1. ทบทวนแผนการจัดการความรู้ ประจําปี งบประมาณ 2552-2553
1.1 สิ งทีคาดหวังจะให้ เกิดขึน&
1.1.1 บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของผูใ้ ช้บริ การ มีตวั ชี"วดั คือ
1) ปริ มาณคําร้องเรี ยนด้านการให้บริ การของบุคลากรลดน้อยลง
2) ปริ มาณคําร้องเรี ยนซํ"าในเรื+ อง/ประเด็นเดิมที+เคยร้องเรี ยนลดน้อยลง
1.1.2 สํานักหอสมุดมีภาพลักษณ์ในการให้บริ การที+เป็ นเลิศ ให้ความสําคัญกับลูกค้า
(Customer Oriented) เอาใจใส่ ลูกค้า (Customer Care) และบุคลากรมีจิตวิญญาณในการให้บริ การ
(Service Mind)
1) บุคลากรมีจิตบริ การในการให้บริ การมากขึ"น
2) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านบุคลากรอยูใ่ นเกณฑ์ 3.50
1.1.3 บุคลากรสํานักหอสมุดสามารถแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเองได้
1) บุคลากรส่ วนหนึ+งทราบปัญหาและสามารถแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ เบื"องต้นได้
1.1.4 บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีมและมีการแลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
1) มีทีมวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางาน
2) บุคลากรมีการแลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
1.1.5 พัฒนางานประจําสู่ งานวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางาน
1) บุคลากรส่ วนหนึ+งมีความรู ้และสามารถในการทําผลงานทางวิชาการ เช่น การเขียนคูม่ ือ
ปฏิบตั ิงาน การเขียนบทความทางวิชาการ และเขียนโครงการวิจยั สถาบันได้
2) มีโครงการพัฒนางาน/การวิจยั สถาบันซึ+งอยูร่ ะหว่างดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ
1.1.6 บุคลากรนําผลงานที+ได้ไปใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการหรื อเลื+อนระดับให้
สู งขึ"น
1) บุคลากรมีแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ เพื+อความก้าวหน้าทางวิชาชีพมากขึ"น
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1.2 สิ งทีได้ เกินคาดหวัง เพราะอะไร
1.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านบุคลากรอยูใ่ นเกณฑ์ 3.70 สู งกว่าเป้ าหมายที+
กําหนดไว้ที+ 3.50
1.2.2 การให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การ (Customer Oriented)/การมุง่ เน้นผูใ้ ช้บริ การ
1.2.2.1 มีระบบและกลไกในการศึกษาข้อมูลเกี+ยวกับผูใ้ ช้บริ การ
1.2.2.2 มีการรับฟัง (listening methods) ความต้องการและความคาดหวังจากผูใ้ ช้บริ การ
หลากหลายวิธี
1.2.2.3 มีระบบการจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Complaints) ครบวงจร
1.2.2.4 มีระบบและกลไกในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้
1.2.3 มีโครงการพัฒนางาน/วิจยั สถาบัน จํานวน 4 โครงการ
1.2.3.1 ศึกษาสาเหตุและลักษณะความคลาดเคลื+อนของฐานข้อมูลบรรณานุกรมกับวัสดุ
สารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.3.2 ต้นแบบห้องสมุดมีชีวติ ในบริ บทของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.3.3 ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์และนิสิตในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.3.4 พัฒนาระบบยืม – คืน อัตโนมัติโดยใช้ระบบสแกนลายนิ"วมือ
1.3 สิ งทีได้ น้อยกว่าคาดหวังเพราะอะไร
1.3.1 บุคลากรยังไม่สามารถนําโครงการพัฒนางาน/วิจยั สถาบัน ที+ทาํ ไปใช้ในการขอกําหนด
ตําแหน่งชํานาญการหรื อเลื+อนระดับให้สูงขึ"น เนื+องจากบางโครงการ การดําเนินงานไม่เป็ นไปตาม
แผนงานที+กาํ หนด และบางโครงการอยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามแผน
1.4 ถ้ าทําสิ งนั&นต่ อจะต้ องพัฒนาอะไรและข้ อเสนอแนะในการจัดการความรู้ของหน่ วยงานในปี
การศึกษา 2553
1.4.1 พัฒนางานประจําสู่ งานวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางานอย่างต่อเนื+อง
1.4.2 การติดตามและกํากับให้การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน
1.4.3 จัดเวทีให้มีการนําเสนอผลงาน/แลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้
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2. SWOT การจัดการความรู้ ของหน่ วยงานและประเมินประสิ ทธิภาพก่อนการดําเนินงาน
2.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู ้ของหน่วยงาน
จุดแข็ง
1) บุคลากรมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้
2) มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุน
จุดอ่อน
1) บุคลากรส่ วนหนึ+งไม่เห็นความสําคัญและไม่ให้ความร่ วมมือด้านการจัดการความรู ้
2) บุคลากรยังขาดวัฒนธรรม/บรรยากาศในการแลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3) บุคลากรส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยั สถาบัน หรื อโครงการพัฒนางานประจําสู่
งานวิจยั สถาบัน รวมทั"งยังไม่มีผลงานเพื+อขอตําแหน่งทางวิชาการ/เพื+อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4) หน่วยงานยังขาดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการดําเนินงานและการบริ การ
อุปสรรค
1) มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กาํ หนดระบบและกลไกในการจัดการความรู ้ให้ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม
2) ยังไม่มีการสกัด/ต่อยอด/นําองค์ความรู ้ที+ได้จากการจัดการความรู ้ของแต่ละหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยไปใช้อย่างจริ งจัง
2.2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพก่อนการดําเนินงานของหน่ วยงาน สรุปจากผลการประเมิน 12
เดือน ปี งบประมาณ 2552-2553
จุดแข็ง
1) มีแนวปฏิบตั ิจากประสบการณ์การจัดการความรู ้ในปี งบประมาณ 2553
จุดอ่อน
1) ยังไม่สามารถนําระบบและกลไกการจัดการความรู ้มาใช้ขบั เคลื+อนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผล
ให้บุคลากรส่ วนหนึ+งไม่เห็นความสําคัญและไม่ให้ความร่ วมมือ
2) ยังไม่ได้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู ้มากนัก แม้วา่ จะมีความพร้อม
อุปสรรค
1) ระบบและกลไกในการจัดการความรู ้ระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ชดั เจนและไม่ได้ใช้ขบั เคลื+อน
อย่างจริ งจัง
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3. กําหนด วิเคราะห์ ทบทวน เพือระบุเป้ าหมายการจัดการความรู้ ในปี การศึกษา 2553
3.1 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที+สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ท"งั หมดประกอบด้วย
ขอบเขต KM ที+ 1) จากงานประจําสู่ งานวิจยั สถาบัน
ขอบเขต KM ที+ 2) สํานักหอสมุด : บริ บทในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self
Directed Learning) และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) แก่บณั ฑิต

