แนวปฏิบัติท่ ดี ี การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของบุคลากร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์*
ในส่วนนโยบายการบริ ห ารจัด การของสานัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้ ม่งุ เน้ น เรื่ อ ง การ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และให้ ความสาคัญกับบุคลากร กล่าวคือ ให้ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนองค์กรไปสูว่ ิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งในการบริหารจัดการหรื อดาเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าว ทาให้ การดาเนินงานระดับองค์กรของสานักหอสมุดบรรลุเป้าหมาย โดยบุคลากรที่มีศกั ยภาพ มีความ
เป็ นมืออาชีพ จะเป็ นกลไกหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนในกิจกรรม/โครงการของสานักหอสมุดต่างๆ ซึ่งไม่ว่า
จะเป็ นองค์กรใด ก็ล้วนแล้ วแต่ต้องการบุคลากรที่มีการทางานแบบมืออาชีพทังสิ
้ ้น ซึ่งมีความเป็ นมืออาชีพนันมี
้
ความหมายที่ลกึ ซึ ้งและมากเกินกว่าใบประกอบวิชาชีพที่ได้ มา
เหตุผลในการพัฒนา
พัฒนาความเป็ นมืออาชีพของบุคลากร
ปฏิบัติอย่างไร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มสร้ างองค์กรแห่งความสุขอย่างจริงจัง ตังแต่
้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมา โดยดาเนินการในหลายลักษณะทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ดังนี ้
1. กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ชดั เจน ในแผนพัฒนาสานักหอสมุด พ.ศ. 25562560
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยคานึงถึงคุณภาพ ชีวติ และสุขภาวะของสมาชิกในองค์ กร/การวิจัย
เป้ าประสงค์ ที่ 1 การส่งมอบบริ ก ารที่ มีคุณภาพแก่ผ้ ใู ช้ บริ ก าร: บริ ก ารและนวัตกรรมการ
บริการที่มีคณ
ุ ค่า (Best Quality Service Delivery: valuable services & service innovation)
กลยุท ธ์ที่ 1 ยกระดับ และพัฒนาคุณ ภาพการดาเนิน งานในทุก มิติให้ มีมาตรฐานด้ วย
เกณฑ์คณ
ุ ภาพและเหนือความคาดหวังของผู้ใช้ บริการ
กลยุทธ์ที่ 3 สรรหา ธารงรักษา และพัฒนาบุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะที่เป็ นกลไกสาคัญใน
การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้ มี ความก้ าวหน้ าตามตาแหน่งงาน
และธารงรักษาความมี “จิตบริการ”
กลยุท ธ์ ที่ 5 สร้ างสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศสถานที่ ท างานให้ น่าอยู่ บุคลากรมี
ความสุขในการทางาน จัดกิจกรรมสร้ างเสริมความรัก และความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้ มีผลการดาเนินงานที่
ดีและภาคภูมิใจในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสานักหอสมุดให้ เป็ นองค์กรที่เข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
6.1 มุ่งคุณภาพ โดยสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมให้ บุคลากรทุกคน ปรับปรุงผล
การดาเนินงาน เพื่อบรรลุพนั ธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
6.2 สร้ างวัฒนธรรมบุคลากรให้ ม่งุ เน้ น การสร้ าง/การส่งมอบประสบการณ์ที่ ดีแก่
ผู้ใช้ บริการ (Excellent Customer Experience) เพื่อส่งเสริมความผูกพันของผู้ใช้ บริการ
6.3 สร้ างบรรยากาศให้ เกิดการเรียนรู้ทงระดั
ั ้ บองค์กรและระดับบุคคล
6.4 พัฒนาทีมข้ ามสายงาน (cross functional team)
2. แปลงยุทธศาสตร์ที่ 4 สูก่ ารปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1.1 การบริ ห ารงานแบบมีส่วนร่วมและการท างานเป็ นที ม มีระบบให้ บุคลากรประเมิน
competency และการเป็ น role model ในการปฏิบัติตามค่านิยมของผู้อานวยการ
สานักหอสมุด
2.1.2 การธารงรักษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กาหนด Competency บุคลากรรายตาแหน่ ง และจัดทาแผนการบริหารและการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร พ.ศ. 2557-2560 โดยวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล Training Need
,Training Want ,Core Competency และ Functional Competency และมีวิธีการ
พัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่น ระบบสอนงาน (Coaching) การมอบหมายงาน
การเป็ นพี่เลี ้ยง การให้ คาปรึก ษา การอบรม การเข้ าร่วมประชุม การศึก ษาดูงาน
การศึกษาต่อ เป็ นต้ น
- ส่งเสริมความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ โดยกาหนดให้ ทาผลงานวิชาการ เช่น บทความ
ทางวิชาการ คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน งานวิจัยสถาบัน ฯลฯ เพื่อนาผลที่ไปใช้ ในการขอ
กาหนดตาแหน่งชานาญการหรือเลื่อนระดับให้ สงู ขึ ้น โดยมีระบบ พี่เลี ้ยง การเป็ น
ที่ปรึกษา

