แผนการจัดการความรู้
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖

จัดทาโดย
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕
๒. วิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
และประเมินประสิทธิภาพก่อนการดาเนินงาน
๓. กรอบการประเมินด้ านการจัดการความรู้
๔. ประเด็นการจัดการความรู้
๕. เป้าหมายการจัดการความรู้
๖. สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๗. บุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
๘. กิจกรรมการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง
๙. ปั จจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการความรู้ (Key Success Factor)
๑๐.แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
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๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕
๑.๑ สิ่งที่หน่ วยงานคาดหวังจากการจัดการความรู้ในปี การศึกษา ๒๕๕๕ คือ
๑.๑.๑สานักหอสมุดมีระบบและกลไกในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่องค์ก รแห่งการเรี ยนรู้
โดยกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาของสานักหอสมุดและ
สนับ สนุน พัน ธกิจ ด้ านการผลิตบัณ ฑิ ต และด้ านการวิจัย ของมหาวิท ยาลัย การก าหนดและพัฒนาบุคลากร
กลุม่ เป้าหมาย การแบ่งปั น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ การรวบรวมความรู้ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ การนาความรู้ที่เ ป็ นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้ จากการจัดการความรู้ใ นปี การศึกษา
ปั จจุบนั และปี ที่ผา่ นมามาใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริง
๑.๑.๒ ผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็น/ขอบเขตความรู้บรรลุตามตัวชี ้วัดที่กาหนด ดังนี ้
๑)สานักหอสมุด: การเตรียมความพร้ อมในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชีว้ ัด
- บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง/รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทุกคนได้ รับการ
พัฒนาให้ มคี วามรู้ด้านประชาคมอาเซียน
- มีการแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ บริการที่มมุ ASEAN Corner ของสานักหอสมุด
- มีการแสวงหาและเชื่อมต่อ (Link) แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ บริการ
ผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุด
- มีการจัดกิจกรรม/โครงการในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียน อย่างน้ อย ๒ กิจกรรม/
โครงการ
- การจัดทาป้ายภายในสานักหอสมุดและเว็บไซต์ ๒ ภาษา
๒) งานเป็ นผล คนเป็ นสุข
ตัวชีว้ ัด
ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ิงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๕ ระดับ ๔.๕๐
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการร้ อยละ ๘๐
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ร้ อยละ ๗๐
ระดับความผูกพันของบุคลากร ร้ อยละ ๗๐
-๑-

๑.๒ สิ่งที่เกิดขึน้ จริงและสิ่งที่ได้ เกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
๑.๒.๑ สานักหอสมุด มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้ โดยได้ กาหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้ อง
กับแผนพัฒนาสานักหอสมุด และสนับสนุนพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั ของมหาวิทยาลัย จานวน ๒
ขอบเขต ๔ เป้ าหมาย มีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายทัง้ ความสามารถหลัก ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ความสามารถในลักษณะงานที่ใกล้ เคียงกันหลายโครงการ มีกิจกรรมแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ ความรู้สู่
บุคลากร เช่น โครงการการศึกษาดูงานการให้ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับบทบาทบรรณารักษ์
กับการเตรียมความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับบทบาทห้ องสมุดกับการเตรียมความพร้ อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน โครงการพี่น้องเล่าสูก่ นั ฟั งเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาห้ องสมุดสูป่ ระชาคมอาเซียนเก็บตกจากการสัมมนา
เล่าประสบการณ์จากท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเทศในกลุม่ อาเซียนของบุคลากร โครงการเรี ยนรู้จากห้ องสมุดเพื่อน
บ้ าน การให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ การทางานให้ สัมฤทธิ์ผลโดยที่ค นท างานก็เป็ นสุข โครงการทาดีมีค นเห็น โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนาหลักคุณธรรมตามหลักไตรสิกขาและหลักอิทธิบาท ๔ มาเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน
โครงการปฏิบตั ิธรรมนาสุขโดยบุคลากรเข้ าร่วมโครงการฝึ กสติวิปัสสนากรรมฐาน ๒ โครงการ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การสร้ างองค์กรแห่งความสุขจาก ๔ องค์กรชัน้ นาในภาคบริ การ และกิจกรรมKMSharing Day
เป็ นต้ น
ดาเนินการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด ทังที
้ ่มีอยู่ในตัวบุคคลและเอกสารที่เป็ นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บเป็ นระบบ โดยเผยแพร่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge)ผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุด
ประกอบด้ วย ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน : แนวปฏิบัติที่ดีกรณี
สานัก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ และปฏิ บัติอ ย่ างไรงานจึง เป็ นผล คนมีค วามสุข : แนวปฏิบัติ ที่ ดี ก รณี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
๑.๒.๒มีผลการดาเนินงาน/กิจกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ ดังนี ้
ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดประเด็นที่ ๑บรรลุเป้าหมายทุกตัวชีว้ ัดยกเว้นเว็บไซต์๒ภาษา ซึ่งอยู่
ระหว่างการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง/รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทุกคนได้ รับการ
พัฒนาให้ มคี วามรู้ด้านประชาคมอาเซียน
๒. มีการแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ บริการที่มมุ ASEAN Corner ของสานักหอสมุดโดย
ให้ บริการบริเวณชัน้ ๑ อาคารสานักหอสมุดทังสองวิ
้
ทยาเขต
๓. มีการแสวงหาและเชื่อมต่อ (Link) แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ บริการ
ผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุดทัง้ ๒วิทยาเขต
- วิทยาเขตสงขลา [http://www.lib.tsu.ac.th/web_link_asian.php]
- วิทยาเขตพัทลุง [http://www.lib.pt.tsu.ac.th/2012/?page=asianlinks]
๔. มีการจัดกิจกรรม/โครงการในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียน ๔ กิจกรรม/โครงการ
-๒-