แนวทางในการตัดสิ นใจเลือกขอบเขต KM
ขอบเขต KM ขอบเขต KM ขอบเขต KM
ของสํ านักหอสมุด
ที 1
ที 2
ที 3
1. สอดคล้องกับเป้ าหมาย (หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน์
6
6
6
ประเด็น ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. ปรับปรุ งแล้วเห็นได้ชดั เจน (เป็ นรู ปธรรม)
6
6
6
3. มีโอกาสทําได้สาํ เร็ จสู ง
3
6
6
4. ความรู ้ที+เป็ นความสามารถหลัก, Best practices,
6
6
6
Innovation ของหน่วยงาน
5. ต้องทําคนส่ วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
6
6
6
6. ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุน
6
6
6
7. เป็ นความรู ้ที+ตอ้ งจัดการอย่างเร่ งด่วน
6
6
6
8. สามารถพัฒนาต่อเนื+องได้ในอนาคต
6
6
6
45
48
48
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลางเท่ากับ 3, น้อย = 1
(เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี+ยนตามความเหมาะสมได้)
3.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที+จะเลือกดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในงบประมาณประจําปี
การศึกษา 2553 (ได้คะแนนสู งสุ ด) คือ
1) ขอบเขต KM ที+ 1) สํานักหอสมุด : บริ บทในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self
Directed Learning) และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) แก่บณั ฑิต
2) ขอบเขต KM ที+ 2) จากงานประจําสู่ งานวิจยั สถาบัน
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เป้ าหมาย KM (Desired State)
เป้ าหมาย KM (Desired State) ทั"งหมด ที+สอดรับกับขอบเขต KM ที+จะเลือกดําเนินการให้แล้ว
เสร็ จภายในปี การศึกษา 2553
เป้าหมาย ที 1 ร่ วมมือกับอาจารย์ผสู ้ อนในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(Self Directed Learning) และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Life Long Learning) แก่นิสิตมากขึ"น
ตัวชี"วดั ที+เป็ นรู ปธรรมเมื+อโครงการแล้วเสร็ จ (สิ" นปี การศึกษา 2553)
1. จํานวนการใช้หอ้ งสมุด/ทรัพยากรสารสนเทศ เพื+อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตเพิม+ ขึ"น
เป้าหมายที 2 มีการพัฒนางานประจําสู่ งานวิจยั สถาบัน
ตัวชี"วดั ที+เป็ นรู ปธรรมเมื+อโครงการแล้วเสร็ จ (สิ" นปี การศึกษา 2553)
1. มีโครงการวิจยั /โครงการพัฒนางาน จํานวน 4 โครงการ (พัทลุง 1 สงขลา 3)
2. มีการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจยั /โครงการพัฒนางานมากกว่า ร้อยละ 85

