แผนการจัดการความรู้
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗

จัดทาโดย
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
๒. วิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
และประเมินประสิทธิภาพก่อนการดาเนินงาน
๓. กรอบการประเมินด้ านการจัดการความรู้
๔. ประเด็นการจัดการความรู้
๕. เป้าหมายการจัดการความรู้
๖. สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
๗. บุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
๘. กิจกรรมการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง
๙. ปั จจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการความรู้ (Key Success Factor)
๑๐.แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
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๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
๑.๑ สิ่งที่หน่ วยงานคาดหวังจากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษา ๒๕๕๖ คือ
๑.๑.๑ สำนักหอสมุดมีระบบและกลไกในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำไปสู่องค์กรแห่ง
กำรเรี ย นรู้ โดยก ำหนดประเด็ น ควำมรู้ และเป้ ำหมำยของกำรจัด กำรควำมรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนำของสำนักหอสมุดและสนับสนุนพันธกิจด้ ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร
ของมหำวิทยำลัย กำรกำหนดและพัฒนำบุคลำกรกลุม่ เป้ำหมำย กำรแบ่งปั น กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และกำรเผยแพร่ ควำมรู้ กำรรวบรวมควำมรู้ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีจดั เก็บอย่ำงเป็ นระบบ รวมทังกำร
้
นำควำมรู้ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งได้ จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปี กำรศึกษำปั จจุบนั และปี ที่ผ่ำนมำมำ
ใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำนจริ ง
๑.๑.๒ ผลกำรดำเนินงำนในแต่ละประเด็น /ขอบเขตควำมรู้บรรลุตำมตัวชี ้วัดที่กำหนด
ดังนี ้
ประเด็นควำมรู้ที่ ๑ : ๒๕๕๘ เปิ ดประตูส่ปู ระชำคมอำเซียนกับสำนักหอสมุด
ตัวชีว้ ัด
- ห้ องสมุดจัดกำรควำมรู้เพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัยสูป่ ระชำคมอำเซียน
- บุคลำกรสำนักหอสมุดทุกคนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของห้ องสมุดกลุม่ ประเทศอำเซียน
- บุคลำกรสำนักหอสมุด ร้ อยละ ๗๐.๐๐ ได้ ฝึกกำรใช้ ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบตั งิ ำนและใน
ชีวิตประจำวัน
- บุคลำกรสำนักหอสมุดทุกคนมีควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
ประเด็นควำมรู้ที่ ๒ : กำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำนสูค่ วำมเป็ นมือ
อำชีพ
ตัวชีว้ ัด
- ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั งิ ำน (Flow Chart)
- ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีตอ่ กำรปฏิบตั งิ ำน ร้ อยละ ๗๕.๐๐
- ควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร ร้ อยละ ๗๕.๐๐
- ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรร้ อยละ ๘๐.๐๐