๔.๑ รวบรวมแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนวิเคราะห์และจัดกลุม่ เป็ น๓เสาหลักของ ASEAN และเชื่อมต่อ
(Link) ที่ เว็บไซต์สานักหอสมุด ทัง้ ๒วิทยาเขต
- วิทยาเขตสงขลา [http://www.lib.tsu.ac.th/web_link_asian.php]
- วิทยาเขตพัทลุง [http://www.lib.pt.tsu.ac.th/2012/?page=asianlinks]
- ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)
๔.๒ จัดทา E-Content : ASEAN Book เผยแพร่ผา่ นระบบ OPAC ของสานักหอสมุด จานวน๑๑๒เล่ม
๔.๓ แนะนาหนังสือ/แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียน
ผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุดวิทยาเขตสงขลา :[http://www.lib.tsu.ac.th/] และ TSU Library Newsletter [http://lib.tsu.ac.th/lib_news.php]
๕. การจัดทาป้ายภายในสานักหอสมุด๒ภาษา
ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดประเด็นที่ ๒บรรลุเป้าหมายทุกตัวชีว้ ัด
๑. ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ิงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๕ ระดับ๔.๗๕
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการร้ อยละ ๗๘.๖๐(สงขลาร้ อยละ๗๙.๐๐พัทลุงร้ อยละ ๗๗.๘๐)
๓. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรร้ อยละ ๗๘.๘๐(สงขลาร้ อยละ๘๑.๐๐พัทลุงร้ อยละ๗๔.๗๐)
๔. ระดับความผูกพันของบุคลากรร้ อยละ ๘๒.๒๐(สงขลาร้ อยละ๘๔.๖๐พัทลุงร้ อยละ๗๘.๐๐)
๑.๓ สิ่งที่ได้ น้อยกว่าที่คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ตามตัวชี ้วัดทุกขอบเขตโครงการ
๑.๔ ข้ อเสนอแนะอื่นและสิ่งที่จะดาเนินการในปี ถัดไป
๑.๔.๑ กระตุ้นให้ มกี ารนาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีสกู่ ารปฏิบตั ิในงานประจาอย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อผลักดันให้
สานักหอสมุดเป็ นองค์กรบริการที่เป็ นเลิศ
๑.๔.๒ นาบทเรียนและแนวปฏิบตั ิที่ดใี นปี ที่ผา่ นมามาพัฒนาและต่อยอดสูแ่ นวปฏิบัตทิ ี่เป็ นเลิศ
๑.๔.๓ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ บคุ ลากรมีวฒ
ั นธรรมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากขึ ้นเพื่อ
พัฒนาสานักหอสมุดสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
๑.๔.๔ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ บคุ ลากรกล้ าที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มอี ยูใ่ นตัวบุคคลให้ มากขึ ้น
-๓-

