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1. ทบทวนแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2552-2553
1.1 สิ่งที่คาดหวังจะใหเกิดขึ้น
1.1.1 บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของผูใชบริการ มีตัวชี้วดั คือ
1) ปริมาณคํารองเรียนดานการใหบริการของบุคลากรลดนอยลง
2) ปริมาณคํารองเรียนซ้ําในเรื่อง/ประเด็นเดิมที่เคยรองเรียนลดนอยลง
1.1.2 สํานักหอสมุดมีภาพลักษณในการใหบริการที่เปนเลิศ ใหความสําคัญกับลูกคา
(Customer Oriented) เอาใจใสลูกคา (Customer Care) และบุคลากรมีจิตวิญญาณในการใหบริการ
(Service Mind)
1) บุคลากรมีจิตบริการในการใหบริการมากขึ้น
2) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานบุคลากรอยูในเกณฑ 3.50
1.1.3 บุคลากรสํานักหอสมุดสามารถแกปญหาการใชคอมพิวเตอรดว ยตนเองได
1) บุคลากรสวนหนึ่งทราบปญหาและสามารถแกปญ
 หาการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนได
1.1.4 บุคลากรมีการทํางานเปนทีมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
1) มีทีมวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางาน
2) บุคลากรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน
1.1.5 พัฒนางานประจําสูงานวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางาน
1) บุคลากรสวนหนึ่งมีความรูและสามารถในการทําผลงานทางวิชาการ เชน การเขียนคูมือ
ปฏิบัติงาน การเขียนบทความทางวิชาการ และเขียนโครงการวิจยั สถาบันได
2) มีโครงการพัฒนางาน/การวิจยั สถาบันซึ่งอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ
1.1.6 บุคลากรนําผลงานที่ไดไปใชในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการหรือเลื่อนระดับให
สูงขึ้น
1) บุคลากรมีแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพมากขึ้น
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1.2 สิ่งที่ไดเกินคาดหวัง เพราะอะไร
1.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานบุคลากรอยูในเกณฑ 3.70 สูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวที่ 3.50
1.2.2 การใหความสําคัญกับผูใชบริการ (Customer Oriented)/การมุงเนนผูใชบริการ
1.2.2.1 มีระบบและกลไกในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ
1.2.2.2 มีการรับฟง (listening methods) ความตองการและความคาดหวังจากผูใชบริการ
หลากหลายวิธี
1.2.2.3 มีระบบการจัดการกับขอรองเรียนของผูใชบริการ (Customer Complaints) ครบวงจร
1.2.2.4 มีระบบและกลไกในการสรางความสัมพันธกบั ผูใช
1.2.3 มีโครงการพัฒนางาน/วิจัยสถาบัน จํานวน 4 โครงการ
1.2.3.1 ศึกษาสาเหตุและลักษณะความคลาดเคลื่อนของฐานขอมูลบรรณานุกรมกับวัสดุ
สารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.3.2 ตนแบบหองสมุดมีชีวติ ในบริบทของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.3.3 ความตองการและการใชทรัพยากรสารสนเทศของอาจารยและนิสิตในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.3.4 พัฒนาระบบยืม – คืน อัตโนมัติโดยใชระบบสแกนลายนิ้วมือ
1.3 สิ่งที่ไดนอยกวาคาดหวังเพราะอะไร
1.3.1 บุคลากรยังไมสามารถนําโครงการพัฒนางาน/วิจยั สถาบัน ที่ทําไปใชในการขอกําหนด
ตําแหนงชํานาญการหรือเลื่อนระดับใหสูงขึ้น เนื่องจากบางโครงการ การดําเนินงานไมเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด และบางโครงการอยูระหวางการดําเนินการตามแผน
1.4 ถาทําสิ่งนั้นตอจะตองพัฒนาอะไรและขอเสนอแนะในการจัดการความรูของหนวยงานในป
การศึกษา 2553
1.4.1 พัฒนางานประจําสูงานวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
1.4.2 การติดตามและกํากับใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
1.4.3 จัดเวทีใหมีการนําเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู
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2. SWOT การจัดการความรูของหนวยงานและประเมินประสิทธิภาพกอนการดําเนินงาน
2.1 ผลการวิเคราะห SWOT ประเด็นการจัดการความรูข องหนวยงาน
จุดแข็ง
1) บุคลากรมีความพรอมในการเรียนรู
2) มีความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผูบริหารใหการสนับสนุน
จุดออน
1) บุคลากรสวนหนึ่งไมเห็นความสําคัญและไมใหความรวมมือดานการจัดการความรู
2) บุคลากรยังขาดวัฒนธรรม/บรรยากาศในการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน
3) บุคลากรสวนใหญยังไมมีผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยสถาบัน หรือโครงการพัฒนางานประจําสู
งานวิจยั สถาบัน รวมทั้งยังไมมีผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ/เพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ
4) หนวยงานยังขาดการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการดําเนินงานและการบริการ
อุปสรรค
1) มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดระบบและกลไกในการจัดการความรูใหชัดเจนและเปนรูปธรรม
2) ยังไมมกี ารสกัด/ตอยอด/นําองคความรูท ี่ไดจากการจัดการความรูของแตละหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยไปใชอยางจริงจัง
2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพกอนการดําเนินงานของหนวยงาน สรุปจากผลการประเมิน 12
เดือน ปงบประมาณ 2552-2553
จุดแข็ง
1) มีแนวปฏิบัติจากประสบการณการจัดการความรูในปงบประมาณ 2553
จุดออน
1) ยังไมสามารถนําระบบและกลไกการจัดการความรูมาใชขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหบุคลากรสวนหนึ่งไมเห็นความสําคัญและไมใหความรวมมือ
2) ยังไมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการความรูมากนัก แมวาจะมีความพรอม
อุปสรรค
1) ระบบและกลไกในการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจนและไมไดใชขับเคลื่อน
อยางจริงจัง
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3. กําหนด วิเคราะห ทบทวน เพื่อระบุเปาหมายการจัดการความรูในปการศึกษา 2553
3.1 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดประกอบดวย
ขอบเขต KM ที่ 1) จากงานประจําสูงานวิจัยสถาบัน
ขอบเขต KM ที่ 2) สํานักหอสมุด : บริบทในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self
Directed Learning) และการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) แกบัณฑิต
ขอบเขต KM ที่ 3) สํานักหอสมุด : บริบทในการสงเสริมการวิจยั ของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางในการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM
ขอบเขต KM ขอบเขต KM ขอบเขต KM
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ของสํานักหอสมุด
1. สอดคลองกับเปาหมาย (หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน
6
6
6
ประเด็น ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. ปรับปรุงแลวเห็นไดชดั เจน (เปนรูปธรรม)
6
6
6
3. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง
3
6
6
4. ความรูที่เปนความสามารถหลัก, Best practices,
6
6
6
Innovation ของหนวยงาน
5. ตองทําคนสวนใหญในองคกรตองการ
6
6
6
6. ผูบริหารใหการสนับสนุน
6
6
6
7. เปนความรูท ี่ตองจัดการอยางเรงดวน
6
6
6
8. สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต
6
6
6
45
48
48
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลางเทากับ 3, นอย = 1
(เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได)
3.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป
การศึกษา 2553 (ไดคะแนนสูงสุด) คือ
1) ขอบเขต KM ที่ 1) สํานักหอสมุด : บริบทในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูดว ยตนเอง (Self
Directed Learning) และการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) แกบัณฑิต
2) ขอบเขต KM ที่ 2) สํานักหอสมุด : บริบทในการสงเสริมการวิจัยของประชาคมมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
3) ขอบเขต KM ที่ 3) จากงานประจําสูงานวิจัยสถาบัน
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เปาหมาย KM (Desired State)
เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในปการศึกษา 2553
เปาหมาย ที่ 1 รวมมือกับอาจารยผูสอนในการจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
(Self Directed Learning) และการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) แกนิสิตมากขึ้น
ตัวชี้วดั ที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปการศึกษา 2553)
1. จํานวนการใชหองสมุด/ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเองของนิสิตเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 2 มีความรวมมืออยางใกลชิดในลักษณะเครือขาย (cluster) ทางวิชาการ กับสถาบันวิจยั และ
บัณฑิตวิทยาลัยในการสงเสริมการวิจยั ของอาจารย นักวิจยั และบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วดั ที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปการศึกษา 2553)
1. มีระบบและกลไกจัดการองคความรูจากงานวิจยั หรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยทักษิณที่เอือ้
ตอการตอยอดองคความรู
2. มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการวิจยั ของอาจารย นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาตลอดทัง้ ป
เปาหมายที่ 3 มีการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสถาบัน
ตัวชี้วดั ที่เปนรูปธรรมเมื่อโครงการแลวเสร็จ (สิ้นปการศึกษา 2553)
1. มีโครงการวิจัย/โครงการพัฒนางาน จํานวน 4 โครงการ (พัทลุง 1 สงขลา 3)
2. มีการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจยั /โครงการพัฒนางานมากกวา รอยละ 85