4. โครงการกิจกรรมสนับสนุนขอบเขตการจัดการความรู้
โครงการกิจกรรมสนับสนุนขอบเขต KM ที 1) สํานักหอสมุด : บริ บทในการส่ งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) แก่บณั ฑิต
ประกอบด้วย
1) ICT กับการรู ้สารสนเทศ (1) Information Literacy : IL1
2) ICT กับการรู ้สารสนเทศ (2) Information Literacy : IL2
3) การสื บค้นสารสนเทศเพื+อการทํารายงาน/ปัญหาพิเศษ
4) โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
5) โครงการยืมหนังสื อน๊านนาน
6) โครงการสุ ดยอดนักอ่าน
7) โครงการคนรักห้องสมุด
8) โครงการส่ งเสริ มการใช้ “มุมคุณธรรม” สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
9) โครงการเพื+อนช่วยหาหนังสื อ
10) โครงการติดตามตัวเล่ม
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11) โครงการโบนัสคูปอง
12) โครงการห้องสมุดอินเลิฟ
13) โครงการสุ ขสันต์ปีใหม่กบั ห้องสมุด
14) โครงการบรรณารักษ์สัญจร
โครงการกิจกรรมสนับสนุนขอบเขต KM ที 2) จากงานประจําสู่ งานวิจยั สถาบัน/ผลงานทางวิชาการ
ประกอบด้วย
1) โครงการวิจยั เรื+ อง สถานภาพการเป็ นห้องสมุดมีชีวิต ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2) ศึกษาปัญหาความคลาดเคลื+อนของฐานข้อมูลกับตัวสารสนเทศของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
3) ศึกษาความต้องการและการใช้สารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษาในสํานักหอสมุด ม.ทักษิณ
4) โครงการวิจยั : ความต้องการการสนับสนุนในการดําเนินงานของห้องสมุดโรงเรี ยนของรัฐ
ในเขตพื"นที+ทาํ การมหาวิทยาลัยทักษิณ
5) การพัฒนาระบบยืม-คืนอัตโนมัติโดยใช้ระบบสแกนลายนิ"วมือ
6) คูม่ ือปฏิบตั ิงาน เรื+ อง ระบบขยายเสี ยง

5. ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จในการจัดการความรู้ (Key Success Factor)
ปัจจัยสนับสนุนให้การจัดการความรู ้ตามเป้ าหมาย KM ที+เลือกดําเนินการ สามารถปฏิบตั ิได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม คือ
5.1 นโยบายของผูบ้ ริ หารต้องมีความชัดเจนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื+อง
5.2 ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญต่อการจัดการความรู ้ในองค์กร
5.3 บุคลากรให้ความสําคัญและร่ วมมือกันแลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้
5.4 บุคลากรมีความสนใจใฝ่ รู ้ พัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ และนําความรู ้ที+ได้รับ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง
5.5 ทีมงาน KM มีความมุง่ มัน+ วิเคราะห์เปลี+ยน Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge สามารถ
นําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
5.6 มีการกําหนดความรู ้และแหล่งความรู ้
5.7 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีทศั นคติเป็ นผูส้ นใจใฝ่ รู ้และพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื+อง
5.8 มีแนวปฏิบตั ิจากประสบการณ์การจัดการความรู ้ในปี งบประมาณ 2553
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5.9 มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
5.10 มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู ้ในองค์กรอย่างต่อเนื+องและเป็ นรู ปธรรม

6. ตารางสรุปกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปี การศึกษา พ.ศ.2553
ลําดับ กิจกรรม
1
1. การบ่ งชี&ความรู้