๒. วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุดแข็ง
๑. ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์
๒. บุคลากรมีความพร้ อมในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่
๓. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเสียสละ มุง่ มัน่ ในการทางาน
๔. มีการทางานเป็ นทีม
๕. มีการส่งเสริมและนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาปรับใช้ อย่างต่อเนื่อง
๖. มีความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. มีความพร้ อมด้ านอาคารสถานที่
๘. การให้ บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ บริการที่หลากหลายและเน้ นบริ การเชิงรุก
๙.มีคคู่ วามร่วมมือ พันธมิตรที่มีความร่วมมือในการบริหารจัดการสานักหอสมุด เช่น PULINET ThaiLIS
จุดอ่ อน
๑.บุคลากรมีภาระงานประจามากทาให้ มีโอกาสจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
ตามที่กาหนดเป้าหมายไว้ น้อย
๒. บุคลากรส่วนหนึ่งยังขาดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
โอกาส
๑. ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ การดาเนินงานและการบริการสารสนเทศสะดวกขึ ้น
๒. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาห้ องสมุด
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
ภัยคุกคาม
-

-๔-

๓. กรอบการประเมินด้ านการจัดการความรู้
ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริ ห ารกิจ การบ้ า นเมือ งที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กาหนดให้ ส่วนราชการมีหน้ าที่พัฒนาความรู้ ใ นส่วนราชการ เพื่อให้ มีลกั ษณะเป็ นองค์ก รแห่งการ
เรี ย นรู้ อ ย่า งสม่า เสมอ โดยต้ อ งรับ รู้ ข้ อมูล ข่า วสารและสามารถประมวลผลความรู้ ใ นด้ า นต่างๆ เพื่อ น ามา
ประยุก ต์ใ ช้ ใ นการปฏิบ ัติราชการได้ อ ย่างถูก ต้ อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ สถานการณ์ รวมทัง้ ต้ องส่งเสริ มและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้ างวิสยั ทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ าราชการในสังกัดให้ เ ป็ นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีก ารเรี ย นรู้ ร่วมกัน ตลอดเวลา ทัง้ นี เ้ พื่ อประโยชน์ใ นการปฏิบ ัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้ อ งกับ การบริ ห าราชการให้ เ กิด ผลสัม ฤทธิ์ต ามพระราชกฤษฎีก า รวมถึง พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งปรากฏในมาตราที่ ๘ “การศึก ษา หมายความ
ว่า กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์จ รรโลงความก้ าวหน้ าทางวิช าการ การสร้ าง องค์ความรู้ อนั เกิ ด
จากการจัด สภาพแวดล้ อม สัง คม การเรี ย นรู้ แ ละปั จ จัย เกื อ้ หนุน ให้ บ ุค คลเรี ย นรู้ อย่า งต่อเนื่อ งตลอดชีวิต ”
มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวัน ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ นั่น คือ
“มาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรี ย นรู้ ” และยังปรากฏในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานที่ ๓ “แนวการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้และสังคมแห่งความรู้ ”
ทัง้ นี ้ ตามแนวทางของสานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) องค์ป ระกอบที่ ๗ การ
บริ ห ารและการจัด การ ตัว บ่ง ชี ท้ ี ่ ๗.๒ การพัฒ นาสถาบัน สู่ส ถาบัน เรี ย นรู้ มีเ กณฑ์ก ารประเมิน ดัง นี ้
๑. มีการกาหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ท่ ีสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่ างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
๑.๑ สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
ว่ามีประเด็นใดที่มงุ่ เน้ นเป็ นสาคัญ หรือมุง่ สูอ่ ตั ลักษณ์ใดที่ ต้องการ เพื่อนามาใช้ ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ หรื อ
แผนปฏิบตั ิการในการจัดการความรู้ให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมพันธกิจ
ด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั
๑.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้ วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการ หัวหน้ างาน ที่กากับดูแลด้ านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับการผลิตบัณฑิต ด้ านวิจยั รวมทังด้
้ านอื่นๆ ที่เป็ นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๑.๓ สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้ นเรื่ อง การพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็ นหลัก โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั รวมทังประเด็
้
น
การจัดการความรู้ที่สถาบันมุง่ เน้ นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรี ยนรู้ที่เน้ นผลลัพธ์
การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจยั ภายในสถาบัน เป็ นต้ น
-๕-