4. โครงการกิจกรรมสนับสนุนขอบเขตการจัดการความรู
โครงการกิจกรรมสนับสนุนขอบเขต KM ที่ 1) สํานักหอสมุด : บริบทในการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูดว ยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรูต ลอดชีวิต (Life Long Learning) แกบณ
ั ฑิต
ประกอบดวย
1) ICT กับการรูสารสนเทศ (1) Information Literacy : IL1
2) ICT กับการรูสารสนเทศ (2) Information Literacy : IL2
5

3) การสืบคนสารสนเทศเพื่อการทํารายงาน/ปญหาพิเศษ
4) โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมดวยโปรแกรม EndNote
5) โครงการยืมหนังสือนานนาน
6) โครงการสุดยอดนักอาน
7) โครงการคนรักหองสมุด
8) โครงการสงเสริมการใช “มุมคุณธรรม” สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
9) โครงการเพือ่ นชวยหาหนังสือ
10) โครงการติดตามตัวเลม
11) โครงการโบนัสคูปอง
12) โครงการหองสมุดอินเลิฟ
13) โครงการสุขสันตปใหมกับหองสมุด
14) โครงการบรรณารักษสัญจร
โครงการกิจกรรมสนับสนุนขอบเขต KM ที่ 2) สํานักหอสมุด : บริบทในการสงเสริมการวิจยั ของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวย
1) โครงการการสืบคนสารสนเทศและการจัดการรายการอางอิงสําหรับอาจารย/นักวิจยั
2) โครงการตรวจสอบรายการอางอิง/บรรณานุกรมแกอาจารย/นักวิจัย/บุคคลภายนอก
3) บริการนําสงเอกสารถึงคณะ/หนวยงาน (Document Delivery)
4) บริการ E-Alerts
5) โครงการพัฒนาฐานขอมูลคลังปญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ
6) โครงการพัฒนาฐานขอมูลทองถิ่นภาคใต
โครงการกิจกรรมสนับสนุนขอบเขต KM ที่ 3) จากงานประจําสูงานวิจัยสถาบัน/ผลงานทางวิชาการ
ประกอบดวย
1) โครงการวิจัย เรื่อง สถานภาพการเปนหองสมุดมีชีวิต ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2) ศึกษาปญหาความคลาดเคลื่อนของฐานขอมูลกับตัวสารสนเทศของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
3) ศึกษาความตองการและการใชสารสนเทศของอาจารยและนักศึกษาในสํานักหอสมุด ม.ทักษิณ
4) โครงการวิจัย : ความตองการการสนับสนุนในการดําเนินงานของหองสมุดโรงเรียนของรัฐ
ในเขตพืน้ ที่ทาํ การมหาวิทยาลัยทักษิณ
5) การพัฒนาระบบยืม-คืนอัตโนมัติโดยใชระบบสแกนลายนิว้ มือ
6) คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบขยายเสียง
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5. ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรู (Key Success Factor)
ปจจัยสนับสนุนใหการจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่เลือกดําเนินการ สามารถปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม คือ
5.1 นโยบายของผูบริหารตองมีความชัดเจนและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
5.2 ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดการความรูในองคกร
5.3 บุคลากรใหความสําคัญและรวมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
5.4 บุคลากรมีความสนใจใฝรู พัฒนาทักษะการปฏิบัตงิ านใหมีประสิทธิภาพ และนําความรูทไี่ ดรับ
ไปใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง
5.5 ทีมงาน KM มีความมุงมัน่ วิเคราะหเปลี่ยน Tacit Knowledge ไปสู Explicit Knowledge สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติได
5.6 มีการกําหนดความรูแ ละแหลงความรู
5.7 สรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีทัศนคติเปนผูสนใจใฝรูและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
5.8 มีแนวปฏิบัติจากประสบการณการจัดการความรูในปงบประมาณ 2553
5.9 มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
5.10 มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูในองคกรอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม

6. ตารางสรุปกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา พ.ศ.2553
ลําดับ กิจกรรม
วัตถุประสงค
วิธีการ
1 - จัดทําแผนการ - ใชเปนแนวทางใน - ทบทวนแผนการจัดการ
จัดการความรูป  การดําเนินงานจัดการ ความรู ปงบประมาณ 2552การศึกษา 2553 ความรู
2553
- วิเคราะหจดุ ออนจุดแข็ง
กําหนด วิเคราะห และระบุ
เปาหมายการจัดการความรูป
การศึกษา พ.ศ.2553
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ตัวชี้วัด
- มีคณะทํางานการ
จัดการความรู
- มีแผนการจัดการ
ความรูปการศึกษา
2553

ลําดับ
กิจกรรม
วัตถุประสงค
2 ดําเนินกิจกรรมตาม - เพื่อกลั่นกรอง
แผน km ปการศึกษา ความรูและบรรลุ
พ.ศ.2553
ตามแผน
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
สารสนเทศ
- สรางความ
ตระหนักใหบคุ ลากร
ทํางานเปนทีมและมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน
3 - ติดตามประเมินผล - ทราบ
การดําเนินงานตาม ความกาวหนา
แผน
ปญหา อุปสรรค
แนวทางแกไขให
การดําเนินงาน
จัดการความรูเปนไป
ตามแผน
4 - การจัดการความรู - นําองคความรูที่
ใหเปนระบบ
เปน tacit knowledge
มาจัดทําคูมือความรู
ที่ชัดแจง (Explicit
Knowledge) เพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน
5

- สรางระบบ
แรงจูงใจ

วิธีการ
- กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูของบัณฑิตไม
นอยกวา 8 โครงการ
- กิจกรรมสงเสริมการ
ทําวิจยั ไมนอยกวา 2
โครงการ
- ใหความรูเพือ่ การ
พัฒนางานประจําสู
งานวิจยั สถาบัน อยาง
นอย 1 โครงการ
- ประชุมระดมสมอง
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั ที่
กําหนด

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 1 ครั้ง/เดือน
- ใช IT และเครื่องมือ
ชวยในการเขาถึงความรู

ตัวชี้วัด
- แผนการจัดการ
ความรูทุกเปาหมาย
เปนไปตามแผนรอย
80

- มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานทุก 6 เดือน
- ผลการดําเนินงานที่
ไมเปนไปตามแผน
ไดรับการปรับปรุง

- มีขอมูลองคความรู/
แนวปฏิบัติทดี่ ี
สามารถนําไปใชเปน
แนวปฏิบัตไิ ด
- มีการจัดทําคูม ือการ
ปฏิบัติงานหรือเอกสาร
ความรูในเรื่องตางๆ
- สรางขวัญและ
- ยกยองชมเชยและ
- บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจใหบุคลากร ใหรางวัลนักปฏิบัติที่มี กําลังในการเขารวม
ที่รวมกิจกรรมและมี ผลงานดี
กิจกรรมมากขึน้
ผลงานดีเดน
- มีนักปฏิบัติดเี ดน
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ใบสมัครเขารวมเครือขายการจัดการความรู
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2553
1. ระหวาง ผศ.วสันต กาฐจนมุกดา

ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับมหาวิทยาลัย)
รับสมัคร
และ

นางสาวสายพิณ วิไลรัตน

ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน)
ผูยื่นใบสมัคร

2. ใบสมัครนี้เปนใบสมัครฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแต 1 มิถุนายน
2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
3. รายละเอียดของใบสมัครนี้ ไดแก แผนการจัดการความรูของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปาหมาย การวิเคราะห องคก รดานการจัดการความรู และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู
ในแผนการจัดการความรูนี้
4. ขาพเจา ผศ.วสันต กาญจนมุกดา ในฐานะผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับมหาวิทยาลัย)
และนางสาวสายพิณ วิไลรัตน ในฐานะผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน) ได
พิจารณาและเห็นชอบกับแผนการจัดการความรูของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เปาหมาย
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การวิเคราะหองคกรดานการจัดการความรู ตัวชี้วัด และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในแผน
การจัดการความรูนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํากํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักหอสมุด ใหเปนไปตามแผนการจัดการความรูที่จัดทําขึ้นนี้
5. ขาพเจานางสาวสายพิณ วิ ไลรัตน ไดทําความเขาใจขอกําหนดขอ 3 แลวขอใหคํารับรองกับ
ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน) มหาวิทยาลัยทักษิณ วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการ
ใหเกิด ผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
6. ผูรับสมัครและผูยื่นใบสมัคร ไดเขาใจแผนการจัดการความรูและเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ

(ผศ.วสันต กาญจนมุกดา)
ผูบริหารดานการจัดการความรู
(ระดับมหาวิทยาลัย)

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูบริหารดานการจัดการความรู
(ระดับหนวยงาน)

วันที่

วันที่
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สวนที่ 1 : ชื่อหนวยงาน / ผูบ ริหารดานการจัดการความรู
สวนที่ 1 : ชื่อหนวยงาน / ผูบ ริหารดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : นางสาวสายพิณ นามสกุล : วิไลรัตน
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Saipin Vilairatana
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) ผูอํานวยการ
ฝาย/แผนก/หนวย
สํานักหอสมุด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การบริหารจัดการสารสนเทศ
การศึกษาดูงาน
เอกสารแนบ
เกียรติคณ
ุ ที่ไดรับ
เอกสารแนบ
ที่อยู
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท :
074 – 311885-7 ตอ 5000
โทรศัพทมือถือ : 081-9595487
E-mail address : saipin@tsu.ac.th
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
กศ.บ. ศศ.บ. สาขา บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.ม. อศ.ม.สาขา บรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
2523
2531

สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอ ํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator : KF)
ชื่อ : นายสุนันท นามสกุล : อินทนิล
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Sunan Intanil
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
ฝาย/แผนก/หนวย
กลุมภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เกียรติคณ
ุ ที่ไดรับ
ที่อยู
18 ถ.ชัยมงคล ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท :
074 – 311885-7 ตอ 5410
โทรศัพทมือถือ : 084- 1977415
E-mail address : intanil_tech@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา
ปว.ส
อิเล็กทรอนิกส
ว.เทคโนโลยีฯ วิทยาเขตเทคนิคภาคใต
2523
กศ.บ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
2529
ศศ.ม
ไทยคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2539
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สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอ ํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator : KF)
ชื่อ : นางสาวผกาทิพย นามสกุล : ชูชาติ
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Phakatip Chuchat
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) บรรณารักษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ฝาย/แผนก/หนวย
กลุมภารกิจบริการและสงเสริมการรูสารสนเทศสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เกียรติคณ
ุ ที่ไดรับ
ที่อยู
เลขที่ 7/32 หมู 3 ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี 84000
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท : 074-311885-7 ตอ 5104
โทรศัพทมือถือ : 089-8709942
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
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สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอ ํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator : KF)
ชื่อ : นางสาวธมลวรรณ นามสกุล : ขุนไพชิต
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Thamonwan Khunphaichit
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) บรรณารักษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ฝาย/แผนก/หนวย
กลุมภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เกียรติคณ
ุ ที่ไดรับ
ที่อยู
เลขที่ 6/4 หมู 1 ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท : 074-609600 ตอ 1204
โทรศัพทมือถือ : 081-7980979
E-mail address : bee126@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา
ม.6
วิทย-คณิต
ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
2542
กศ.บ.
บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
2546
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สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
สวนที่ 2 : ชื่อหนวยงาน / ผูอ ํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
หนวยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator : KF)
ชื่อ : นางสาวปติมา นามสกุล : จันทมณีโชติ
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Pitima Chanthamanichot
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) บรรณารักษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ฝาย/แผนก/หนวย
กลุมภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เกียรติคณ
ุ ที่ไดรับ
ที่อยู
เลขที่ 307 หมู 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท : 074-609600 ตอ 1203
โทรศัพทมือถือ : 087-5704133
E-mail address : fajingo@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ม.6
ศิลป-คณิต
ร.ร. มหาวชิราวุธ สงขลา
ศศ.บ
บรรณารักษศาสตรและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สารนิเทศศาสตร
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ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา
2542
2546

คําสั่งสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ /2553
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู
---------------------------------------------------------------------------เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ
สํานักหอสมุดเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21มาตรา 31 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ.2551 ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ 1553/2551 เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจให
คณบดี ผูอํานวยการสถาบั น ผูอํานวยการสํ านั ก ปฏิบั ติห นาที่แ ทนอธิ การบดี จึงแตงตั้งบุคลากรเปน
คณะทํางาน ดังนี้
1. ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)
1.1 นายสาวสายพิณ
1.2 นางสาวอัจฉริยา

