แผนการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

จัดทําโดย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
๑. การทบทวนแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
๒. วิเคราะห SWOT การจัดการความรูของหนวยงาน
และประเมินประสิทธิภาพกอนการดําเนินงาน
๓. กรอบการประเมินดานการจัดการความรู
๔. ประเด็นการจัดการความรู
๕. เปาหมายการจัดการความรู
๖. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๗. บุคลากรกลุมเปาหมาย
๘. มีกิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู จากผูมีประสบการณตรง
๙. ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรู (Key Success Factor)
๑๐.แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
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๑. การทบทวนแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
๑.๑ สิ่งที่หนวยงานคาดหวังจากการจัดการความรูในปการศึกษา ๒๕๕๔ คือ
๑.๑.๑ สํานักหอสมุดมีระบบและกลไกในการจัดการความรูเพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู โดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของ
สํานักหอสมุดและสนับสนุนพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย การกําหนด
และพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมาย การแบงปน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรความรู การ
รวบรวมความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอยางเปนระบบ รวมทั้งการนําความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่ง
ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันและปที่ผานมามาใชในการปฏิบัติงานจริง
๑.๑.๒ ผลการดําเนินงานในแตละประเด็น/ขอบเขตความรูบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนด ดังนี้
๑) สํ า นั ก หอสมุ ด มี บ รรยากาศเอื้ อ ต อ การเรี ย นรู ทั้ ง บรรยากาศเชิ ง วิ ช าการและ
บ ร ร ย า ก า ศ ส บ า ย ๆ ต า ม แ น ว คิ ด ห อ ง ส มุ ด มี ชี วิ ต /ห อ ง ส มุ ด ยุ ค ใ ห ม
ตัวชี้วัด
- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ ๘๐.๐๐
๒) การพัฒนาบริการเชิงรุกทีต่ อบสนองความตองการของผูใชบริการเพือ่ สนับสนุนและ
สงเสริมการเรียน การสอน การวิจยั ของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณและคนหาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดาน
การบริการเชิงรุก
ตัวชี้วัด
- จํานวนบริการเชิงรุกเพิม่ ขึ้น ๒บริการ/ป
- ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการตอบริการเชิงรุก รอยละ ๘๐.๐๐
๓) แกปญหา/พัฒนางานในลักษณะของโครงการพัฒนางาน/การวิจัยสถาบัน
ตัวชี้วัด
- มีโครงการพัฒนางาน/การวิจัยสถาบันจากปญหาหนางาน ๒ เรื่อง
- มีการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการพัฒนางาน/การวิจัยสถาบัน รอยละ ๓๐
๑.๒ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งที่ไดเกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
๑.๒.๑ สํานักหอสมุด มีระบบและกลไกในการจัดการความรู โดยไดกําหนดประเด็นความรูที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาสํานักหอสมุด และสนับสนุนพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ขอบเขต ๔ เปาหมาย มีการพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายทั้งความสามารถหลัก
ความสามารถเฉพาะตําแหนง ความสามารถในลักษณะงานที่ใกลเคียงกันหลายโครงการ มีกิจกรรมแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรความรูสูบุคลากร เชน โครงการการศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษพลังงานและ

