่งมีความรูและสามารถทําผลงานทางวิชาการ เชน การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน การเขียนบทความทางวิชาการ การทําวิจัยสถาบันได
2. บุคลากรมีความตระหนัก เห็นความสําคัญและมีแรงจูงใจในการทําผลงานทาง
วิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 2 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. มีผลงานทางวิชาการ
เปาหมายที่ 6 บุคลากรนําผลงานที่ไดไปใชในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการหรือเลื่อน
ระดับใหสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เอื้อตอการตอยอดองคความรูใหม
2. มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง
3. บุคลากรนําผลงานที่ไดไปใชในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการหรือเลื่อนระดับ
ใหสูงขึ้น

แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 1 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
1. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เอื้อตอการตอยอดองคความรูใหม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะที่ 2 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
1. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เอื้อตอการตอยอดองคความรูใหม
2. มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง
3. บุคลากรสามารถนําผลงานที่ไดไปใชในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการหรือ
เลื่อนระดับใหสูงขึ้น
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปจจัยสนับสนุนใหการจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่เลือกดําเนินการ สามารถปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม คือ
1. นโยบายของผูบริหารตองมีความชัดเจนและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดการความรูในองคกร
3. บุคลากรใหความสําคัญและรวมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. บุคลากรมีความสนใจใฝรู พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และนําความรูที่
ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง
5. ทีมงาน KM มีความมุงมั่น วิเคราะหเปลี่ยน Tacit Knowledge ไปสู Explicit Knowledge
สามารถนําไปสูการปฏิบัติได
6. มีการกําหนดความรูและแหลงความรู
7. สรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีทัศนคติเปนผูสนใจใฝรูและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
8. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
9. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูในองคกรอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม

แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
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สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2553
ชื่อหนวยงาน : สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
เปาหมาย KM (Desired State) ทีท่ ีมงานเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
เปาหมายในการดําเนินงาน :
เปาหมาย ที่ 1 บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของผูใชบริการ
เปาหมาย ที่ 2 สํานักหอสมุดมีภาพลักษณในการใหบริการที่เปนเลิศ ใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Oriented) เอาใจใสลูกคา (Customer Care)
เปาหมายที่ 3 บุคลากรสํานักหอสมุดสามารถแกปญหาการใชคอมพิวเตอรดวยตนเองได
เปาหมายที่ 4 บุคลากรมีการทํางานเปนทีมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เปาหมายที่ 5 พัฒนางานประจําสูงานวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางาน
เปาหมายที่ 6 บุคลากรนําผลงานที่ไดไปใชในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการหรือเลื่อนระดับใหสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม (วิธปี ฏิบัติ) :
1. แตงตั้งคณะทํางาน
2. ทบทวนแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2551
3. วิเคราะห SWOT และประเด็นการจัดการความรูของสํานักหอสมุดและประเมินประสิทธิภาพกอนการดําเนินงาน
4. กําหนด วิเคราะห ทบทวน และระบุเปาหมายการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553
5. จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2552-2553
6. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
7. สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดประสิทธิผลของเปาหมาย :
1. บุคลากรมีการทํางานเปนทีมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เอื้อตอการตอยอดองคความรูใหม
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มตี อดานบุคลากรอยูในเกณฑ 4.0
3. บุคลากรสํานักหอสมุดรอยละ 30 สามารถแกปญหาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนได
4. มีผลงานทางวิชาการ/โครงการพัฒนางาน/โครงการวิจัยของบุคลากร
5. มีบุคลากรนําผลงานวิชาการไปขอกําหนดตําแหนงชํานาญการหรือเลื่อนระดับใหสูงขึน้
6. มีเอกสาร คูมือ ฐานขอมูลจากประสบการณเปนแนวการปฏิบัติงานที่ดหี รือตอยอดองคความรูไ ด
เปาหมาย KM (Desired State) ที่พัฒนาตอเนื่องจากปที่ผานมา
เปาหมาย ที่ 1 บุคลากรสํานักหอสมุดสามารถแกปญหาการใชคอมพิวเตอรดวยตนเองได
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน : ใหโอกาสทางการศึกษาและมุง พัฒนาศักยภาพการแขงขันและเสริมสรางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศ และ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ใหโอกาสทางการศึกษาและมุง พัฒนาศักยภาพการแขงขันและเสริมสรางการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของประเทศ
ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม แกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลําดับ

