R2R: แนวปฏิบัตทิ ดี ี กรณีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
สายพิณ วิไลรัตน์
สํานักหอสมุด มีนโยบายทีจะเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการให้ บริ การอย่างต่อเนือง
เพือตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้ านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรคิด วิเคราะห์ หรื อค้ นหาแนวทางใน
การพัฒนาหรื อปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงาน การให้ บริ การให้ มีความคล่องตัว สามารถลดขั /นตอน หรื อ
เพิมผลผลิตให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เป็ นอีกแนวทางหนึง ทีจะส่งผลให้ เกิดความสําเร็จและประสิทธิภาพต่อ
การดําเนินงานของสํานักหอสมุด

อีกทังเป็
/ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีความก้ าวหน้ าใน

วิชาชีพโดยสามารถนําผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงพัฒนา

ไปใช้ ประโยชน์ในการขอ

กําหนดตําแหน่งชํานาญการและการเลือนระดับให้ สงู ขึ /น
เหตุผลในการพัฒนา
1. เพือพัฒนางานประจําสูง่ านวิจยั สถาบัน/โครงการพัฒนางาน
2. เพือแก้ ปัญหา ปรับปรุ งและพัฒนางานประจําให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึ /น อันจะส่งผลให้ การ
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาวิทยาลัยด้ านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทาง
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพมากยิงขึ /น
3. เพือให้ บคุ ลากรนําผลงานทีได้ มาใช้ ในการขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการหรื อเลือนระดับให้
สูงขึ /น
4. เพือให้ บคุ ลากรได้ พฒ
ั นางาน พัฒนาทีม รวมทังสร้
/ างบรรยากาศในการแลกเปลีย นเรี ยนรู้
ร่ วมกัน อันจะก่อให้ เกิดแนวคิดในการปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนือง
ปฎิบัตอิ ย่ างไร
1. แปลงยุทธศาสตร์ ที 3 ”พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ เป้าประสงค์
ที 1 สํานักหอสมุดเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ เน้ นการบริ หารงานแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ กลยุทธ์ ท ี
5 จัดโครงการพัฒนางาน/ผลงานทางวิชาการ/การวิจยั สถาบันเพือนําผลมาปรั บปรุ ง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการให้ บริการ (เร่ งด่ วน) และเป้าประสงค์ ท ี 2 บุคลากรสํานักหอสมุดมีสมรรถนะ
วิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน กลยุทธ์ ท ี 1 ส่ งเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทาง
วิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร รวมทัง3 การสร้ างระบบแรงจูงใจให้ กับบุคลากร (เร่ งด่ วน) กลยุทธ์ ท ี
2. สนับสนุน ส่ งเสริมให้ บุคลากรทําผลงานทางวิชาการ/การวิจยั สถาบันเพือความก้ าวหน้ าทาง

วิชาชีพ (เร่ งด่ วน)” ซึง เป็ นกลยุทธ์เร่ งด่วน ในแผนพัฒนาสํานักหอสมุด พ.ศ. 2552-2555 สูก่ ารปฏิบตั ิ
ดังนี /
1.1 จัดทํา โครงการพัฒนางาน พัฒนาคน โดยได้ กําหนดขอบเขตผลงานทีบคุ ลากร
สามารถดําเนินการได้ ดังนี / 1) งานวิจัยสถาบัน 2) โครงการพัฒนางาน 3) คู่มอื ปฏิบตั ิงาน 4) บทความ
ทางวิชาการ และกําหนดกลุม่ เป้าหมายในการทําผลงาน คือ 1) บรรณารักษ์ ทีต้องการขอปรับตําแหน่งเป็ น
ชํานาญการ 2) บุคลากรอืนทีสนใจ
1.2 กําหนดแผนการดําเนินงานทีชดั เจน ดังนี /
จัดทําโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน
ถ่ายทอดโครงการสู่บคุ ลากร
ให้ ความรู้ด้านวิจยั สถาบันและการเขียนคู่มือปฏิบตั ิงานบุคลากร
ทุกกิจกรรมศึกษาข้ อมูลเบื /องต้ นของตนเอง เพือใช้ ประกอบการวิจยั /โครงการพัฒนางาน
จัดทีมวิจยั /พัฒนางาน
ผู้วิจยั ส่งโครงการทีพีเลี /ยง
ผู้วิจยั วิจยั /พัฒนางานนําเสนอโครงการในทีประชุมบุคลากร
นําโครงการทีผ่านการพิจารณาใส่ในแผนปฏิบตั ิการสํานักหอสมุด
ดําเนินการตามโครงการทีนําเสนอ
ผู้วิจยั /พัฒนารายงานผลการดําเนินงานในเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ Friday Morning Talk
ดําเนินการตามโครงการทีนําเสนอ