ลดภาวะโลกรอน โครงการหองสมุดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โครงการเติมพลังใจ ปลุกจิตสํานึกแหงการ
บริการสูความเปนเลิศ การอบรม เรื่อง การสอนและการเปนวิทยากรมืออาชีพ การพัฒนาองคกรตาม
แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA (Thailand Quality Award) : การจัดการ OFI โครงการอบรม
เรื่อง การบริหารจัดการหองสมุดยุคใหม : การตลาด การสรางแบรนดและการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)
การใหความรูเรื่อง การศึกษาผูใช (user study) เทคนิคการเขียนสําหรับนักวิจัยหนาใหม : การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย(Routine to Research : R2R) กิจกรรม Friday Morning Talk กิจกรรมเลาสูกันฟง และ
กิจกรรม Sharing Day เปนตน และดําเนินการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนด ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและเอกสารที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บเปนระบบ โดยเผยแพรเปนลายลักษณอักษร
(Explicit Knowledge) ผานเว็บไซตสํานักหอสมุด ไดแกแนวปฏิบัติที่ดีดานการสรางบรรยากาศใหเอื้อตอ
การเรียนรู : green library กรณีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ แนวปฏิบัติที่ดีดานการบริการเชิงรุก
(Proactive Services) : แนวปฏิบัติที่ดี กรณีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑.๒.๒ มีผลการดําเนินงาน/กิจกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู ดังนี้
- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอหองสมุดในดานสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ
๘๓.๑๔
-จํานวนบริการเชิงรุกเพิม่ ขึ้น ๓บริการ
-ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการเชิงรุก รอยละ ๘๘.๑๒
- โครงการพัฒนางาน/การวิจย
ั สถาบันจากปญหาหนางาน ๒ เรื่อง คือ
๑) โครงการศึกษาพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีการดําเนินงานตาม
แผนงานของโครงการรอยละ ๓๕
๒) โครงการศึกษาสาเหตุการไมใชทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดําเนินงานตามแผนงานของโครงการ รอยละ ๓๕
๑.๓ สิง่ ที่ไดนอ ยกวาที่คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคตามตัวชี้วัดทุกขอบเขตโครงการ
๑.๔ ขอเสนอแนะอื่นและสิง่ ที่จะดําเนินการในปถัดไป
๑.๔.๑ กระตุน ใหมกี ารนําแนวปฏิบัติที่ดีสกู ารปฏิบัติในงานประจําอยางเปนรูปธรรมเพื่อ
ผลักดันใหสาํ นักหอสมุดเปนองคกรบริการที่เปนเลิศ
๑.๔.๒ นําบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีในปที่ผานมาพัฒนาและตอยอดสูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
ั นธรรมในการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู
๑.๔.๓ สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรมีวฒ
รวมกันมากขึ้น เพื่อพัฒนาสํานักหอสมุดสูองคกรแหงการเรียนรู

๒. วิเคราะห SWOT ประเด็นการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุดแข็ง
๑. ความพรอมดานสถานทีท่ ี่เอื้อตอการเรียนรู
๒. บุคลากรมีความพรอมในการเรียนรู
๓. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร IT
๔. ผูใชบริการสามารถเขาถึงกิจกรรม/บริการหลากหลายชองทาง
๕. มีความรวมมือระหวางหองสมุดเครือขาย
๖. มีผลความสําเร็จจากการจัดการความรูในปที่ผา นมาเปนแรงบันดาลใจ
๗. ผูบริหารใหการสนับสนุน
จุดออน
๑. บุคลากรมีภาระงานประจํามากเกินไปไมสามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสังเคราะหองค
ความรูตามทีก่ ําหนดเปาหมายไว
๒. บุคลากรสวนหนึง่ ยังขาดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และยังไมไดนําการจัดการ
ความรูมาใชในการปฏิบัติงานประจํา
โอกาส
๑. สํานักหอสมุดพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)
๒. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด
๓. มีเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
ภัยคุกคาม
๑.ระบบสาธารณูปโภคไมเอื้ออํานวยตอการสงเสริมการเรียนรู เชน น้ําไมไหล ไฟฟาไมเสถียร
๒.มีชองทาง / แหลงเขาถึงสารสนเทศอื่น ๆ เปนทางเลือก เชน google หองสมุดสถาบันอื่นๆ ราน
หนังสือ ใหผูใชเขาถึงไดสะดวก

๓. กรอบการประเมินดานการจัดการความรู
ตามพระราชกฤษฎีก าวา ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบา นเมือ งที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคก รแหง การเรีย นรูอยา งสม่ํา เสมอ โดยตองรับ รูขอ มูล ขา วสารและสามารถประมวลผลความรูใ น
ดา นตา งๆ เพื ่อ นํ า มาประยุก ตใ ชใ นการปฏิบ ัต ิร าชการไดอ ยา งถูก ตอ ง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้ง ตอ งสง เสริม และพัฒ นาความรูค วามสามารถ สรา งวิสัย ทัศ น และปรับ เปลี่ย น
ทัศ นคติข องขา ราชการในสัง กัด ใหเ ปน บุค ลากรที่มีป ระสิท ธิภ าพและมีก ารเรีย นรูรว มกัน ตลอดเวลา
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งปรากฏในมาตราที่ ๘ “การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอัน เกิดจากการจัด
สภาพแวดลอ ม สัง คม การเรีย นรู แ ละปจ จัย เกื ้อ หนุน ใหบ ุค คลเรีย นรู อ ยา งตอ เนื ่อ งตลอดชีว ิต ”
มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙
นั่น คือ “มาตรฐานดา นการสรา งและพัฒ นาสัง คมฐานความรูแ ละสัง คมแหง การเรีย นรู” และยัง
ปรากฏในมาตรฐานการศึกษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานที่ ๓ “แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูและ
สังคมแหงความรู”
ทั้งนี้ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องคประกอบที่ ๗
การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู มีเกณฑการประเมินดังนี้
๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
๑.๑ สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ
สถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
๑.๒ บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน
๑.๓ สถาบั น ควรมี เ ป า หมายในการจั ด การความรู โดยเน น เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ

ดานการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายใน
สถาบัน เปนตน
๒. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑
๒.๑ กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆที่สถาบันมุงเนน
๒.๒สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของอาจารย
หรื อ นั ก ศึ ก ษาในแต ล ะคณะ หรื อ สาขาวิ ช า โดยเฉพาะด า นการจั ด การเรี ย นการสอน และการวิ จั ย ที่
สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรู
ใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
๓.๑ สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ และ
ผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
อยางสม่ําเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
๓.๒ สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน การ
สงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่
๔. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
๔.๑ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพื่อใหบุคลากร
กลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย

๔.๒ ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
๔.๓ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแก
ผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
๕. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผาน
มา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
๕.๑ ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมที่ได
จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
หนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
๕.๒ ผู รับ ผิด ชอบควรขยายผลการปรับ ใช ไ ปยั ง หนว ยงานต า งๆ และติ ด ตามวั ด ผลตาม
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย
๕.๓ มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน
๕.๔ ผู รั บ ผิ ด ชอบควรสรุ ป ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามเป า ประสงค ที่ กํ า หนดไว ใ นประเด็ น
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน

๔. ประเด็นการจัดการความรู
สํ า นั ก หอสมุ ด ได กํ า หนดประเด็ น ความรู ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนกลยุ ท ธ ข อง
สํ า นั ก หอสมุ ด ในการสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต จํ า นวน ๒
ขอบเขต ประกอบดวย
ประเด็นที่ ๑สํานักหอสมุด: การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูป ระชาคมอาเซียน
ประเด็นที่ ๒ งานเปนผล คนเปนสุข

๕. เปาหมายการจัดการความรู
สํานักหอสมุดมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะ ความสามารถ
ของบุคลากร เพื่อใชปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักหอสมุดสูความเปนเลิศ ตอบสนอง
และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยดานการผลิตบัณฑิตและการวิจยั ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยไดกําหนดเปาหมายในแตละประเด็นการจัดการความรูดังนี้
ประเด็นที่ ๑ สํานักหอสมุด: การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูป ระชาคม
อาเซียน

เปาหมาย KM (Desired State) คือ
๑. บุคลากรสํานักหอสมุดมีความรูเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
๒. หองสมุดมีการเตรียมความพรอมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นที่ ๒ งานเปนผล คนเปนสุข
เปาหมาย KM (Desired State) คือ
๑. เปนองคกรแหงความสุข
๒. ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดบรรลุเปาหมาย

๖. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุดในฐานะสวนงานอืน่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรูโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดจํานวน ๒ ขอบเขต ซึง่ ทัง้
๒ ขอบเขตสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทักษิณดังนี้

ประเด็นที่ ๑สํานักหอสมุด: การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูประชาคม
อาเซียน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรสํานักหอสมุด :
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาความเปนเลิศในการใหบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ ๑ สํานักหอสมุดมีศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลา
และสอดคลองกับความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวยนิสิตและบุคลากรโดยไม
มีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศทัง้ การจัดหา การจัดการสารสนเทศ ใหครอบคลุม
หลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบตามบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณ เนนการเพิ่มสารสนเทศที่
เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเนือ้ หาเต็ม (Full-Text)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตรที่ ๒ เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิตที่มมี าตรฐานชัน้ นําในระดับประเทศ มุง
สรางเสริมความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต
เปาประสงคที่ ๒.๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ

กลยุทธที่ ๒.๑.๔ สงเสริมใหนิสิตมีทักษะสากลและทักษะที่จําเปน เพื่อรองรับการเขา
รวมเปนประชาคมอาเซียน
ประเด็นที่ ๒งานเปนผล คนเปนสุข
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร สํานักหอสมุด :
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
เป า ประสงค ที่ ๑ สํ า นัก หอสมุดเป น องคแหงการเรี ย นรู เน น การบริห ารงานแบบมุ ง เนน
ผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๒ สนับสนุนการกระจายอํานาจและการทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากร
กลยุทธที่ ๖ สงเสริมการนําระบบการจัดการความรูใชมาใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางจริงจัง ตอเนื่อง
เปาประสงคที่ ๒ บุคลากรสํานักหอสมุดมีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน
กลยุทธที่ ๑ สงเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร
รวมทั้งการสรางระบบแรงจูงใจ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพึ่งพาตนเองและการมุง
ผลสัมฤทธิ์โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคกร
เป า ประสงค ที่ ๗.๓ มี ค วามสํา เร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การที่ มุง ผลสั ม ฤทธิ์ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสุข คุณภาพชีวิต และสภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน

๗. บุคลากรกลุมเปาหมาย
บุคลากรสํานักหอสมุด

๘. มีกิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู จากผูมีประสบการณตรง ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ สํานักหอสมุด: การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู
ประชาคมอาเซียน
๑.๑ โครงการพี่นองเลาสูกันฟง
๑.๒ แนวทางการพัฒนาหองสมุดสูประชาคมอาเซียน: เก็บตกจากการสัมมนา
๑.๓ โครงการ KM Sharing Day

ประเด็นที่ ๒ งานเปนผล คนเปนสุข
๒.๑ โครงการพี่นองเลาสูก ันฟง
๒.๒ เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีจากองคกรชั้นนําในภาคบริการ
๒.๓ โครงการ KM Sharing Day

๙. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
๙.๑ ผูบริหารตองมีนโยบายที่ชัดเจนและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
๙.๒ ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดการความรูในองคกร
๙.๓ บุคลากรใหความสําคัญและรวมมือกันแลกเปลีย่ นเรียนรู
๙.๔ บุคลากรมีความสนใจใฝรูพัฒนาทักษะการปฏิบัตงิ านใหมีประสิทธิภาพและนําความรูที่
ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง
๙.๕ ทีมงาน KM มีความมุง มั่นวิเคราะหเปลี่ยน Tacit Knowledge ไปสู Explicit
Knowledge สามารถนําไปสูการปฏิบัติได
๙.๖ มีการกําหนดความรูและแหลงความรู
๙.๗ ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดี เปนผูสนใจใฝรูและพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
๙.๘ มีแนวปฏิบัติจากประสบการณการจัดการความรูในปการศึกษา๒๕๕๓
๙.๙ มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
๙.๑๐ มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูในองคกรอยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่อหนวยงาน : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็นที่ ๑สํานักหอสมุด: การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูป ระชาคมอาเซียน
เปาหมาย KM (Desired State)
๑. บุคลากรสํานักหอสมุดมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๒. หองสมุดมีการเตรียมความพรอมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
๑. บุคลากรที่เกี่ยวของ/รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรูดานประชาคมอาเซียน
๒. มีการแสวงหาสารสนเทศเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนใหบริการที่มุม ASEAN Corner ของสํานักหอสมุด
๓. มีการแสวงหาและเชื่อมตอ (Link) แหลงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตที่เกีย่ วกับประชาคมอาเซียนใหบริการผานเว็บไซตสํานักหอสมุด
๔. มีการจัดกิจกรรม/โครงการในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน อยางนอย ๒ กิจกรรม/โครงการ
๕. การจัดทําปายภายในสํานักหอสมุดและเว็บไซต ๒ ภาษา
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรสาํ นักหอสมุด :
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาความเปนเลิศในการใหบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ ๑ สํานักหอสมุดมีศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศที่ทนั สมัย ทันเวลาและสอดคลองกับความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกอบดวยนิสิตและบุคลากรโดยไมมีขอ จํากัดดานเวลาและสถานที่
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศทัง้ การจัดหา การจัดการสารสนเทศใหครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเนนการเพิ่มสารสนเทศที่เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเนื้อหาเต็ม(Full-Text)

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๕(ตอ)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตรที่ ๒ เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิตที่มมี าตรฐานชัน้ นําในระดับประเทศ มุง สรางเสริมความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต
เปาประสงค ๒.๑ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ ๒.๑.๔ สงเสริมใหนิสิตมีทักษะสากลและทักษะที่จาํ เปน เพื่อรองรับการเขารวมเปนประชาคมอาเซียน

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ลําดับ

ประเด็น

๑

การบงชี้ความรู

๒

การพัฒนาบุคลากร
กลุมเปาหมาย
๒.๑ ประเด็นความรูที่ ๑
:สํานักหอสมุด: การ
เตรียมความพรอมในการ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสู
ประชาคมอาเซียน