๒. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการ
วิจัยอย่ างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ กี าหนดในข้ อ ๑
๒.๑ กลุ่มเป้ าหมายที่ จะได้ รับ การพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการผลิตบัณ ฑิตและด้ านการวิจัย
อย่ างน้ อยควรเป็ นบุค ลากรที่ท าหน้ าที่เ กี่ ยวข้ องกับ การผลิตบัณ ฑิ ตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ ห รื อนักวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องกับประเด็นความรู้ดงั กล่าว รวมทังด้
้ านอื่นๆที่สถาบันมุง่ เน้ น
๒.๒สถาบัน ควรก าหนดนโยบายให้ มีก ารสารวจผลการปฏิบัติงานที่ เ ป็ นจุดเด่น ของอาจารย์ ห รื อ
นักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้ านการจัดการเรียนการสอน และการวิจยั ที่สะท้ อนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิช านัน้ ๆ เพื่ อน ามาก าหนดเป็ นประเด็น สาหรับ ใช้ ใ นกระบวนการจัดการความรู้ ให้ ได้ องค์ ความรู้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. มี ก ารแบ่ งปั นและแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ จากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้ นหาแนวปฏิบัติท่ ีดีตามประเด็นความรู้ ที่กาหนดในข้ อ ๑ และเผยแพร่ ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
๓.๑ สถาบัน ควรเชิญ บุคลากรภายใน หรื อภายนอกที่ มีผลงานดีเด่นทางด้ านวิช าการ และผลงาน
ทางด้ านวิจยั รวมทังผลงานด้
้
านอื่นๆ ที่สถาบันมุง่ เน้ น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรม อย่างสม่าเสมอ
ผ่านเวทีตา่ งๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้ าของความรู้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรม
ดังกล่าว
๓.๒ สถาบันควรส่งเสริมให้ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น การส่งเสริมให้ มี
ชุมชนนัก ปฏิบัติและเครื อข่ายด้ านการจัดการความรู้ ทัง้ ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
เพื่ อให้ เ กิ ด วัฒนธรรมการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ อย่ างต่อเนื่ อง โดยการจัด สรรทรัพยากรอย่ างเหมาะสม ทัง้ ด้ า น
งบประมาณ เวลา สถานที่
๔. มี การรวบรวมความรู้ ต ามประเด็นความรู้ ท่ ีก าหนดในข้ อ ๑ ทัง้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ ง
เรียนรู้อ่ นื ๆ ที่เป็ นแนวปฏิบัติท่ ดี ีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่ างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
๔.๑ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทงั ้ ที่มีอยู่ในตัวบุคลและแหล่งเรี ยนรู้
อื่น ๆ ที่เ ป็ นแนวปฏิบัติ ที่ ดี มาพัฒนาและจัดเก็ บอย่ างเป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่เ พื่ อให้ บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่
ต้ องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้ าถึงแนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ง่าย
๔.๒ ควรมีการใช้ ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ ห ารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้ เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
๔.๓ควรมีการจัดพิ มพ์วารสาร หรื อสิ่งพิมพ์ เพื่ อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และยกย่องให้ เกี ยรติแก่ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
-๖-

๕. มีการนาความรู้ท่ ไี ด้ จากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษาปั จจุบันหรื อปี การศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทัก ษะของผู้มีป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบัติท่ ดี ีมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง
๕.๑ ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้ จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของหน่วยงานที่เป็ น
กลุม่ เป้าหมาย
๕.๒ ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั
๕.๓ มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้ านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
๕.๔ ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ ้นตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อ
กลยุทธ์ของสถาบัน

๔. ประเด็นการจัดการความรู้
สานักหอสมุดได้ กาหนดประเด็นความรู้ ที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของสานักหอสมุดใน
การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิ ณด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการบริหารจัดการ จานวน ๒
ขอบเขต ประกอบด้ วย
ประเด็นที่ ๑๒๕๕๘ เปิ ดประตูส่ ปู ระชาคมอาเซียนกับสานักหอสมุด
ประเด็นที่ ๒การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็ นมืออาชีพ