๑

๑.๒ สิ่งที่เกิดขึน้ จริงและสิ่งที่ได้ เกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
๑.๒.๑ สำนักหอสมุด มีระบบและกลไกในกำรจัดกำรควำมรู้ โดยได้ กำหนดประเด็นควำมรู้ที่
สอดคล้ องกับแผนพัฒนำสำนักหอสมุด และสนับสนุนพันธกิจด้ ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ ำนกำรบริ หำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๒ ขอบเขต ๔ เป้ำหมำย มี กำรพัฒ นำบุค ลำกรกลุ่ม เป้ำหมำยทัง้
ควำมสำมำรถหลัก ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง ควำมสำมำรถในลักษณะงำนที่ใกล้ เคียงกันหลำย
โครงกำร มีกิจกรรมแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเผยแพร่ ควำมรู้ ส่บู ุคลำกร เช่น โครงกำรกำรศึกษำดู
งำน โครงกำร Shadowing โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสู่ประชำคมอำเซียน
กำรให้ ควำมรู้เกี่ยวกับห้ องสมุดกลุ่มประเทศอำเซียน: ASEAN Library Sharing กำรให้ ควำมรู้ทำงด้ ำน
IT แก่บคุ ลำกร โครงกำรสร้ ำงคุณค่ำคน เพิ่มคุณค่ำงำน โครงกำรธรรมะดลใจ TSU Library Award และ
กิจกรรม KM Sharing Day เป็ นต้ น
ดำเนินกำรรวบรวมควำมรู้ ตำมประเด็นควำมรู้ ที่กำหนด ทัง้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและเอกสำรที่เป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บเป็ นระบบ โดยเผยแพร่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge)
ผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุด ประกอบด้ วย แนวปฏิบตั ิที่ดี : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพลเมือ งอำเซียน กรณี
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยทักษิ ณและ แนวปฏิบตั ิที่ดี : กำรพัฒนำควำมเป็ นมืออำชีพของบุคลำกร
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
๑.๒.๒ มีผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรมที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี ้
ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดประเด็นที่ ๑ บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
๑.บุคลำกรที่เกี่ยวข้ อง / รับผิดชอบในกิจกรรม / โครงกำรเกี่ยวกับประชำคมอำเซียนทุกคนได้ รับกำร
พัฒนำให้ มีควำมรู้ด้ำนประชำคมอำเซียน
๒. บุคลำกรสำนักหอสมุดจำนวน ๓๓ คน (ร้ อยละ ๗๓.๓๓) ได้ ฝึกกำรใช้ ภำษำอังกฤษในกำร
ปฏิบตั งิ ำนและในชีวิตประจำวัน ด้ วยกำรรับกำรฝึ กอบรมกำรใช้ ภำษำอังกฤษจำนวน ๒๐ ชัว่ โมงและมี
กิจกรรมภำคปฏิบตั ิ ๑๐ ชัว่ โมง
๓. บุคลำกรสำนักหอสมุดเกี่ยวข้ อง / รับผิดชอบในกิจกรรม / โครงกำรเกี่ยวกับประชำคมอำเซียนทุก
คนได้ รับกำรพัฒนำให้ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของห้ องสมุดกลุม่ ประเทศอำเซียน
๔. ห้ องสมุดจัดกำรควำมรู้เพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัยสูป่ ระชำคมอำเซียน

๒

ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดประเด็นที่ ๒ บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด
๑. ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน (Flow Chart)
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงาน ร้ อยละ ๘๐.๘๐ (๔.๐๔)
(สงขลำ ร้ อยละ ๘๒.๒๐ พัทลุง ร้ อยละ ๘๐.๔๐)
๓. ความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากร ร้ อยละ ๘๔.๐๐ (๔.๒๐)
(สงขลำ ร้ อยละ ๘๔.๐๐ พัทลุง ร้ อยละ ๘๔.๐๐)
๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้ อยละ ๘๒.๐๐
(สงขลำ ร้ อยละ ๗๙.๖๐ พัทลุง ร้ อยละ ๘๗.๐๐)
๑.๓ สิ่งที่ได้ น้อยกว่ าที่คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
ผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำประสงค์ตำมตัวชี ้วัดทุกขอบเขตโครงกำร
๑.๔ ข้ อเสนอแนะอื่นและสิ่งที่จะดาเนินการในปี ถัดไป
๑.๔.๑ กระตุ้นให้ มี กำรนำแนวปฏิ บัติที่ดีสู่กำรปฏิ บตั ิในงำนประจ ำอย่ำงเป็ นรู ปธรรมเพื่ อ
ผลักดันให้ สำนักหอสมุดเป็ นองค์กรบริกำรที่เป็ นเลิศ
๑.๔.๒ นำบทเรี ยนและแนวปฏิบตั ิที่ดีในปี ที่ผ่ำนมำมำพัฒนำและต่อยอดสู่แนวปฏิบตั ิที่เป็ น
เลิศ
๑.๔.๓ ส่งเสริ ม และกระตุ้นให้ บุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ร่วมกันมำกขึ ้นเพื่อพัฒนำสำนักหอสมุดสูอ่ งค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้
๑.๔.๔ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ บคุ ลำกรกล้ ำที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้ มำกขึ ้น
๒. วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุดแข็ง
๑. ผู้บริหำรมีวิสยั ทัศน์
๒. บุคลำกรมีควำมพร้ อมในกำรเรี ยนรู้ในสิ่งใหม่
๓. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมเสียสละ มุง่ มัน่ ในกำรทำงำน
๔. มีกำรทำงำนเป็ นทีม
๕. มีกำรส่งเสริมและนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัยมำปรับใช้ อย่ำงต่อเนื่อง
๖. มีควำมพร้ อมด้ ำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๗. มีควำมพร้ อมด้ ำนอำคำรสถำนที่
๘. กำรให้ บริกำรและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ บริกำรที่หลำกหลำยและเน้ นบริกำรเชิงรุ ก
๓