วัตถุประสงค์
-ใช้เป็ นแนวทางใน
การจัดการความรู ้ปี
การศึกษา 2553

1.1 การทบทวนแผนการจัดการความรู ้
ปี งบประมาณ 2552-2553

วิธีการ
-ประชุม
คณะกรรมการ
KM และ
บุคลากร

ตัวชี&วดั
-แผนจัดการ
ความรู ้ปี
การศึกษา 2553

-สอบถาม

-มีผล
การศึกษา/แนว
ปฏิบตั ิที+ดีจาก
หน่วยงานอื+น

1.2 SWOT การจัดการความรู ้ของ
สํานักหอสมุดและประเมินผลสําเร็ จ/
ประสิ ทธิภาพก่อนการดําเนินงาน
1.3 กําหนดประเด็นความรู ้และเป้ าหมาย
การจัดการความรู ้ปีการศึกษา 2553
-ศึกษารู ปแบบ/
กิจกรรม/แนว
2.1 KM 1 สํานักหอสมุด: บริ บทในการ ปฏิบตั ิที+ดีจากผูท้ ี+
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
เกี+ยวข้องและผูม้ ี
(self directed learning) และการเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ตรง
ตลอดชีวิต (life long learning) แก่บณั ฑิต ทั"ง tacit และ
2.1.1 การศึกษาข้อมูลจาผูใ้ ช้บริ การ explicit knowledge

2. การแสวงหา/ การรวบรวมความรู้

2.1.2 การประชุม ระดมแนวคิดจาก
บุคลากร
2.1.3 ห้องสมุดกับกิจกรรมส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ : เรี ยนรู ้จากห้องสมุดเพื+อนบ้าน
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-ประชุม ระดม
สมอง
-ศึกษาจาก
เอกสาร
-ศึกษาดูงานจาก
ห้องสมุดเพื+อน
บ้าน

2.1.4 ห้องสมุดกับกิจกรรมส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ : เรี ยนรู ้จากผลงานวิจยั
2.1.5 การศึกษาดูงานห้องสมุดเพื+อน
บ้าน
2.2 KM 2 การพัฒนางานประจําสู่
งานวิจยั สถาบัน
2.2.1 R2R จากคนหน้างานเกิดขึ"น
ได้อย่างไร: สรุ ปบทเรี ยนจากหน่วยงาน
อื+น (ผอ.)

- เผยแพร่ ความรู ้/
แนวปฏิบตั ิที+ดีสู่
3.1 KM 1 สํานักหอสมุด: บริ บทในการ บุคลากร
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- บุคลากรเกิด
(self directed learning) และการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต (life long learning) แก่บณั ฑิต แนวคิดในการต่อ
ยอดองค์ความรู ้
3.1.1 Friday Morning Talk:
สังเคราะห์ความรู ้สู่ กิจกรรมส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้สาํ นักหอสมุด ปี การศึกษา 2553
(ครั"งที+ 1)

3. การแลกเปลียน/แบ่ งปันความรู้

3.1.2 Friday Morning Talk:
สังเคราะห์ความรู ้สู่ กิจกรรมส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้สาํ นักหอสมุด ปี การศึกษา 2553
(ครั"งที+ 2)
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- ประชุม

- บุคลากร
รับทราบ/
- เรื+ องเล่า Friday เรี ยนรู ้แนว
Morning Talk ปฏิบตั ิที+ดี
- โครงการ
sharing day

- การเผยแพร่ /
รายงานองค์
- เรื+ องเล่าในเวที ความรู ้สู่ บุคลา
ลากร
คนเก่ง

3.2 KM 2 การพัฒนางานประจําสู่
งานวิจยั สถาบัน (ต่อเนื+อง)
3.2.1 Friday Morning Talk: R2R จาก
คนหน้างานเกิดขึ"นได้อย่างไร: สรุ ป
บทเรี ยนจากหน่วยงานอื+นสู่ คนหน้างาน
สํานักหอสมุด
3.2.2 เล่าสู กนั ฟัง: จากงานประจําสู่
งานวิจยั สถาบัน/ผลงานทางวิชาการ
- ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตในบริ บทของ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
- ศึกษาสาเหตุและลักษณะความ
คลาดเคลื+อนของฐานข้อมูลบรรณานุกรม
กับวัสดุสารสนเทศของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ความต้องการและการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของอาจารย์และนิสิตใน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
- พัฒนาระบบยืม – คืน อัตโนมัติโดยใช้
ระบบสแกนลายนิ"วมือ
- คูม่ ือปฏิบตั ิงาน เรื+ อง ระบบขยายเสี ยง
3.2.2 Sharing Day เหลียวหลังแล
หน้าการจัดการความรู ้ของสํานักหอสมุด
3.2.3 นําเสนอผลงานวิจยั /ผลงานทาง
วิชาการในเวทีคนเก่ง: บทเรี ยนและปัจจัย
ความสําเร็ จ (เฉพาะโครงการที+แล้วเสร็ จ)
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4. การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ
4.1 ห้องสมุดกับกิจกรรมส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ : แนวปฏิบตั ิที+ดี: กรณี สาํ นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผอ.)