2.1.3 การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพ
- มีแผนการพัฒนาผู้บริ หารและบุคลากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เพื่อใช้ ใ น
การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของบุคลากร เช่น โครงการศึกษาดูงาน การให้ ความรู้ทางด้ าน
IT แก่บคุ ลากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการสร้ างคุณค่าคน เพิ่มคุณค่างาน โครงการ TSU Library Award (การปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน การสร้ างนวัตกรรม) เป็ นต้ น
- การมอบหมายงาน การกากับ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
มีระบบมอบหมายภาระงาน การกากับ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุค ลากรในลัก ษณะการจัดท าข้ อตกลงภาระงานก่ อนการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี ว้ ัด
รายบุคคล ตังแต่
้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปั จจุบนั
- การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ ความสาคัญ กับ การสื่อสารทัง้ การสื่อสารกับบุคลากรและกั บ ผู้ใช้ บ ริ ก าร มีก าร
สื่อสาร 2 ทาง ทัว่ ทังองค์
้ กร โดยใช้ ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ e-mail ระบบ e-meeting ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Social network กิจรรม Morning Brief กับงานบริการ รวมทัง้ การ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบเครื อข่าย บุคลากรสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ สะดวก
รวดเร็ ว มีก ารถ่ ายทอดและสื่อสารนโยบาย/เป้ าหมาย/วิสัย ทัศน์ ของสานัก หอสมุดให้ กับ
บุคลากรได้ รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อจะร่วมกันปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน
- ระบบสร้ างแรงจูงใจ
มีระบบสร้ างแรงจูงใจโดยการสนับสนุนและการให้ รางวัลแก่บุคลากรที่ดาเนินงานได้
ตามแผนงาน การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ รางวัลและคาชมเชยแก่บคุ ลากรที่เป็ นผู้ให้ บริ การ
ดีเด่น สนับสนุนทุนในการทาวิจัยสถาบัน /โครงการพัฒนางาน โดยได้ จัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการ TSU Library Awards: ร่วมคิด ร่ วมทา สร้ างสรรค์นวัตกรรมกับการ
บริการเชิงรุก โครงการสร้ างคุณค่าคน เพิ่มคุณค่างาน เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากร
ร่วมวิเคราะห์ ค้ นหา ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ บคุ ลากรทางานเป็ นทีม
สร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยมีงบประมาณสนับสนุน
เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจแก่บคุ ลากรที่มีผลงานสร้ างสรรค์

- ระบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
เพื่อค้ นหาและพิจารณาผลการประเมินและข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ จากการประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และความผูกพันต่อสานักหอสมุดของบุคลากร สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน ซึ่งจะมีการสารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน และความผูกพันต่อสานักหอสมุดของบุคลากร สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ปี ละ 1 ครัง้
2.2 การนา KM มาเป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสานักหอสมุดสูเ่ ป้าหมาย วิสยั ทัศน์ที่วางไว้ โดย
มี บ ริ หารงานแบบมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ แ ละให้ ความส าคั ญกั บ บุ ค ลากร จึง ได้ ก าหนดเป็ น
ประเด็นความรู้ “การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็ นมืออาชีพ ”
ในปี การศึกษา 2556 โดยกาหนดเป้าหมายและตัวชี ้วัดที่ชัดเจน การพัฒนาบุคลากร การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การแสวงหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ และการรวบรวมความรู้
จัดเก็บและเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์สานักหอสมุด ทังเพื
้ ่อให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในระดับบุคคล
และระดับองค์กร
จากการน า KM มาขับเคลื่อน ท าให้ ได้ คุณลัก ษณะของบุคลากรที่ ทางานแบบมือ
อาชีพ ได้ แก่
-

ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
- ยึดถือค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร
- ใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ หาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้จากการเป็ น “มืออาชีพ” กับ
มืออาชีพ หาความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้ที่เก่งกว่า/เพื่อนร่วมวิชาชีพต่าง
องค์กร เพื่อพัฒนาตนเอง
- มีความคิดสร้ างสรรค์ เปิ ดโลกทัศน์
- มีรูปแบบการทางานที่หลากหลาย ไม่ยึดติด
- เตรียมตัวให้ พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ
- กล้ ายอมรับผิด จากการกระทาของตนเอง โดยไม่กล่าวโทษสถานการณ์ หรื อบุคคล
อื่น และนาเอาความผิดพลาดมาเป็ นบทเรียน