วิไลรัตน
คงสม

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน

หนาที่
1. เปนที่ปรึกษาในการกําหนดขอบเขต และเปาหมาย KM สํานักหอสมุด
2. แตงตั้งทีมงาน KM พรอมกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
3. ใหคําปรึกษาแนะนําและตัดสินใจในเรื่องตางๆ
4. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการสรางนวัตกรรมแหงการ
เรียนรู
5. ควบคุมดูแล และติดตามความกาวหนาการดําเนินการรวบรวมองคความรูในรูปแบบ
ตางๆ มาพัฒนาใหเปนระบบ สามารถเขาถึงองคความรูเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator,KF)
2.1 นายสุนันท
อินทนิล
คณะทํางาน
2.2 นางสาวผกาทิพย
ชูชาติ
คณะทํางาน
2.3 นางสาวปติมา
จันทมณีโชติ
คณะทํางาน
2.4 นางสาวธมลวรรณ
ขุนไพชิต
คณะทํางาน
หนาที่
1. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการการจัดการความรูและการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ
แกคณะทํางาน
2. จัดทําแผนงานจัดการความรู
3. รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและตัดสินใจใหแกคณะทํางาน
4. ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขใหบรรลุเปาหมาย
5. รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธานคณะทํางาน
3. คณะทํางานสรางฐานขอมูลการจัดการความรู
3.1 นางสาวทิตยา
จันทรสุข
คณะทํางาน
3.2 นางสาวพิทยพิมล
ชูรอด
คณะทํางาน
หนาที่
1. พัฒนา Web page งานดานการจัดการความรู
2. รวบรวมความรูเปนระบบหมวดหมูและจัดทําฐานขอมูลเปน Knowledge
3. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรูผาน Web site
4. คณะทํางานการจัดการความรู
4.1 นางกอบกุล
สุวลักษณ
คณะทํางาน
4.2 นางจิตติมา
หนูชวย
คณะทํางาน
4.3 นางจิตติมา
ดําชู
คณะทํางาน
4.4 นายทศพร
คงสุจริต
คณะทํางาน
4.5 นางธัญชนก
อิงวิยะ
คณะทํางาน
4.6 นายบุญฤทธิ์
คงลําพูน
คณะทํางาน
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4.7 นางสาวปราณี
4.8 นางสาวพรรณทิพย
4.9 นางวิมล
4.10 นางศรินญา
4.11 นางสาวขวัญชนก
4.12 นางสาวสุรางค
4.13 นายสุริยา

รักสนิท
ปานงาม
ถิรสัตยวงศ
สังขศิริ
วิริยกุลโอภาศ
วิรุฬหสิงห
อภิวันทนากร

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

4.14 นางอัจฉราภรณ
4.15 นายสาคร

กวมทรัพย
วรจินต

คณะทํางาน
คณะทํางาน

4.16 นายอํานาจ
4.17 นางเบญจวรรณ
4.18 นางถวิล
4.19 นางสาวพิชามญชุ
4.20 นางสุพิริยา
4.21 นางจรรยา
4.22 นางสาวจิราภรณ
4.23 นางสาวเนาวลักษณ
4.24 นางสาวสุนิษา
4.25 วาที่ร.ท.นพดล
4.26 นายดนัย
4.27 นางณาตยา
4.28 นายวิวรรธน
4.29 นายวินิจ
4.30 นางละอองดาว
4.31 นางกัณฐธนาศิลป
4.32 นางสาวเสาวภา

บัวศรี
เทพยา
เปยคง
ทองซวน
ผลนาค
ชูทับ
คงจันทร
แสงสนิท
ขันนุย
ชัยศิริ
ทองเต็ม
นุนเกลีย้ ง
จิตคงสง
แกวคีรวี รรณ
เหลาแกว
ซุมซิ่ม
ประพันธวงศ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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หนาที่
1. ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย
2. กําหนดวิธีการสื่อสารความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู การเขาถึงความรู
3. สรางและแสวงหาความรู และแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
4. ประมวล กลั่นกรองความรู และจัดการความรูใหเปนระบบ
หนาที่เลขานุการ
1. นัดประชุมคณะกรรมการ และจัดทํารายงานการประชุม
2. จัดทํารายงานความคืบหนาของงาน
3. การจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ตุลาคม พ.ศ.2553 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ.2553

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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