๙. มีคคู่ วำมร่วมมือ พันธมิตรที่มีควำมร่วมมือในกำรบริ หำรจัดกำรสำนักหอสมุด เช่น
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๑๐. บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
๑๑. มีกำรให้ บริกำรชุมชนโดยไม่มีคำ่ ธรรมเนียมในกำรเข้ ำใช้ บริกำร
จุดอ่ อน
๑. บุคลำกรมีภำระงำนประจำมำกทำให้ มีโอกำสจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อสังเครำะห์
องค์ควำมรู้ ตำมที่กำหนดเป้ำหมำยไว้ น้อย
๒. กำรให้ บริกำรและกำรจัดกิจกรรมบำงบริกำร/กิจกรรมไม่ได้ ทำกำรสำรวจควำมต้ องกำรของ
ผู้ใช้ ส่งผลให้ ไม่ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ใช้ เท่ำที่ควร
โอกาส
๑. ควำมก้ ำวหน้ ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยให้ กำรดำเนินงำนและกำรบริกำรสำรสนเทศ
สะดวกขึ ้น
๒. มหำวิทยำลัยสนับสนุนกำรพัฒนำห้ องสมุด
๓. มีเครื อข่ำยควำมร่วมมือในกำรใช้ ทรัพยำกรร่วมกัน
๔. มหำวิทยำลัยสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมบริ กำรวิชำกำรแก่ชมุ ชน
๕. มีเครื อข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชน
ภัยคุกคาม
๓. กรอบการประเมินด้ านการจัดการความรู้
ตำมพระรำชกฤษฎี กำว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และวิธี กำรบริ หำรกิจ กำรบ้ ำนเมื องที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มำตรำ ๑๑ กำหนดให้ ส่วนรำชกำรมีหน้ ำที่พัฒนำควำมรู้ ในส่วนรำชกำร เพื่อให้ มี ลักษณะ
เป็ นองค์ก รแห่ง กำรเรี ย นรู้ อย่ำ งสม่ำ เสมอ โดยต้ อ งรับ รู้ ข้ อ มูล ข่ำ วสำรและสำมำรถประมวลผล
ควำมรู้ ในด้ ำนต่ำงๆ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรปฏิบตั ิรำชกำรได้ อย่ำงถูกต้ อง รวดเร็ ว เหมำะสม
กับ สถำนกำรณ์ รวมทั ง้ ต้ อ งส่ง เสริ ม และพัฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ ำงวิส ัย ทัศ น์ และ
ปรับ เปลี่ย นทัศ นคติข องข้ ำ รำชกำรในสัง กัด ให้ เ ป็ นบุค ลำกรที่มีป ระสิท ธิ ภ ำพและมีก ำรเรี ย นรู้
ร่ วมกันตลอดเวลำ ทัง้ นีเ้ พื่ อประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของส่วนรำชกำรให้ สอดคล้ องกับกำรบ
ริ ห ำรำชกำรให้ เ กิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ต ำมพระรำชกฤษฎี ก ำ รวมถึง พระรำชบัญ ญัติกำรศึก ษำแห่ง ชำติ
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ ่ม เติม (ฉบับ ที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ ่ง ปรำกฏในมำตรำที ่ ๘ “กำรศึก ษำ
หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรเรี ยนรู้ เพื่อควำมเจริ ญงอกงำม ของบุคคลและสัง คมโดยกำรถ่ำยทอด
๔