-จัดเก็บและ
เผยแพร่ ความรู ้/
แนวปฏิบตั ิที+ดีเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(explicit
knowledge)

- เผยแพร่ ผา่ น
web site
สํานักหอสมุด

4.2 R2R แนวปฏิบตั ิที+ดี: กรณี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผอ.)

-ทราบ
ความก้าวหน้า
5.1 การติดตามความก้าวหน้า การ5.2 ปัญหา อุปสรรค
การนําความรู ้ที+ได้จากการจัดการความรู ้สู่ และ แนวทางแก้ไข
การปฏิบตั ิงานจริ งประเมินผลการ
การดําเนินงาน
ดําเนินงาน
-นําแนวปฏิบตั ิที+ดี
ในปี การศึกษาที+
ผ่านมาและปี
การศึกษาปัจจุบนั สู่
การปฏิบตั ิงานจริ ง
5. การเรียนรู้
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-ประชุม
คณะกรรมการ
KM เพื+อ

- แนวปฏิบตั ิที+
ดีดา้ นกิจกรรม
ส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองและการ
เรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ : กรณี
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
-แนวปฏิบตั ิที+ดี
ด้าน R2R:กรณี
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
เผยแพร่ ผา่ น
ระบบเครื อข่าย
-ทุก 6 เดือน
-รายงาน
ความก้าวหน้า/

-ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม -แผนปรับปรุ ง
แผนและตัวชี"วดั การดําเนินงาน
- กําหนด
นโยบาย/
แนวทางในการ
นําไปใช้

-บุคลากรนํา
แนวปฏิบตั ิที+ดี
สู่ การ
ปฏิบตั ิงาน

ใบสมัครเข้ าร่ วมเครือข่ ายการจัดการความรู้
สํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2553
1. ระหว่าง ผศ.วสันต์ กาฐจนมุกดา

ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้ (ระดับมหาวิทยาลัย)
รับสมัคร
และ

นางสาวสายพิณ วิไลรัตน์

ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้ (ระดับหน่วยงาน)
ผูย้ นื+ ใบสมัคร

2. ใบสมัครนี"เป็ นใบสมัครฝ่ ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สาํ หรับระยะเวลา 1 ปี เริ+ มตั"งแต่ 1 มิถุนายน
2553 ถึงวันที+ 31 พฤษภาคม 2554
3. รายละเอียดของใบสมัครนี" ได้แก่ แผนการจัดการความรู ้ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป้ าหมาย การวิเคราะห์ องค์ก รด้านการจัดการความรู ้ และรายละเอีย ดอื+ นๆ ตามที+ ป รากฏอยู่
ในแผนการจัดการความรู ้น" ี
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4. ข้าพเจ้า ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา ในฐานะผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้ (ระดับมหาวิทยาลัย)
และนางสาวสายพิณ วิไลรัตน์ ในฐานะผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้ (ระดับหน่ วยงาน) ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับแผนการจัดการความรู ้ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป้ าหมาย
การวิเคราะห์องค์กรด้านการจัดการความรู ้ ตัวชี"วดั และรายละเอียดอื+นๆ ตามที+ปรากฏอยูใ่ นแผน
การจัดการความรู ้น" ี และข้าพเจ้ายินดีจะให้คาํ แนะนํากํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการ
ของสํานักหอสมุด ให้เป็ นไปตามแผนการจัดการความรู ้ที+จดั ทําขึ"นนี"
5. ข้า พเจ้า นางสาวสายพิณ วิไ ลรั ตน์ ได้ท าํ ความเข้า ใจข้อกํา หนดข้อ 3 แล้วขอให้ค าํ รั บ รองกับ
ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้ (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าจะมุ่งมัน+ ปฏิบตั ิราชการ
ให้เกิ ด ผลงานที+ดีตามเป้ าหมายของตัวชี" วดั ในระดับสู งสุ ด เพื+อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
พัฒนาองค์กรสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
6. ผูร้ ับสมัครและผูย้ นื+ ใบสมัคร ได้เข้าใจแผนการจัดการความรู ้และเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ
ชื+อไว้เป็ นสําคัญ

(ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้
(ระดับมหาวิทยาลัย)

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน์)
ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้
(ระดับหน่วยงาน)