กิจกรรม

1

แตงตั้งคณะทํางาน

2

3

วัตถุประสงค

- รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อน/นําระบบ km
มาใช
- สรางความตระหนักถึง
คุณคาของการจัดการ
ความรู
การจัดทําแผน km
- ใชเปนแนวทางในการ
(KM Action Plan) ป ดําเนินงาน km
2552-2553

ดําเนินกิจกรรมตาม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
แผน km ป 2552-2553 ดําเนินงานและการ
ใหบริการสารสนเทศ
- สรางความตระหนัก
จิตสํานึกใหบุคลากรใน
การนํา km มาใชในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

วิธีการ

ตัวชี้วัด

- แตงตั้งคณะทํางาน
- ประชุมคณะทํางาน

- มีคณะทํางาน
- มีการประชุม
- มีเปาหมาย KM
- บุคลากรมีความรู/ความ
เชาใจเรื่อง km มากขึ้น

- ทบทวนแผน km
ปงบประมาณ 2551
- SWOT Analysis
- กําหนด วิเคราะห และระบุเปา
หมายการจัดการความรูป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553

- มีแผน km ป 25522553
- มีขอบเขต KM (KM
Focus Area และเปา
หมาย km (Desired State)
2552-2553

- บุคลากรนํา KM มาใชใน
- ใหความรู 3 ครั้ง
- ดําเนินกิจกรรมตามขอบเขต
การดําเนินงานมากขึ้น
- บุคากรมีวัฒนธรรมใน
KM (KM Focus))
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูมาก
ครั้ง/เดือน
ขึ้น
- มีขอมูลองคความรู/แนว
- จัดระบบแรงจูงใจ
ปฏิบัติที่ดี สามารถ

ปงบประมาณ พ.ศ.2552

ปงบประมาณ พ.ศ.2553

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

วิธีการ

ตัวชี้วัด

- นําองคความรูที่เปน tacit
knowledge มาจัดการ
อยางเปนระบบเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการ
ดําเนินงานตอไป

- การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู
- การจัดองคความรูใหเปนระบบ
- การใช IT และเครื่องมือชวยใน
การเขาถึงความรู

นําไปใชเปนแนวทางใน
ดําเนินงานได
- มีชองทางในการสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
มากขึ้น เชน GotoKnow ,
web site, บอรด
ประชาสัมพันธ
- มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานทุก 6 เดือน
- ผลการดําเนินงานบรรลุ
แผนรอยละ 80
- นําผลการดําเนินงานที่
ไมเปนไปตามแผน ปญหา
อุปสรรคมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- บุคลากรมีขวัญและ
กําลังในการเขารวม
กิจกรรมมากขึ้น
- มีนักปฏิบัติดีเดน

4

ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
km ป 2552-2553

- ทราบผลการดําเนินงาน - การประชุม/ระดมสมอง
ตามแผน ปญหา อุปสรรค - การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่กําหนด
แนวทางแกไข

5

สรางระบบแรงจูงใจ

- สรางขวัญและกําลังใจ - ยกยองชมเชยและ
ใหบุคลากรที่รวมกิจกรรม ใหรางวัลนักปฏิบัติที่มีผลงานดี
และมีผลงานดีเดน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552

ปงบประมาณ พ.ศ.2553

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภาคผนวก

ใบสมัครเขารวมเปนเครือขายการจัดการความรู
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. ระหวาง
ดร.วัลลภา คชภักดี

ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับมหาวิทยาลัย)
ผูรับสมัคร

นางสาวสายพิณ วิไลรัตน

และ
ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน)

ผูยื่นใบสมัคร
2. ใบสมัครนี้เปนใบสมัครฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่
30 กันยายน 2553
3. รายละเอียดของใบสมัครนี้ ไดแก แผนการจัดการความรูของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เปาหมายการ
วิเคราะหองคกรดานการจัดการความรู และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในแผนการจัดการความรูนี้
4. ขาพเจา ดร.วัลลภา คชภักดี ในฐานะผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับมหาวิทยาลัย) และ นางสาวสายพิณ
วิไลรัตน ในฐานะผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน) ได พิ จ ารณาและเห็ น ชอบกั บ แผนการจั ด การ
ความรู ข องสํา นั ก หอสมุ ด มหาวิทยาลัยทักษิณ เปาหมาย การวิเคราะหองคกรดานการจัดการความรู ตัวชี้วัด และ
รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในแผนการจัดการความรูนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของสํานักหอสมุด ใหเปนไปตามแผนการจัดการความรูที่จัดทําขึ้นนี้
5. ขาพเจา นางสาวสายพิณ วิไลรัตน ไดทําความเขาใจ ขอกําหนดขอ 3 แลวขอใหคํารับรองกับผูบริหารดานการ
จัดการความรู(ระดับมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยทักษิณ วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคกรสุการเปนองคกรแหงการเรียนรู
6. ผูรับสมัครและผูยื่นใบสมัคร ไดเขาใจแผนการจัดการความรูและเห็นพองกันแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ดร.วัลลภา คชภักดี)
ผูบริหารดานการจัดการความรู
(ระดับมหาวิทยาลัย)
วันที่
พ.ศ.2552

แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูบริหารดานการจัดการความรู
(ระดับหนวยงาน)
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2552
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ชื่อหนวยงาน / ผูบริหารดานการจัดการความรู
สวนที่ 1 : ชื่อหนวยงาน / ผูบ ริหารดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : นางสาวสายพิณ วิไลรัตน
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล
Miss SAIPIN VILAIRATANA
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) ผูอํานวยการ
ฝาย/แผนก/หนวย
สํานักหอสมุด
ความเชีย่ วชาญพิเศษ การบริหารจัดการสารสนเทศ
การศึกษาดูงาน
เอกสารแนบ
เกียรติคุณที่ไดรับ
เอกสารแนบ
ที่อยู
29 จันทคาร 5 ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท
: 074-311885-7 ตอ 5000
โทรศัพทมือถือ : 081-9595-487
E-mail address : saipin@tsu.ac.th
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
ศศ.บ
บรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2523
อม.
บรรณารักษศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2531

แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
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ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอ ํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator : KF)
ชื่อ : นายสุนนั ท อินทนิล
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล
Mr.SUNAN INTANIL
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ ระดับ 8
ฝาย/แผนก/หนวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู
18 ถ.ชัยมงคล ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท
: 074 – 311885-7 ตอ 5410
โทรศัพทมือถือ : 084- 1977-415
E-mail address : intanil_tech@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
ปวส.
อิเล็กทรอนิกส
ว.เทคโนโลยีฯ วิทยาเขตเทคนิคภาคใต
2523
กศ.บ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
2529
ศศ.ม
ไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2539

แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
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สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอ ํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator : KF)
ชื่อ : นางสาวผกาทิพย ชูชาติ
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล
Miss PHAKATIP CHUCHAT
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) บรรณารักษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ฝาย/แผนก/หนวย
บริการสารสนเทศ
ที่อยู
ที่อยู 7/32 หมู 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี 84000
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท
: 074-311885-7 ตอ 5104
โทรศัพทมือถือ : 083-1707-714
E-mail address : ninan_27@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
ม.6
วิทย - คณิต
ร.ร เทพมิตรศึกษา
2543
ศศ.บ
บรรณารักษศาสตรและ
ม.ราชภัฎสุราษฎรธานี
2547
สารสนเทศศาสตร

แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
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คําสั่งสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ 009/2552
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการการจัดการความรู สํานักหอสมุด
----------------------------ดวยสํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อ
สนองนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 มาตรา 31 และ
มาตรา 77 แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัย
ทักษิณที่ 0323/2552 เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ดังตอไปนี้
1. ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)
นางสาวสายพิณ
วิไลรัตน
ประธานคณะกรรมการ
หนาที่
1) เปนทีป่ รึกษาในการกําหนดขอบเขต และเปาหมาย KM สํานักหอสมุด
2) แตงตั้งทีมงาน KM พรอมทัง้ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
3) ใหคําปรึกษาแนะนําและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
4) สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการสรางนวัตกรรมแหงการเรียนรู
5) ควบคุมดูแล และติดตามความกาวหนาการดําเนินการรวบรวมองคความรูในรูปแบบ
ตาง ๆ มาพัฒนาใหเปนระบบ สามารถเขาถึงองคความรูเพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator, KF)
2.1 นายสุนนั ท อินทนิล
2.2 นางสาวผกาทิพย ชูชาติ
หนาที่
1) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการการจัดการความรูและการแกไขปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ แกคณะกรรมการ
2) จัดทําแผนงานจัดการความรู

-23) รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและตัดสินใจใหแกคณะกรรมการ
4) ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขใหบรรลุเปาหมาย
5) รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธานคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการสรางฐานขอมูลการจัดการความรู
3.1 นางสาวทิตยา
จันทรสุข
หนาที่
1) พัฒนา Web page งานดานการจัดการความรู
2) รวบรวมความรูเปนระบบหมวดหมูและจัดทําฐานขอมูลเปน Knowledge Base
3) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรูผาน Web site
4. คณะกรรมการการจัดการความรู
4.1 นางกอบกุล
4.2 นางขณิษฐา
4.3 นางจิตติมา
4.4 นางจิตติมา
4.5 นายทศพร
4.6 นางธัญชนก
4.7 นายบุญฤทธิ์
4.8 นางสาวปราณี
4.9 นางสาวพรรณทิพย
4.10 นางวิมล
4.11 นางศรินญา
4.12 นายสุนนั ท
4.13 นางสาวสุรางค
4.14 นางสาวผกาทิพย
4.15 นายสุรยิ า
4.16 นางอัจฉราภรณ
4.17 นางสาวขวัญชนก

สุวลักษณ
นุยเต็ม
หนูชว ย
ดําชู
คงสุจริต
อิงวิยะ
คงลําพูน
รักสนิท
ปานงาม
ถิรสัตยวงศ
สังขศิริ
อินทนิล
วิรุฬหสงิ ห
ชูชาติ
อภิวันทนากร
กวมทรัพย
วิริยะกุลโอภาศ

4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29

นางสาวทิตยา
นายอํานาจ
นายสาคร
นางชนัญชิดา
นางถวิล
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาววิลาสินี
นางสาวณัฐพรรณ
นางจีระภา
นางสาวสุภาพร
นางกัณฐธนาศิลป
นางละอองดาว

-3จันทรสุข
บัวศรี
วรจินต
เพชรมณี
เปยคง
วุฒิปุญญะ
นุยเต็ม
กายพันธ
มิลินทางกูร
แกวเจริญ
ซุมซิ่ม
เหลาแกว

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1) ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย
2) กําหนดวิธีการสื่อสารความรู แลกเปลีย่ นเรียนรู การเขาถึงความรู
3) สรางและแสวงหาความรู และแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
4) ประมวล กลัน่ กรองความรู และจัดการความรูใหเปนระบบ
หนาที่เลขานุการ
1) นัดประชุมคณะกรรมการ และจัดทํารายงานการประชุม
2) จัดทํารายงานความคืบหนาของงาน
3) การจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอาํ นวยการสํานักหอสมุด
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