ควำมรู้ กำรฝึ ก กำรอบรม กำรสืบ สำนทำงวัฒ นธรรม กำรสร้ ำงสรรค์จ รรโลงควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำง
วิช ำกำร กำรสร้ ำง องค์ค วำมรู้ อัน เกิดจำกกำรจัด สภำพแวดล้ อม สัง คม กำรเรี ย นรู้ และปั จ จัย
เกื อ้ หนุนให้ บุคคลเรี ยนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ” มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ที่ปรำกฏตำมประกำศ
กระทรวงศึก ษำธิ ก ำร ลงวัน ที่ ๗ สิง หำคม พ.ศ.๒๕๔๙ นั่น คือ “มำตรฐำนด้ ำ นกำรสร้ ำงและ
พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรี ยนรู้ ” และยังปรำกฏในมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
นั่นคือ มำตรฐำนที่ ๓ “แนวกำรสร้ ำงสังคมแห่งกำรเรี ยนรู้ และสัง คมแห่งควำมรู้ ”
ทัง้ นี ้ ตำมแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึก ษำ (สกอ.) องค์ป ระกอบที่ ๕
กำรบริ หำรและกำรจัดกำร ตัวบ่ง ชี ท้ ี่ ๕.๑ กำรบริ หำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพ ธ์ ตำม
พันธกิจ กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ ของคณะ
เกณฑ์มำตรฐำน ข้ อ ๕ ค้ นหำแนวปฏิบตั ิที่ดีจ ำกควำมรู้ ทัง้ ที่มี อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ และ แหล่ง เรี ย นรู้ อื่น ๆ ตำมประเด็น ควำมรู้ อย่ำ งน้ อยครอบคลุม พัน ธกิจ ด้ ำ นกำร
ผลิตบัณฑิตและด้ ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมำเป็ นลำยลักษณ์อักษรและ
นำมำปรับใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำนจริง
๔. ประเด็นการจัดการความรู้
สำนักหอสมุดได้ กำหนดประเด็นควำมรู้ ที่สอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ ของ
สำนักหอสมุดในกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยทักษิณด้ ำนการผลิตบัณฑิตและด้ านการ
บริหารจัดการ จำนวน ๒ ขอบเขต ประกอบด้ วย
ประเด็นที่ ๑ ห้ องสมุดสร้ ำงสุข : คนทำงำนเป็ นสุข
ประเด็นที่ ๒ บริ กำรเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ ำ
๕. เป้าหมายการจัดการความรู้
ส ำนั ก หอสมุ ด มี เ ป้ ำหมำยในกำรจั ด กำรควำมรู้ โดยมุ่ ง เน้ นกำรพั ฒ นำทั ก ษะ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อใช้ ปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนของสำนักหอสมุดสู่ควำมเป็ น
เลิ ศ ตอบสนองและสนับสนุนพันธกิ จ หลักของมหำวิทยำลัยด้ ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ ำนกำร
บริ หำรจัดกำร ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยได้ กำหนดเป้ำหมำยในแต่ละประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้
ดังนี ้
ประเด็นที่ ๑ ห้ องสมุดสร้ างสุข : คนทางานเป็ นสุข
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. บุคลำกรมีควำมสุขกับกำรทำงำน
๒. ผลกำรดำเนินงำนของสำนักหอสมุดบรรลุเป้ำหมำย
๕

ประเด็นที่ ๒ บริการเชิงรุ กในยุคสังคมก้ มหน้ า
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. บุคลำกรสำนักหอสมุดมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดบริกำรเชิงรุก
๒. บุคลำกรสำนักหอสมุดมีแนวปฏิบตั ใิ นกำรจัดบริกำรเชิงรุก
๖. สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
สำนักหอสมุดในฐำนะส่วนงำนอื่ นของมหำวิทยำลัยทักษิ ณ ได้ กำหนดประเด็นกำรจัดกำร
ควำมรู้โดยคำนึงถึงควำมสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศำสตร์ ของสำนักหอสมุดจำนวน ๒ ขอบเขต ซึ่งทัง้
๒ ขอบเขตสนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยทักษิณดังนี ้
ประเด็นที่ ๑ ห้ องสมุดสร้ ำงสุข : คนทำงำนเป็ นสุข
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สานักหอสมุด :
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖ กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้ เป็ นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบในระดับสำกล
มีธรรมำภิบำล พึง่ พำตนเองได้
กลยุทธ์ ๖.๒ สร้ ำงระบบกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของมหำวิทยำลัยและ
พัฒนำสูม่ หำวิทยำลัยแห่งควำมสุข วัฒนธรรมเข้ มแข็ง (W8 O25) (Customer Perspective)
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี : TSU 17 ระดับควำมสำเร็จในกำรเสริมสร้ ำงองค์แห่งควำมสุข (Happy Workplace :
Happy Work-Life)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔ กำรบริ หำรตำมหลักธรรมำภิบำล มุง่ ผลสัมฤทธิ์โดยคำนึงถึงคุณภำพชีวิตและสุข
ภำวะของสมำชิกในองค์กร
ประเด็นที่ ๒ บริกำรเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ ำ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑ กำรพัฒนำควำมเป็ นเลิศในกำรผลิตบัณฑิตคุณภำพระดับสำกล และควำมเป็ นเลิศ
ในกำรจัดกำรศึกษำระดับนำนำชำติ
เป้าประสงค์ ท่ ี ๑.๒ มหำวิทยำลัยทักษิณเป็ นมหำวิทยำลัยคุณภำพนำนำชำติ บัณฑิตมีอตั
ลักษณ์คณ
ุ ภำพและ
สมรรถนะสำกล เป็ นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและสังคม
๖