วันที+

วันที+
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ส่ วนที 1 : ชื+อหน่วยงาน / ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู้
ส่ วนที+ 1 : ชื+อหน่วยงาน / ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้
หน่วยงาน : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้ (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื+อ : นางสาวสายพิณ นามสกุล : วิไลรัตน์
ส่ วนที+ 2 : ข้อมูลส่ วนตัว
ชื+อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Saipin Vilairatana
ตําแหน่งงาน (ปัจจุบนั ) ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ าย/แผนก/หน่วย
สํานักหอสมุด
ความเชี+ยวชาญพิเศษ
การบริ หารจัดการสารสนเทศ
การศึกษาดูงาน
เอกสารแนบ
เกียรติคุณที+ได้รับ
เอกสารแนบ
ที+อยู่
การติดต่อสื+ อสาร
โทรศัพท์ :
074 – 311885-7 ต่อ 5000
โทรศัพท์มือถือ : 081-9595487
E-mail address : saipin@tsu.ac.th
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาตํ+าสุ ด-เริ+ มต้น)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ปี พ.ศ. ที+จบการศึกษา
2523
2531

ส่ วนที 1 : ชื+อหน่วยงาน / ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู้
ส่ วนที+ 1 : ชื+อหน่วยงาน / ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้
หน่วยงาน : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้ (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื+อ : นางสาวอัจฉริ ยา นามสกุล : คงสม
ส่ วนที+ 2 : ข้อมูลส่ วนตัว
ชื+อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Atchariya Kongsom
ตําแหน่งงาน (ปัจจุบนั ) รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ าย/แผนก/หน่วย
สํานักหอสมุด
ความเชี+ยวชาญพิเศษ
การบริ หารจัดการสารสนเทศ
การศึกษาดูงาน
เอกสารแนบ
เกียรติคุณที+ได้รับ
เอกสารแนบ
ที+อยู่
16 หมูท่ ี+ 3 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
การติดต่อสื+ อสาร
โทรศัพท์ :
074 – 311885-7 ต่อ 5103, 5111
โทรศัพท์มือถือ : 086-6979668
E-mail address : katchari@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาตํ+าสุ ด-เริ+ มต้น)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ปี พ.ศ. ที+จบ
การศึกษา
2541
2547

ส่ วนที 2 : ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้
ส่ วนที+ 2 : ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้
หน่วยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้ (Knowledge Facilitator : KF)
ชื+อ : นายสุ นนั ท์ นามสกุล : อินทนิล
ส่ วนที+ 2 : ข้อมูลส่ วนตัว
ชื+อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Sunan Intanil
ตําแหน่งงาน (ปัจจุบนั ) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
ฝ่ าย/แผนก/หน่วย
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความเชี+ยวชาญพิเศษ
เกียรติคุณที+ได้รับ
ที+อยู่
18 ถ.ชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
การติดต่อสื+ อสาร
โทรศัพท์ :
074 – 311885-7 ต่อ 5410
โทรศัพท์มือถือ : 084- 1977415
E-mail address : intanil_tech@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาตํ+าสุ ด-เริ+ มต้น)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปี พ.ศ.ที+จบการศึกษา
ปว.ส
อิเล็กทรอนิกส์
ว.เทคโนโลยีฯ วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้
2523
กศ.บ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา
2529
ศศ.ม
ไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2539
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ส่ วนที 2 : ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้
ส่ วนที+ 2 : ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้
หน่วยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้ (Knowledge Facilitator : KF)
ชื+อ : นางสาวผกาทิพย์ นามสกุล : ชูชาติ
ส่ วนที+ 2 : ข้อมูลส่ วนตัว
ชื+อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Phakatip Chuchat
ตําแหน่งงาน (ปัจจุบนั ) บรรณารักษ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ฝ่ าย/แผนก/หน่วย
กลุ่มภารกิจบริ การและส่ งเสริ มการรู ้สารสนเทศสารสนเทศ
ความเชี+ยวชาญพิเศษ
เกียรติคุณที+ได้รับ
ที+อยู่
เลขที+ 7/32 หมู่ 3 ต.มะขามเตี"ย อ.เมือง จ. สุ ราษฎร์ธานี 84000
การติดต่อสื+ อสาร
โทรศัพท์ : 074-311885-7 ต่อ 5104
โทรศัพท์มือถือ : 089-8709942
E-mail address : ninan_27@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาตํ+าสุ ด-เริ+ มต้น)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปี พ.ศ.ที+จบการศึกษา
ม.6
วิทย์-คณิ ต
ร.ร.เทพมิตรศึกษา
2543
ศศ.บ
บรรณารักษศาสตร์ และ ม.ราชภัฎสุ ราษฎร์ธานี
2547
สารสนเทศศาสตร์
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ส่ วนที 2 : ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้
ส่ วนที+ 2 : ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้
หน่วยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้ (Knowledge Facilitator : KF)
ชื+อ : นางสาวธมลวรรณ นามสกุล : ขุนไพชิต
ส่ วนที+ 2 : ข้อมูลส่ วนตัว
ชื+อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Thamonwan Khunphaichit
ตําแหน่งงาน (ปัจจุบนั ) บรรณารักษ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ฝ่ าย/แผนก/หน่วย
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความเชี+ยวชาญพิเศษ
เกียรติคุณที+ได้รับ
ที+อยู่
เลขที+ 6/4 หมู่ 1 ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
การติดต่อสื+ อสาร
โทรศัพท์ : 074-609600 ต่อ 1204
โทรศัพท์มือถือ : 081-7980979
E-mail address : bee126@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาตํ+าสุ ด-เริ+ มต้น)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปี พ.ศ.ที+จบการศึกษา
ม.6
วิทย์-คณิ ต
ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
2542
กศ.บ.
บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2546
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ส่ วนที 2 : ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้
ส่ วนที+ 2 : ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้
หน่วยงาน : สํานักหอสมุด
ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้ (Knowledge Facilitator : KF)
ชื+อ : นางสาวปิ ติมา นามสกุล : จันทมณี โชติ
ส่ วนที+ 2 : ข้อมูลส่ วนตัว
ชื+อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Pitima Chanthamanichot
ตําแหน่งงาน (ปัจจุบนั ) บรรณารักษ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ฝ่ าย/แผนก/หน่วย
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความเชี+ยวชาญพิเศษ
เกียรติคุณที+ได้รับ
ที+อยู่
เลขที+ 307 หมู่ 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
การติดต่อสื+ อสาร
โทรศัพท์ : 074-609600 ต่อ 1203
โทรศัพท์มือถือ : 087-5704133
E-mail address : fajingo@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาตํ+าสุ ด-เริ+ มต้น)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ม.6
ศิลป์ -คณิ ต
ร.ร. มหาวชิราวุธ สงขลา
ศศ.บ
บรรณารักษศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สารนิเทศศาสตร์
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ปี พ.ศ.ที+จบการศึกษา
2542
2546