- เชื่อมัน่ ให้ เกียรติ และรักษาสัญญากับตัวเอง ผู้นาและเพื่อนร่วมงาน
- เปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็ นต้ น
ตัวอย่ าง : กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การศึกษาดูงาน จากห้ องสมุดเพื่อนบ้ าน
- การจัดทาแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
- การให้ ความรู้ทางด้ าน IT แก่บคุ ลากร
* อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง Format Factory
* อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การสร้ างงานพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher 2013
* อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง Microsoft Office 2010
- การให้ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค/ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ (Information Searching /
Retrieval)
- โครงการสร้ างคุณค่าคน เพิ่มคุณค่างาน
- โครงการ TSU Library Award
- Morning Brief กับงานบริการ
- English for library staff
- โครงการธรรมะดลใจ
ตัวอย่ าง : กิจกรรมการแสวงหาองค์ ความรู้ การรวบรวมความรู้จัดเก็บและเผยแพร่ ผ่าน
เว็บไซต์ สานักหอสมุด

-

- เรียนรู้การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบตั ิงานสูค่ วามเป็ นมืออาชีพจากห้ องสมุด
เพื่อนบ้ าน
เรียนรู้การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบตั ิงานสูค่ วามเป็ นมืออาชีพจากหน่วยงาน
ชัน้ น าในภาคบริ ก ารจาก 3 องค์ก รชัน้ น า ได้ แก่ 1) AOT (บ.ท่าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) 2) บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) : CP Alls 3) บริ ษัท เคาน์เตอร์
เซอร์วิส จากัด

- การนาความรู้ที่ได้ ทงั ้ หมดมาพัฒนาเป็ นแนวปฏิบัติให้ เหมาะสมกับบริ บทของสานักหอสมุด
โดยผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการพี่น้องเล่าสู่กันฟั ง Morning Brief กับงานบริ การ
โครงการ KM Sharing Day เป็ นต้ น โดยได้ จัดเก็บและเผยแพร่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรผ่าน
เว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด “แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี การพั ฒ นาความเป็ นมื อ อาชี พ ของบุ ค ลากร
ส านั ก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ” [http://www.lib.tsu.ac.th] คลิ ก ที่ Knowledge
management
ความสาเร็จสิ่งที่ได้
ผู้ใช้ บริการ
1.ได้ รับบริการที่หลากหลาย สอดคล้ องกับความต้ องการ สะดวก รวดเร็ว และ one stop service
2.มีบริการใหม่ ๆ และบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้ องการมากขึ ้น
3.ตระหนักและเห็นความสาคัญของผู้ใช้ บริการมากขึ ้น ใส่ใจและพยายามร่วมกันหาแนวทางพัฒนา
บริการสูค่ วามเป็ นเลิศ
องค์ กร/สานักหอสมุด
ผลการดาเนินงานของสานักหอสมุดปี การศึกษา 2556 บรรลุเป้าหมาย ดังนี ้

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ความผูกพันของบุคลากร
หมายเหตุ : * ข้ อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ปี งบประมาณ
2552 2553 2553
4.63 4.69 4.78

ปี การศึกษา
2554 2555 2556
4.94 4.94 4.90*

3.80
4.18
-

4.09
3.94
4.21

3.76
3.70
4.04

3.88
-

3.93 4.10
3.94 4.01
4.14 4.20

บุคลากร
1. มีความรับผิดชอบและมีสว่ นร่วมในความสาเร็จ/ความผิดพลาดขององค์กร
2. มีการทางานเป็ นทีมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. บุคลากรได้ รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสานักหอสมุดอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง ส่งผลต่อการทางานแบบเป็ นมืออาชีพของบุคลากร
ปั จจัยแห่ งความสาเร็จ
1. ผู้นาองค์กรมีภาวะผู้นา มีความมุ่งมัน่ ในการให้ ความสาคัญกับบุคลากร และเป็ นแบบอย่างใน
การเปลี่ยนแปลง หรือสร้ างบรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลง
2. การก าหนดนโยบายที่ ชัด เจน รวมทัง้ การสื่อ สารและท าความเข้ าใจ (ถ่ า ยทอด) นโยบาย/
เป้าหมาย/วิสยั ทัศน์ ขององค์กร
3. ผู้นาสร้ างบรรยากาศให้ เกิดการทางานเป็ นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. ความพยายามและความตังใจของบุ
้
คลากรที่จะปรับเปลี่ยนและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
และให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
5. การใช้ ระบบการจัด การความรู้ ในการขับ เคลื่ อนอย่ างต่อ เนื่ อ ง (ในปี การศึก ษา 2553-2555
สานักหอสมุดได้ รับรางวัลยอดเยี่ยมด้ านการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัย)
เพราะว่าการท างานแบบมืออาชีพสามารถเกิดขึ ้นได้ กับทุกสาขาวิช าชีพทุก ตาแหน่งหน้ าที่ การงาน
ตังแต่
้ ระดับปฏิบตั ิการจนถึงผู้บริหาร การทางานแบบมืออาชีพนัน้ จาเป็ นต้ องมีทงั ้ ความรู้ความสามารถและ
ความมัน่ คงด้ านจิตใจ แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะทาได้ ยาก หากแต่บคุ ลากรเริ่มต้ นพัฒนาตนเองแล้ วอีกไม่นานก็จะได้ รับ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารและองค์กรในที่สดุ
****************************************************