กลยุทธ์ ๑.๒ สร้ ำงสภำพแวดล้ อมให้ เป็ นมหำวิทยำลัยสำกล น่ำอยู่ และเป็ นมหำวิทยำลัยพหุ
วัฒนธรรมรองรับกำรจัดกำรศึกษำกลุม่ เป้ำหมำยในพื ้นที่ และเชื่อมโยงประชำคมอำเซียนตอนใต้ (S1
O1 O4) (Customer perspective)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒ กำรบริ กำรที่เป็ นเลิศ มุง่ เน้ นผู้ใช้ บริ กำร (User Focus)
เป้าประสงค์ ท่ ี ๑ ผู้ใช้ บริ กำรมีควำมพึงพอใจและมีควำมผูกพันต่อสำนักหอสมุด
กลยุทธ์ ท่ ี ๑ พัฒนำระบบและกลไกในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันกับผู้ใช้ บริ กำร
(Customer Engagement)
๗. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
๘. มีกิจกรรมการแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ ตรง ดังนี ้
ประเด็นที่ ๑ ห้ องสมุดสร้ ำงสุข : คนทำงำนเป็ นสุข
๑.โครงกำรธรรมะดลใจ
๑.๑ พุธวจนเสวนำ
๑.๒ ฝึ กปฏิบตั ธิ รรม
๒. Morning Brief
๓. กำรส่งบุคลำกรไปอบรม/สัมมนำ/ประชุม
๔. โครงกำร KM Sharing Day
ประเด็นที่ ๒ บริกำรเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ ำ
๑. เสวนำพำเพลิน
๑.๑ ห้ องสมุดกับกำรบริกำรเชิงรุก
๑.๒ สังคมก้ มหน้ ำ : ต้ นเหตุ และทำงออก
๑.๓ บริ กำรเชิงรุกสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ จำกอดีตถึงปั จจุบนั
๒. Proactive Service Sharing
๒.๑ กำรจัดบริ กำรเชิงรุกของห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
๒.๒ กำรจัดบริกำรเชิงรุกขององค์กรภำครัฐ/เอกชน
๒.๓ ศึกษำงำนวิจยั เกี่ยวกับบริกำรเชิงรุก

๗

๙. ปั จจัยแห่ งความสาเร็จ (Key Success Factor)
๙.๑ ผู้บริหำรต้ องมีนโยบำยที่ชดั เจนและให้ กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
๙.๒ ผู้บริหำรให้ ควำมสำคัญต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร
๙.๓ บุคลำกรให้ ควำมสำคัญและร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๙.๔ บุคลำกรมีควำมสนใจใฝ่ รู้ พฒ
ั นำทักษะกำรปฏิบตั ิงำนให้ มีประสิทธิภำพและนำควำมรู้ ที่
ได้ รับไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงแท้ จริง
๙.๕ ทีมงำน KM มีควำมมุ่งมัน่ วิเครำะห์เปลี่ยน Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge
สำมำรถนำไปสูก่ ำรปฏิบตั ไิ ด้
๙.๖ มีกำรกำหนดควำมรู้และแหล่งควำมรู้
๙.๗ ผู้บริ หำรสร้ ำงแรงจูง ใจให้ บุคลำกรมีทัศนคติที่ดี เป็ นผู้สนใจใฝ่ รู้ และพัฒนำทักษะกำร
ปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง
๙.๘ มีแนวปฏิบตั จิ ำกประสบกำรณ์กำรจัดกำรควำมรู้ในปี กำรศึกษำ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
๙.๙ มีงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผน
๙.๑๐ มี ร ะบบกำรติด ตำมประเมิ น ผลกำรจัดกำรควำมรู้ ในองค์ก รอย่ำ งต่อ เนื่ อ งและเป็ น
รูปธรรม