คําสั งสํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที /2553
เรือง แต่ งตั&งคณะทํางานการจัดการความรู้
---------------------------------------------------------------------------เพื+ อให้ก ารดํา เนิ น การเกี+ ย วกับ การจัด การความรู ้ ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ของ
สํานักหอสมุดเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21มาตรา 31 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ.2551 ประกอบกับคําสั+งมหาวิทยาลัยทักษิณที+ 1553/2551 เรื+ อง มอบอํานาจและภารกิจให้
คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที+ แทนอธิ ก ารบดี จึ ง แต่ง ตั"ง บุ ค ลากรเป็ น
คณะทํางาน ดังนี"
1. ผู้บริหารด้ านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO)
1.1 นายสาวสายพิณ
1.2 นางสาวอัจฉริ ยา

วิไลรัตน์
คงสม

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน

หน้ าที
1. เป็ นที+ปรึ กษาในการกําหนดขอบเขต และเป้ าหมาย KM สํานักหอสมุด
2. แต่งตั"งทีมงาน KM พร้อมกําหนดหน้าที+และความรับผิดชอบ
3. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและตัดสิ นใจในเรื+ องต่างๆ
4. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เพื+อให้เกิดการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมแห่งการ
เรี ยนรู ้
5. ควบคุ มดูแล และติดตามความก้าวหน้าการดําเนิ นการรวบรวมองค์ความรู ้ ในรู ปแบบ
ต่างๆ มาพัฒนาให้เป็ นระบบ สามารถเข้าถึงองค์ความรู ้เพื+อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง+ ขึ"น
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2. ผู้อาํ นวยความสะดวกด้ านการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator,KF)
2.1 นายสุ นนั ท์
อินทนิล
คณะทํางาน
2.2 นางสาวผกาทิพย์
ชูชาติ
คณะทํางาน
2.3 นางสาวปิ ติมา
จันทมณี โชติ
คณะทํางาน
2.4 นางสาวธมลวรรณ
ขุนไพชิต
คณะทํางาน
หน้ าที
1. ให้คาํ ปรึ กษาเกี+ยวกับการดําเนินการการจัดการความรู ้และการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ
แก่คณะทํางาน
2. จัดทําแผนงานจัดการความรู ้
3. ร่ วมประชุมแลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้และตัดสิ นใจให้แก่คณะทํางาน
4. ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื+อปรับปรุ งแก้ไขให้บรรลุเป้ าหมาย
5. รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าต่อประธานคณะทํางาน
3. คณะทํางานสร้ างฐานข้ อมูลการจัดการความรู้
3.1 นางสาวทิตยา
จันทร์สุข
คณะทํางาน
3.2 นางสาวพิทย์พิมล
ชูรอด
คณะทํางาน
หน้ าที
1. พัฒนา Web page งานด้านการจัดการความรู ้
2. รวบรวมความรู ้เป็ นระบบหมวดหมูแ่ ละจัดทําฐานข้อมูลเป็ น Knowledge
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู ้ผา่ น Web site
4. คณะทํางานการจัดการความรู้
4.1 นางกอบกุล
สุ วลักษณ์
คณะทํางาน
4.2 นางจิตติมา
หนูช่วย
คณะทํางาน
4.3 นางจิตติมา
ดําชู
คณะทํางาน
4.4 นายทศพร
คงสุ จริ ต
คณะทํางาน
4.5 นางธัญชนก
อิงวิยะ
คณะทํางาน
4.6 นายบุญฤทธิ
คงลําพูน
คณะทํางาน