บุคลากรกลุม เปาหมาย
บุคลากรสํานักหอสมุด

โครงการหรือกิจกรรม
๑.๑ การทบทวนแผนการจัดการความรูปการศึกษา ๒๕๕๔
๑.๒ การวิเคราะห SWOT การจัดการความรูของสํานักหอสมุด
๑.๓ กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู ป
การศึกษา ๒๕๕๕

ระยะเวลาในการ หนวยงานที่
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
ก.ค. ๕๕

สํานักหอสมุด

ต.ค ๕๕ – มี.ค.๕๖ สํานักหอสมุด
บุ ค ล า ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง /
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/
โครงการเกี่ ย วประชาคม
อาเซียน

๒.๑.๑ โครงการศึกษาดูงาน
๒.๑.๒ การใหความรูเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
๒.๑.๓ บทบาทบรรณารักษ: การเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
๒.๑.๔ บทบาทหองสมุด:การเตรียมความพรอมสูกับประชาคม
อาเซียน

ลําดับ

ประเด็น

บุคลากรกลุม เปาหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ หนวยงานที่
ดําเนินการ
รับผิดชอบ

๓

การแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

บุคลากรสํานักหอสมุด

๓.๑ โครงการพี่นองเลาสูก ันฟง
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนาหองสมุดสูประชาคมอาเซียน:
เก็บตกจากการสัมมนา
๓.๒ โครงการ KM Sharing Day

ต.ค.๕๕ - มี.ค.๕๖

๔

การรวบรวม/การ
แสวงหาความรูตาม
ประเด็นที่กาํ หนด

ผอ.รอง ผอ. กอบกุล สุนนั ท
เนาวลักษณ ขวัญชนก
จิตติมา พ. กัณฐธนาศิลป
เสาวภา

๔.๑.๑ เรียนรูจ ากหองสมุดเพื่อนบาน
๔.๑.๒ เรียนรูจ ากการปฏิบัติ

มิ.ย.๕๕ – พ.ค.๕๖ สํานักหอสมุด

๕

การจัดเก็บความรูให
เปนระบบและการ
เผยแพร

ผอ. ทิตยา พิทยพิมล
ผกาทิพย ดนัย บุญฤทธิ์
จิตติมา พ.

๕.๑ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการสนับสนุนมหาวิทยาลัย เม.ย.๕๖
สูกับประชาคมอาเซียน

สํานักหอสมุด

๖

การนําความรูมาใช

บุคลากรสํานักหอสมุด

ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ๔ เรื่อง
มิ.ย.๕๕ – พ.ค.๕๖ สํานักหอสมุด
๖.๑ บริการอยางไรจึงเปนเลิศ
๖.๒ หองสมุดกับกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและ
การเรียนรูตลอดชีวิต:แนวปฏิบัติที่ด:ี กรณีสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๖.๓ R2R แนวปฏิบัติที่ดี: กรณีสํานักหอสมุด ม.ทักษิณ
๖.๔ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ:
การใหความสําคัญกับผูใชบริการ (Customer Oriented)
และการเอาใจใสลูกคา(Customer Care)
ป ๒๕๕๔ ๒เรื่อง
๖.๕ แนวปฏิบตั ิที่ดีดานการบริการเชิงรุก
๖.๖ แนวปฏิบตั ิที่ดีดานการสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการ
เรียนรู: green library

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่อหนวยงาน : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็นที่ ๒ งานเปนผล คนเปนสุข
เปาหมาย KM (Desired State)
๑. เปนองคกรแหงความสุข
๒. ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับ ๔.๕
๒. ระดับความพึงพอใจของของผูใชบริการรอยละ ๘๐
๓. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร รอยละ ๗๐
๔. ระดับความผูกพันของบุคลากร รอยละ ๗๐
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร สํานักหอสมุด :
ยุทธศาสตรที่ ๓พัฒนาระบบบริหารจัดการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงคที่ ๑ สํานักหอสมุดเปนองคแหงการเรียนรู เนนการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๒ สนับสนุนการกระจายอํานาจและการทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากร
กลยุทธที่ ๖ สงเสริมการนําระบบการจัดการความรูใชมาใชในการแลกเปลีย่ นเรียนรูอยางจริงจัง ตอเนือ่ ง
เปาประสงคที่ ๒ บุคลากรสํานักหอสมุดมีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน
กลยุทธที่ ๑ สงเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรรวมทั้งการสรางระบบแรงจูงใจ