๘

แผนปฏิบัตกิ ารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
ประเด็นที่ ๑ ห้ องสมุดสร้ างสุข : คนทางานเป็ นสุข
สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
ชื่อหน่ วยงาน : สำนักหอสมุด
ประเด็นที่ ๑ : ห้ องสมุดสร้ ำงสุข : คนทำงำนเป็ นสุข
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. บุคลำกรมีควำมสุขกับกำรทำงำน
๒. ผลกำรดำเนินงำนของสำนักหอสมุดบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชีว้ ัด
๑. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ การปฏิบตั งิ าน ร้ อยละ ๘๐.๐๐
๒. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ร้ อยละ ๘๐.๐๐
๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้ อยละ ๘๐.๐๐
๔. ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั งิ าน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ ๔.๕๐

๙

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล
มีธรรมาภิบาล พึง่ พาตนเองได้
กลยุทธ์ ๖.๒ สร้ างระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสูม่ หาวิทยาลัยแห่งความสุข วัฒนธรรมเข้ มแข็ง (W8 O25)
(Customer Perspective)
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี : TSU 17 ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้ างองค์แห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Work-Life)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔ การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล มุง่ ผลสัมฤทธิ์โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร

๑๐

สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ด้ านการผลิตบัณฑิต)
ประเด็นที่ ๑ : ห้ องสมุดสร้ างสุข : คนทางานเป็ นสุข
ลาดับ
๑

๒

ประเด็น

บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

ก าหนดประเด็ น ๑. บุคลากรนักหอสมุด
ความรู้
๒. ผู้ใช้ บริการ

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
ธ.ค. ๕๗

๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒. การวิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของสานักหอสมุด
๓. กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗
ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ บุคลากรสานักหอสมุด ๑.โครงการศึกษาดูงาน
ธ.ค.๕๗ – ก.ค.๕๘
แสวงหาความรู้
๒.โครงการให้ ความรู้/กิจกรรม
๒.๑ โครงการสนับสนุนการทาผลงานเพื่อการขอตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
๒.๒ โครงการ English for Library Staff
๒.๓ โครงการสวนในห้ องสมุด
๒.๔ โครงการประกวดค่านิยมสานักหอสมุด
๒.๖ Morning Brief
๒.๗ การส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุม
๒.๘ โครงการรู้ทนั โรคภัยใส่ใจสุขภาพ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

สานักหอสมุด

๑๑

สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่ อ)
ประเด็นที่ ๑ : ห้ องสมุดสร้ างสุข : คนทางานเป็ นสุข
ลาดับ

ประเด็น

บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

๒ ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ บุคลากรสานักหอสมุด
(ต่อ) แสวงหาความรู้

๓

การแบ่ ง ปั นและ บุคลากรสานักหอสมุด
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

๔

การรวบรวมและ ผอ.รอง ผอ. กอบกุล
สังเคราะห์ความรู้ สุนนั ท์ เนาวลักษณ์
ขวัญชนก จิตติมา พ.
กัณฐ์ ธนาศิลป์ เสาวภา

โครงการหรือกิจกรรม
๒.๙ โครงการดนตรี พาเพลิน
๒.๑๐ กิจกรรมมุมสุขภาพ
๒.๑๑ กิจกรรมปิ ดทองหลังพระ
๒.๑๒ เกร็ดความรู้คสู่ ขุ า
๑. โครงการธรรมะดลใจ
๑.๑ พุธวจนเสวนา
๑.๒ ฝึ กปฏิบตั ธิ รรม
๒. Morning Brief
๓. การส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุม
๔. โครงการ KM Sharing Day
๑. เรี ยนรู้จากห้ องสมุดเพื่อนบ้ าน : มอ.หาดใหญ่
๒. เรี ยนรู้จากหน่วยงานอื่นๆ : central festival หาดใหญ่

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
ธ.ค.๕๗ – ก.ค.๕๘

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

ธ.ค.๕๗ – ก.ค.๕๘

สานักหอสมุด

เม.ย.๕๘– ก.ค.๕๘

สานักหอสมุด

๑๒

สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่ อ)
ประเด็นที่ ๑ : ห้ องสมุดสร้ างสุข : คนทางานเป็ นสุข
ลาดับ