๕. เป้าหมายการจัดการความรู้
สานักหอสมุดมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาทักษะ ความสามารถของ
บุคลากร เพื่อใช้ ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสานักหอสมุดสูค่ วามเป็ นเลิศ ตอบสนองและสนับสนุน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้ านการผลิตบัณฑิตและการวิจยั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้กาหนดเป้าหมาย
ในแต่ละประเด็นการจัดการความรู้ดงั นี ้
ประเด็นที่ ๑๒๕๕๘ เปิ ดประตูส่ ูประชาคมอาเซียนกับสานักหอสมุด
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. ห้ องสมุดจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียน
๒. บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของห้ องสมุดกลุม่ ประเทศอาเซียน
๓. บุคลากรสานักหอสมุดได้ ฝึกการใช้ ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานและในชีวิตประจาวัน
๔. บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
-๗-

ประเด็นที่ ๒การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็ นมืออาชีพ
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
๓. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
๔. ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการ

๖. สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
สานักหอสมุดในฐานะส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ กาหนดประเด็นการจัดการความรู้โดยคานึงถึงความ
สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักหอสมุดจานวน ๒ ขอบเขต ซึ่งทัง้ ๒ ขอบเขตสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณดังนี ้
ประเด็นที่ ๑๒๕๕๘ เปิ ดประตูส่ ูประชาคมอาเซียนกับสานักหอสมุด
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สานักหอสมุด :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ท่ ี๑สานักหอสมุดมีศกั ยภาพในการให้ บริการสารสนเทศที่ทนั สมัยทันเวลาและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณประกอบด้ วยนิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจากัดด้ านเวลาและ
สถานที่
กลยุทธ์ ท่ ี ๑การพัฒนาสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
กลยุทธ์ ท่ ี ๖สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒ เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานชันน
้ าในระดับประเทศ มุง่ สร้ างความ
เป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์ ๒.๑ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ ๒.๑.๔ส่งเสริมให้ นิสติ มีทกั ษะสากลและทักษะที่จาเป็ น เพื่อรองรับการเข้ าร่วมเป็ น
ประชาคมอาเซียน
ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็ นมืออาชีพ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สานักหอสมุด :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ โดยคานึงคุณภาพ ชีวิตและ
สุขภาวะของสมาชิกในองค์กร/การวิจยั
-๘-

เป้าประสงค์ ท่ ี ๑ การส่งมอบบริการที่มีคณ
ุ ภาพแก่ผ้ใู ช้ บริการ : บริการและนวัตกรรมการบริการที่มี
คุณค่า (Best Quality Service Delivery : valuable services & service innovation)
กลยุทธ์ ท่ ี ๓ สรรหา ธารงรักษา และพัฒนาบุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะที่เป็ นกลไกสาคัญใน
การพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ ท่ ี ๔ พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้ มี ความก้ าวหน้ าตามตาแหน่งงาน
แลธารงรักษาความมี “จิตบริการ”
กลยุทธ์ ท่ ี ๕ สร้ างสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศสถานที่ทางานให้ น่าอยู่ บุคลากรมีความสุข
ในการทางาน จัดกิจกรรมสร้ างเสริมความรัก และความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้ มีผลการดาเนินงานที่ดีและ
ภาคภูมิใจในองค์กร
กลยุทธ์ ท่ ี ๖ พัฒนาสานักหอสมุดให้ เป็ นองค์กรที่เข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี๒ เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานชันน
้ าในระดับประเทศ มุง่ สร้ างความ
เป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ ท่ ี ๒.๒.๑ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สานักหอสมุด สถาบันทักษิ ณคดีศกึ ษาศูนย์
ปฏิบตั ิการเพื่อชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สถาบันวิจยั และพัฒนา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคใต้
กลยุทธ์ ท่ ี ๒.๒.๓ส่งเสริมระบบพัฒนาห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเปิ ดกว้ างสู่
ชุมชน

๗. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสานักหอสมุด

๘. มีกิจกรรมการแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ ตรง ดังนี ้
ประเด็นที่ ๑๒๕๕๘ เปิ ดประตูส่ ูประชาคมอาเซียนกับสานักหอสมุด
๑. ASEAN Library Sharing
๑.๑ การจัดการความรู้ห้องสมุดสูอ่ าเซียน
๒. Morning Brief กับงานบริการ
๓. English for library staff
๔. คาศัพท์ประจาสัปดาห์
-๙-