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๕(ตอ)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการพึง่ พาตนเองและการมุงผลสัมฤทธิโ์ ดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิก
ในองคกร
เปาประสงคที่ ๗.๓ มีความสําเร็จของการบริหารจัดการที่มงุ ผลสัมฤทธิ์ โดยคํานึงถึงความสุข คุณภาพชีวิต และสภาพแวดลอมของ
ผูปฏิบัติงาน

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ลําดับ

ประเด็น

บุคลากรกลุม เปาหมาย

๑

การบงชี้ความรู

๒

การพัฒนาบุคลากร
กลุมเปาหมาย
๒.๑ ประเด็นความรูที่ ๒ บุคลากรสํานักหอสมุด
: งานเปนผล คนเปนสุข

บุคลากรสํานักหอสมุด

โครงการหรือกิจกรรม
๑.๑ การทบทวนแผนการจัดการความรูปการศึกษา ๒๕๕๔
๑.๒ การวิเคราะห SWOT การจัดการความรูของสํานักหอสมุด
๑.๓ กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู ป
การศึกษา ๒๕๕๕

ระยะเวลาในการ หนวยงานที่
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
ก.ค. ๕๕

สํานักหอสมุด

ต.ค ๕๕ – มี.ค.๕๖ สํานักหอสมุด
๒.๑.๑ โครงการศึกษาดูงาน
๒.๑.๒ การใหความรูเรื่อง : งานเปนผล คนเปนสุข

ลําดับ

ประเด็น

บุคลากรกลุม เปาหมาย

๓

การแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

บุคลากรสํานักหอสมุด

๔

การรวบรวม/การ
แสวงหาความรูตาม
ประเด็นที่กาํ หนด

ผอ.รอง ผอ. กอบกุล สุนนั ท
เนาวลักษณ ขวัญชนก
จิตติมา พ. กัณฐธนาศิลป
เสาวภา

โครงการหรือกิจกรรม
๓.๑ โครงการพี่นองเลาสูก ันฟง
๓.๑.๑ โครงการทําดีมคี นเห็น
๓.๑.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานโดย
การนําหลักคุณธรรมมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
๓.๑.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การสรางองคกร
แหงความสุขจากองคกรชัน้ นําในภาคบริการ
๓.๒ โครงการ KM Sharing Day
๔.๑.๑ เรียนรูจ ากหองสมุดเพื่อนบาน
๔.๑.๒ เรียนรูแ นวปฏิบัติงานที่ดีจาก 4 องคกรชั้นนําในภาค
บริการ ไดแก บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัดธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ตบีช รีสอรท
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชันแนล: ปฏิบัติอยางไร
งานจึงเปนผล คนมีความสุข

ระยะเวลาในการ หนวยงานที่
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค.๕๕ - มี.ค.๕๖

มิ.ย.๕๕ – พ.ค.๕๖ สํานักหอสมุด

ลําดับ

ประเด็น

บุคลากรกลุม เปาหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ หนวยงานที่
ดําเนินการ
รับผิดชอบ

๕

การจัดเก็บความรูให
เปนระบบและการ
เผยแพร

ผอ. ทิตยา พิทยพิมล
ผกาทิพย ดนัย บุญฤทธิ์
จิตติมา พ.

๕.๑ ปฏิบัติอยางไร งานจึงเปนผล คนมีความสุข: กรณี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

๖

การนําความรูมาใช

บุคลากรสํานักหอสมุด

ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ๔ เรื่อง
มิ.ย.๕๕ – พ.ค.๕๖ สํานักหอสมุด
๖.๑ บริการอยางไรจึงเปนเลิศ
๖.๒ หองสมุดกับกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและ
การเรียนรูตลอดชีวิต:แนวปฏิบัติที่ด:ี กรณีสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๖.๓ R2R แนวปฏิบัติที่ดี: กรณีสํานักหอสมุด ม.ทักษิณ
๖.๔ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ:
การใหความสําคัญกับผูใชบริการ (Customer Oriented)
และการเอาใจใสลูกคา(Customer Care)
ป ๒๕๕๔ ๒เรื่อง
๖.๕ แนวปฏิบตั ิที่ดีดานการบริการเชิงรุก
๖.๖ แนวปฏิบตั ิที่ดีดานการสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการ
เรียนรู: green library

เม.ย.๕๖

สํานักหอสมุด