ประเด็น

๕

การจัดเก็บความรู้
ให้ เ ป็ นระบบและ
การเผยแพร่
การเรี ยนรู้ และนา
ความรู้ไปใช้

๖

บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ผอ. ทิตยา พิทย์พิมล ๑. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี ห้ องสมุดสร้ างสุข : คนทางานเป็ นสุข
ผกาทิพย์ ดนัย บุญฤทธิ์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
จิตติมา พ.
ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๓ จานวน ๔ เรื่อง
บุคลากรสานักหอสมุด
๑. บริการอย่างไรจึงเป็ นเลิศ
๒. ห้ องสมุดกับกิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต:แนวปฏิบตั ิที่ดี:กรณีสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. R2R แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี: กรณีสานักหอสมุด ม.ทักษิณ
๔. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ: การให้ ความสาคัญกับ
ผู้ใช้ บริการ (Customer Oriented) และการเอาใจใส่ลกู ค้ า
(Customer Care)
ปี ๒๕๕๔ จานวน ๒ เรื่อง
๕.แนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศด้ านการบริ การเชิงรุก
๖. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีด้านการสร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ :
green library

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
ก.ค.๕๘

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

มิ.ย.๕๕ – ก.ค.๕๘

สานักหอสมุด

๑๓

สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่ อ)
ประเด็นที่ ๑ : ห้ องสมุดสร้ างสุข : คนทางานเป็ นสุข
ลาดับ

ประเด็น

บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

๖ การเรี ยนรู้ และนา บุคลากรสานักหอสมุด
(ต่อ) ความรู้ไปใช้

โครงการหรือกิจกรรม
ปี ๒๕๕๕ จานวน ๒ เรื่อง
๗. สานักหอสมุด : การเตรี ยมความพร้ อมในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘. ปฏิบตั อิ ย่างไรงานจึงเป็ นผล คนมีเป็ นสุข: แนวปฏิบตั ิที่ดี
กรณีสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี ๒๕๕๖ จานวน ๒ เรื่อง
๙. การจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน กรณีสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑๐. การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของบุคลากร สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
มิ.ย.๕๕ – ก.ค.๕๘

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

๑๔

แผนปฏิบัตกิ ารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
ประเด็นที่ ๒ บริการเชิงรุ กในยุคสังคมก้ มหน้ า
สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
ชื่อหน่ วยงาน : สานักหอสมุด
ประเด็นที่ ๒ : บริการเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ า
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการเชิงรุก
๒. บุคลากรสานักหอสมุดมีแนวปฏิบตั ใิ นการจัดบริการเชิงรุก
ตัวชีว้ ัด
๑. มีการนาความรู้ที่ได้ จากการศึกษาการจัดบริการเชิงรุกของห้ องสมุดและหน่วยงานอื่นมาปรับปรุงและพัฒนางาน อย่างน้ อย 1 กิจกรรม/โครงการ
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ ร้ อยละ ๘๐.๐๐
๓. ระดับความผูกพันของผู้ใช้ บริการ ร้ อยละ ๗๗.๐๐

๑๕

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑ การพัฒนาความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็ นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ ท่ ี ๑.๒ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็ นมหาวิทยาลัยคุณภาพนานาชาติ บัณฑิตมีอตั ลักษณ์คณ
ุ ภาพและสมรรถนะสากล เป็ นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ ของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ ๑.๒ สร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เป็ นมหาวิทยาลัยสากล น่าอยู่ และเป็ นมหาวิทยาลัยพหุวฒ
ั นธรรมรองรับการจัดการศึกษากลุม่ เป้าหมายในพื ้นที่ และ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียนตอนใต้ (S1 O1 O4) (Customer perspective)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒ การบริ การที่เป็ นเลิศ มุง่ เน้ นผู้ใช้ บริ การ (User Focus)
เป้าประสงค์ ท่ ี ๑ ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อสานักหอสมุด
กลยุทธ์ ท่ ี ๑ พัฒนาระบบและกลไกในการสร้ างความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้ใช้ บริ การ (Customer Engagement)

๑๖

สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ด้ านการผลิตบัณฑิต)
ประเด็นที่ ๒ : บริการเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ า
ลาดับ
๑