ประเด็นที่ ๒การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็ นมืออาชีพ
๑. โครงการพี่น้องเล่าสูก่ นั ฟั ง
๒. Morning Brief กับงานบริการ
๓. โครงการ KM Sharing Day

๙. ปั จจัยแห่ งความสาเร็จ (Key Success Factor)
๙.๑ ผู้บริหารต้ องมีนโยบายที่ชดั เจนและให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
๙.๒ ผู้บริหารให้ ความสาคัญต่อการจัดการความรู้ในองค์กร
๙.๓ บุคลากรให้ ความสาคัญและร่วมมือกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๙.๔ บุคลากรมีความสนใจใฝ่ รู้พฒ
ั นาทักษะการปฏิบตั ิงานให้ มปี ระสิทธิภาพและนาความรู้ที่ได้ รบั ไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงานอย่างแท้ จริง
๙.๕ ทีมงาน KM มีความมุง่ มัน่ วิเคราะห์เปลีย่ น Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge สามารถ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้
๙.๖ มีการกาหนดความรู้และแหล่งความรู้
๙.๗ ผู้บริหารสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรมีทศั นคติที่ดี เป็ นผู้สนใจใฝ่ รู้และพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง
๙.๘ มีแนวปฏิบตั จิ ากประสบการณ์การจัดการความรู้ในปี การศึกษา๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
๙.๙ มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
๙.๑๐ มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรม

-๑๐-

แผนปฏิบัตกิ ารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังนี ้
สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖ (ด้ านการผลิตบัณฑิต)
ชื่อหน่ วยงาน : สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ประเด็นที่ ๑:๒๕๕๘ เปิ ดประตูส่ ูประชาคมอาเซียนกับสานักหอสมุด
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. ห้ องสมุดจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียน
๒. บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของห้ องสมุดกลุม่ ประเทศอาเซียน
๓. บุคลากรสานักหอสมุดได้ ฝึกการใช้ ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานและในชีวิตประจาวัน
๔. บุคลากรสานักหอสมุดมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ตัวชีว้ ัด
๑. ห้ องสมุดจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียน
๒. บุคลากรสานักหอสมุดทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของห้ องสมุดกลุม่ ประเทศอาเซียน
๓. บุคลากรสานักหอสมุดร้ อยละ ๗๐ ได้ ฝึกการใช้ ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานและในชีวิตประจาวัน
๔. บุคลากรสานักหอสมุดทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

-๑๑-

สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖ (ด้ านการผลิตบัณฑิต)(ต่อ)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สานักหอสมุด :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ท่ ี๑สานักหอสมุดมีศกั ยภาพในการให้ บริการสารสนเทศที่ทนั สมัยทันเวลาและสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณประกอบด้ วย
นิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจากัดด้ านเวลาและสถานที่
กลยุทธ์ ท่ ี ๑การพัฒนาสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
กลยุทธ์ ท่ ี ๖สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย:
ยุทธศาสตร์ ท่ ี๒เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานชันน
้ าในระดับประเทศ มุง่ สร้ างความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์ ๒.๑ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ ๒.๑.๔ส่งเสริมให้ นิสิตมีทกั ษะสากลและทักษะที่จาเป็ น เพื่อรองรับการเข้ าร่วมเป็ นประชาคมอาเซียน

-๑๒-

สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖(ด้ านการผลิตบัณฑิต)
ลาดับ

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

๑

การบ่ งชีค้ วามรู้

๑. บุคลากรสานักหอสมุด
๒. ผู้ใช้ บริการ

๑.๑ การทบทวนแผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา
๒๕๕๕
๑.๒ การวิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของ
สานักหอสมุด
๑.๓ กาหนดประเด็นความรู้และเป้ าหมายการจัดการ
ความรู้ ปี การศึกษา ๒๕๕๖

ต.ค. ๕๖

สานักหอสมุด

๒

การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง/
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/
โครงการเกี่ยวประชาคม
อาเซียน

๒.๑โครงการศึกษาดูงาน
๒.๒โครงการ Shadowing
๒.๓โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
๒.๔การให้ ความรู้เกี่ยวกับห้ องสมุดกลุม่ ประเทศ
อาเซียน

ต.ค ๕๖– มี.ค.๕๗

สานักหอสมุด

-๑๓-

ลาดับ

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

๓

การแบ่ งปั นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔

การรวบรวม/การแสวงหา ผอ.รอง ผอ. กอบกุล สุนนั ท์
ความรู้ตามประเด็นที่
เนาวลักษณ์ ขวัญชนก
กาหนด
จิตติมา พ. กัณฐ์ ธนาศิลป์
เสาวภา
การจัดเก็บความรู้ให้ เป็ น ผอ. ทิตยา พิทย์พิมล
ระบบและการเผยแพร่
ผกาทิพย์ ดนัย บุญฤทธิ์
จิตติมา พ.