รายงานผล/นําเสนอผลงานในเวทีคนเก่ง—ก.ย.54
มอบรางวัล—ธ.ค.54

เครื องมือและสิงอํานวยความสะดวกทีใช้ ในการขับเคลือน
1. การให้ ความรู้ โดยการอบรม แนะนํา และมอบหมายงาน
2. นําระบบการจัดการความรู้ มาขับเคลือนโดยได้ กําหนดเป็ นประเด็นความรู้ “จากงานประจําสู่
งานวิจัยสถาบัน”
3. กําหนด load ภาระงานให้ บุคลากรในส่วนของภาระงานเชิงพัฒนา
4. มีระบบพีเลี /ยง การเป็ นทีปรึกษา
5. ระบบสร้ างแรงจูงใจโดยการสนับสนุนและการให้ รางวัลแก่บคุ ลากรทีดําเนินงานได้ ตามแผนงาน
6. จัดเวทีให้ มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ระหว่างดําเนินการ และเวทีคนเก่งนําเสนอผลงานหลังจาก
ดําเนินการแล้ วเสร็ จ
ตัวอย่ างโครงการวิจัยและโครงการพัฒนางานทีบุคลากรนําเสนอในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
จํานวน 18 โครงการ
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
1.
ศึกษารู ปแบบและความต้ องการในการเสนอแนะการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. ศึกษาปั ญหาความไม่ถกู ต้ องของฐานข้ อมูลกับตัวสารสนเทศ
3.
ศึกษาความต้ องการการใช้ เอกสารข้ อมูลท้ องถินภาคใต้
4. สถานภาพการเป็ นห้ องสมุดมีชีวิต ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
5. การพัฒนารูปแบบรายงานของระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
6. การแก้ ปัญหาการจัดการเครื องคอมพิวเตอร์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
7. การพัฒนาฐานข้ อมูลคลังปั ญญามหาวิทยาลัยทักษิ ณ
8. ความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่อการให้ บริ การสือสารสนเทศฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักหอสมุด ม. ทักษิ ณ
9. พัฒนาระบบยืม – คืน อัตโนมัติโดยใช้ ระบบสแกนลายนิ /วมือ
กลุ่มภารกิจบริการสารสนเทศ
1.
ศึกษาการใช้ วารสารภาษาต่างประเทศทีให้ บริ การในสํานักหอสมุดของอาจารย์ มหาวิทบ
ยาลัยทักษิ ณ

2. ศึกษารู ปแบบการจัดนิทรรศการตามความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
3.
ศึกษาความพึงพอใจและปั ญหาในการให้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด
4.
ศึกษาความพึงพอใจการใช้ ระบบยืมคืนด้ วยตนเองของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ
5. การศึกษาความต้ องการและการใช้ สารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษาในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารทัวไป
1. ศึกษาความคุ้มค่า/คุ้มทุนของครุภณ
ั ฑ์สํานักหอสมุด
2. ปั ญหาการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ของบุคลากร
โครงการจัดตัง? หอจดหมายเหตุ
- ศึกษาปั ญหาทีสง่ ผลต่อการบริ หารจัดการโครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองผู้อาํ นวยการสํานักหอสมุด
- ความต้ องการการสนับสนุนในการดําเนินงานของ ห้ องสมุดโรงเรี ยนของรัฐในเขตพื /นทีทําการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จาก 18 โครงการ สู่การปฏิบัตจิ ริงปี งบประมาณ 2552-2554 จํานวน 9 โครงการ ดังนี ?
1. ต้ นแบบห้ องสมุดมีชีวิตในบริ บทของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ (ได้ รับการสนับสนุน
ทุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนา)
2. ศึกษาสาเหตุและลักษณะความคลาดเคลือนของฐานข้ อมูลบรรณานุกรมกับวัสดุสารสนเทศ
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ (ได้ รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนา)
3. ความต้ องการและการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์และนิสิตในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ความต้ องการการสนับสนุนในการดําเนินงานของ ห้ องสมุดโรงเรี ยนของรัฐในเขตพื /นทีทําการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. พัฒนาระบบยืม – คืน อัตโนมัติโดยใช้ ระบบสแกนลายนิ /วมือ (ได้ รับการสนับสนุนทุนจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา)
6. คูม่ ือปฏิบตั ิงาน เรื อง ระบบขยายเสียง
7. คูม่ ือ MARC 21 สําหรับระเบียนสือโสตทัศน์ในห้ องสมุด

8. โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลคลังปั ญญา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
9. โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลท้ องถินภาคใต้
ความสําเร็ จ สิงทีได้ จากการพัฒนา
1. มีโครงการวิจยั สถาบันและโครงการพัฒนางานอันจะส่งผลให้ การดําเนินงานและการให้ บริ การ
ของสํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ /น สามารถตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากยิงขึ /น
2. มีการทํางานเป็ นทีมและมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกัน
3. บุคลากรสามารถนําผลงานไปใช้ ปรับตําแหน่งเพือความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ
4. บุคลากรได้ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริง ทําให้ เข้ าใจและเกิดทักษะมากกว่าการฟั งบรรยายหรื อการ
ถ่ายทอดทฤษฎีจากผู้เชียวชาญ
ปั จจัยความสําเร็ จ
1. การกําหนดนโยบายทีชดั เจนรวมทั /งการสนับสนุนจากผู้บริ หารสํานักหอสมุด
2. บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการแก้ ปัญหาหน้ างาน การปรับปรุง พัฒนา
งานโดยอาศัยข้ อมูลจากการศึกษาวิจยั และโครงการพัฒนางาน
3. การนําเครื องมือต่าง ๆ มาช่วยขับเคลือน เช่น
3.1 การจัดการความรู้
3.2 การนําโครงการทีผ่านการพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบตั ิการระจําปี ของสํานักหอสมุด
การกําหนดตัวชี /วัดและมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปี ละ 2 ครัง/
3.3 การมอบหมายงานในข้ อตกลงภาระงาน และกําหนดตัวชี /วัดรายบุคคลทีชดั เจน
3.4 แรงจูงใจทีสามารถนําผลงานไปขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการ หรื อปรับตําแหน่งให้
สูงขึ /น
-----------------------------------------------