๒

๓

ประเด็น

บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ก าหนดประเด็ น ๑. บุคลากรสานักหอสมุด ๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ความรู้
๒. ผู้ใช้ บริการ
๒. การวิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของสานักหอสมุด
๓. กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗
ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ บุคลากรสานักหอสมุด ๑.โครงการศึกษาดูงาน
แสวงหาความรู้
๒. การให้ ความรู้เกี่ยวกับการบริการเชิงรุกและสังคมก้ มหน้ า
๓. การพัฒนาทักษะของบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแบ่ ง ปั นและ บุคลากรสานักหอสมุด ๑. เสวนาพาเพลิน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๑.๑ ห้ องสมุดกับการบริ การเชิงรุก
๑.๒ สังคมก้ มหน้ า : ต้ นเหตุ และทางออก
๑.๓ บริ การเชิงรุกสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จากอดีต
ถึงปั จจุบนั

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
ธ.ค. ๕๗

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

ม.ค.๕๘ – ก.ค.๕๘

สานักหอสมุด

ม.ค.๕๘ – ก.ค.๕๘

สานักหอสมุด

๑๗

สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่ อ)
ประเด็นที่ ๒ : บริการเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ า
ลาดับ

ประเด็น

บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

๓ การแบ่ ง ปั นและ บุคลากรสานักหอสมุด
(ต่อ) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

๔

การรวบรวมและ ผอ. รอง ผอ. กอบกุล
สังเคราะห์ความรู้ สุนนั ท์ เนาวลักษณ์
ขวัญชนก จิตติมา พ.
กัณฐ์ ธนาศิลป์ เสาวภา

๕

การจัดเก็บความรู้ ผอ. ทิตยา พิทย์พิมล
ให้ เ ป็ นระบบและ ผกาทิพย์ ดนัย บุญฤทธิ์
การเผยแพร่
จิตติมา พ.

โครงการหรือกิจกรรม
๒. Proactive Service Sharing
๒.๑ การจัดบริการเชิงรุกของห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
๒.๒ การจัดบริการเชิงรุกขององค์กรภาครัฐ/เอกชน
๒.๓ ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับบริการเชิงรุก
๑. ส่อง (แสวงหา) ความรู้จากเว็บไซต์และหนังสือ
๒. เรี ยนรู้จากห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
๓. เรี ยนรู้จากองค์กรภาครัฐ/เอกชน
๔. การศึกษาข้ อมูลจากผู้ปฏิบตั งิ านและผู้ใช้ บริการ
๕. การศึกษาดูงานห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
๑. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี การจัดบริ การเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ า กรณี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
ม.ค.๕๘ – ก.ค.๕๘

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

เม.ย.๕๘ –มิ.ย.๕๘

สานักหอสมุด

ก.ค.๕๘

สานักหอสมุด

๑๘

สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่ อ)
ประเด็นที่ ๒ : บริการเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ า
ลาดับ
๖

ประเด็น

บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

การเรี ยนรู้ และนา บุคลากรสานักหอสมุด
ความรู้ไปใช้

โครงการหรือกิจกรรม
ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๓ จานวน ๔ เรื่อง
๑.บริการอย่างไรจึงเป็ นเลิศ
๒.ห้ องสมุดกับกิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต:แนวปฏิบตั ิที่ดี:กรณีสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. R2R แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี: กรณีสานักหอสมุด ม.ทักษิณ
๔. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ: การให้ ความสาคัญกับ
ผู้ใช้ บริการ (Customer Oriented) และการเอาใจใส่ลกู ค้ า
(Customer Care)
ปี ๒๕๕๔ จานวน ๒ เรื่อง
๕.แนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศด้ านการบริ การเชิงรุก
๖. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีด้านการสร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ :
green library

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
มิ.ย.๕๕ – ก.ค.๕๘

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

๑๙

สรุ ปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ด้ านการผลิตบัณฑิต) (ต่ อ)
ประเด็นที่ ๒ : บริการเชิงรุกในยุคสังคมก้ มหน้ า
ลาดับ

ประเด็น

บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

๖ การเรี ยนรู้ และนา บุคลากรสานักหอสมุด
(ต่อ) ความรู้ไปใช้

โครงการหรือกิจกรรม
ปี ๒๕๕๕ จานวน ๒ เรื่อง
๗. สานักหอสมุด : การเตรี ยมความพร้ อมในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘. ปฏิบตั อิ ย่างไรงานจึงเป็ นผล คนมีเป็ นสุข: แนวปฏิบตั ิที่ดี
กรณีสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี ๒๕๕๖ จานวน ๒ เรื่อง
๙. การจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน กรณีสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑๐. การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของบุคลากร สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
มิ.ย.๕๕ – ก.ค.๕๘

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

๒๐