๕

บุคลากรสานักหอสมุด

โครงการหรือกิจกรรม
๓.๑ ASEAN Library Sharing
๓.๑.๑ การจัดการความรู้ห้องสมุดสูอ่ าเซียน
๓.๒ Morning Brief กับงานบริการ
๓.๓ English for library staff
๓.๔ คาศัพท์ประจาสัปดาห์
๔.๑ส่อง(แสวงหา) ความรู้จากเว็บไซต์ห้องสมุดกลุม่ ประเทศ
อาเซียน
๔.๒ เรียนรู้จากองค์กรภาครัฐ/เอกชน
๔.๓ เรียนรู้ห้องสมุดเพื่อนบ้ าน
๔.๑ แนวปฏิบตั ิที่ด:ี การจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน กรณี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

-๑๔-

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ต.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗

สานักหอสมุด

พ.ย.๕๖– พ.ค.๕๗

สานักหอสมุด

เม.ย. ๕๗

สานักหอสมุด

๖

การนาความรู้มาใช้

บุคลากรสานักหอสมุด

ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๓๔ เรื่อง
มิ.ย.๕๔ – พ.ค.๕๖
๖.๑บริการอย่างไรจึงเป็ นเลิศ
๖.๒ห้ องสมุดกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต:แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี: กรณีสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๖.๓ R2R แนวปฏิบตั ิที่ดี: กรณีสานักหอสมุด ม.ทักษิณ
๖.๔ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ:
การให้ ความสาคัญกับผู้ใช้ บริการ (Customer Oriented)
และการเอาใจใส่ลกู ค้ า(Customer Care)
ปี ๒๕๕๔๒เรื่อง
๖.๕แนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศด้ านการบริการเชิงรุก
๖.๖ แนวปฏิบตั ิที่ดีด้านการสร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรียนรู้:
green library
ปี ๒๕๕๕๒เรื่อง
๖.๗ สานักหอสมุด : การเตรียมความพร้ อมในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๖.๘ ปฏิบตั ิอย่างไรงานจึงเป็ นผล คนมีเป็ นสุข: แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีกรณี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

-๑๕-

สานักหอสมุด

สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖ (ด้ านการบริหารจัดการ)
ชื่อหน่ วยงาน : สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็นที่ ๒:การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็ นมืออาชีพ
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ
๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
๓. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
๔. ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการ
ตัวชีว้ ัด
๑. ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน(Flow Chart)
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อ่ การปฏิบตั ิงาน ร้ อยละ ๗๕.๐๐
๓. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ร้ อยละ ๗๕.๐๐
๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้ อยละ๘๐.๐๐

-๑๖-

สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖ (ด้ านการผลิตบัณฑิต)(ต่อ)
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สานักหอสมุด :
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ โดยคานึงคุณภาพ ชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร/การวิจยั
เป้าประสงค์ ท่ ี ๑การส่งมอบบริการที่มคี ณ
ุ ภาพแก่ผ้ใู ช้ บริการ : บริการและนวัตกรรมการบริการที่มีคณ
ุ ค่า (Best Quality Service Delivery : valuable services &
service innovation)
กลยุทธ์ ท่ ี ๓สรรหา ธารงรักษา และพัฒนาบุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะที่เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ ท่ ี ๔พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้ มี ความก้ าวหน้ าตามตาแหน่งงาน และธารงรักษาความมี “จิตบริการ”
กลยุทธ์ ท่ ี ๕สร้ างสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศสถานที่ทางานให้ น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทางาน จัดกิจกรรมสร้ างเสริมความรัก และความผูกพันกับองค์กร
เพื่อให้ มีผลการดาเนินงานที่ดีและภาคภูมิใจในองค์กร
กลยุทธ์ ท่ ี ๖พัฒนาสานักหอสมุดให้ เป็ นองค์กรที่เข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย:
ยุทธศาสตร์ ท่ ี๒เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานชันน
้ าในระดับประเทศ มุง่ สร้ างความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ ท่ ี ๒.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สานักหอสมุด สถาบันทักษิ ณคดีศกึ ษาศูนย์ปฏิบตั ิการเพื่อชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สถาบันวิจยั และพัฒนา
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคใต้
กลยุทธ์ ท่ ี ๒.๒.๓ ส่งเสริมระบบพัฒนาห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเปิ ดกว้ างสูช่ มุ ชน