20

4.7 นางสาวปราณี
4.8 นางสาวพรรณทิพย์
4.9 นางวิมล
4.10 นางศริ นญา
4.11 นางสาวขวัญชนก
4.12 นางสาวสุ รางค์
4.13 นายสุ ริยา

รักสนิท
ปานงาม
ถิรสัตยวงศ์
สังข์ศิริ
วิริยกุลโอภาศ
วิรุฬห์สิงห์
อภิวนั ทนากร

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

4.14 นางอัจฉราภรณ์
4.15 นายสาคร

กวมทรัพย์
วรจินต์

คณะทํางาน
คณะทํางาน

4.16 นายอํานาจ
4.17 นางเบญจวรรณ
4.18 นางถวิล
4.19 นางสาวพิชามญชุ์
4.20 นางสุ พิริยา
4.21 นางจรรยา
4.22 นางสาวจิราภรณ์
4.23 นางสาวเนาวลักษณ์
4.24 นางสาวสุ นิษา
4.25 ว่าที+ร.ท.นพดล
4.26 นายดนัย
4.27 นางณาตยา
4.28 นายวิวรรธน์
4.29 นายวินิจ
4.30 นางละอองดาว
4.31 นางกัณฐ์ธนาศิลป์
4.32 นางสาวเสาวภา

บัวศรี
เทพยา
เปี ยคง
ทองซ้วน
ผลนาค
ชูทบั
คงจันทร์
แสงสนิท
ขันนุย้
ชัยศิริ
ทองเต็ม
นุ่นเกลี"ยง
จิตคงสง
แก้วคีรีวรรณ
เหล่าแก้ว
ซุ่มซิ+ม
ประพันธ์วงศ์

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
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หน้ าที
1. ดําเนินการตามแผนงานที+ได้รับมอบหมาย
2. กําหนดวิธีการสื+ อสารความรู ้ แลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้ การเข้าถึงความรู ้
3. สร้างและแสวงหาความรู ้ และแบ่งปันแลกเปลี+ยนความรู ้
4. ประมวล กลัน+ กรองความรู ้ และจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
หน้ าทีเลขานุการ
1. นัดประชุมคณะกรรมการ และจัดทํารายงานการประชุม
2. จัดทํารายงานความคืบหน้าของงาน
3. การจัดทําเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ทั"งนี"ต"งั แต่วนั ที+ ตุลาคม พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป
สัง+ ณ วันที+ ตุลาคม พ.ศ.2553

(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
ปฏิบตั ิหน้าที+แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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แผนการจัดการความรู้
ประจําปี การศึกษา 2553

จัดทําโดย
สํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สารบัญ
หน้ า
1. การทบทวนแผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ 2552-2553
…........................
2. วิเคราะห์ SWOT ของการจัดการความรู ้ของหน่วยงานและประเมินประสิ ทธิภาพ
ก่อนการดําเนินงาน
..........................................................................................................
3. กําหนด วิเคราะห์ ทบทวน เพื+อระบุเป้ าหมายการจัดการความรู้ ในปี การศึกษา 2553
.....
4. โครงการกิจกรรมสนับสนุนขอบเขตการจัดการความรู ้
..................................................
5. ปัจจัยแห่งความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ (Key Success Factor)
..................................
6. ตารางสรุ ปกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ ปี การศึกษา 2553
..................................

1
3
4
5
6
7

ภาคผนวก :
1. ใบสมัครเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายการจัดการความรู ้ …...................................................
2. ชื+อหน่วยงาน / ผูบ้ ริ หารด้านการจัดการความรู ้
.....................................................
3. ชื+อหน่วยงาน / ผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านการจัดการความรู ้
.................................
4. หลักฐานการแต่งตั"งคณะทํางานการจัดการความรู ้ ..................................................
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