-๑๗-

สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖(ด้ านการผลิตบัณฑิต)
ลาดับ
๑

๒

ประเด็น

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. การวิเคราะห์ SWOT การจัดการความรู้ของสานักหอสมุด
๓. ก าหนดประเด็น ความรู้ และเป้ าหมายการจัด การความรู้ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖
การพัฒนาบุคลากร บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง/รับผิดชอบ ๑.โครงการศึกษาดูงาน
กลุ่มเป้าหมาย
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
๒.ให้ ความรู้โครงการ/กิจกรรม
๒.๑โครงการจัดทาแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๒การให้ ความรู้ทางด้ าน IT แก่บคุ ลากร
๒.๓โครงการสร้ างคุณค่าคน เพิ่มคุณค่างาน
๒.๔โครงการธรรมะดลใจ
๒.๕ TSU Library Award (การปรับปรุงผลการดาเนินงาน การ
สร้ างนวัตกรรม)
๒.๖ Morning Brief กับงานบริการ
-๑๘การบ่ งชีค้ วามรู้

๑. บุคลากรสานักหอสมุด
๒. ผู้ใช้ บริการ

โครงการหรือกิจกรรม

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ต.ค. ๕๗

สานักหอสมุด

ต.ค ๕๖– มี.ค.๕๗

สานักหอสมุด

ลาดับ

ประเด็น

๓

การแบ่ งปั นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔

๕

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสานักหอสมุด

โครงการหรือกิจกรรม
๑. โครงการพี่น้องเล่าสูก่ นั ฟั ง
๒.Morning Brief กับงานบริการ
๓.โครงการ KM SharingDay

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ต.ค.๕๖–พ.ค.๕๗

สานักหอสมุด

การรวบรวม/การแสวงหา ผอ.รอง ผอ. กอบกุล สุนนั ท์
๑.เรียนรู้จากห้ องสมุดเพื่อนบ้ าน
ความรู้ตามประเด็นที่
เนาวลักษณ์ ขวัญชนก จิตติมา พ. ๒.เรียนรู้จากหน่วยงานอื่นๆ
กาหนด
กัณฐ์ ธนาศิลป์ เสาวภา

พ.ย.๕๖ – พ.ค.๕๗

สานักหอสมุด

การจัดเก็บความรู้ให้ เป็ น ผอ. ทิตยา พิทย์พิมล ผกาทิพย์
ระบบและการเผยแพร่
ดนัย บุญฤทธิ์จิตติมา พ.

เม.ย.๕๗

สานักหอสมุด

๑. แนวปฏิบตั ิที่ดี การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของบุคลากร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

-๑๙-

๖

การนาความรู้มาใช้

บุคลากรสานักหอสมุด

ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๓จานวน๔ เรื่อง
๑.บริการอย่างไรจึงเป็ นเลิศ
๒.ห้ องสมุดกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต:แนวปฏิบตั ิที่ดี:กรณีสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. R2R แนวปฏิบตั ิที่ดี: กรณีสานักหอสมุด ม.ทักษิณ
๔. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ:
การให้ ความสาคัญกับผู้ใช้ บริการ (Customer Oriented)
และการเอาใจใส่ลกู ค้ า(Customer Care)
ปี ๒๕๕๔จานวน๒เรื่อง
๕.แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศด้ านการบริการเชิงรุก
๖. แนวปฏิบตั ิที่ดีด้านการสร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรียนรู้:
green library
ปี ๒๕๕๕จานวน๒เรื่อง
๗. สานักหอสมุด : การเตรียมความพร้ อมในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘. ปฏิบตั ิอย่างไรงานจึงเป็ นผล คนมีเป็ นสุข: แนวปฏิบตั ิที่ดี
กรณีสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
-๒๐-

มิ.ย.๕๕ – พ.ค.๕๖

สานักหอสมุด

