แนวปฏิบัติท่ ดี ี : การจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน
กรณีสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
1. ข้ อมูลทั่วไป
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นัน้ มหาวิทยาลัยชันน
้ าทัว่ โลกได้ มงุ่ เน้ นให้ ความสาคัญกับ
ผู้เรียน (Student Center) และใช้ กิจกรรมเป็ นฐานในการเรียนรู้ (Activity-based Learning) ซึ่งเป็ น
การศึกษาแบบเน้ นผลลัพธ์ (Outcome-based Education) โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. เป็ นการศึกษาที่มงุ่ เน้ นผลลัพธ์ ไม่ใช่การมุง่ เน้ นใส่ความรู้ (Input-based Education) โดย
ผู้สอนจะตังผลลั
้ พธ์ที่ผ้ เู รียนควรจะได้ รับหรือควรจะเป็ นหลังจากการเรียนเสร็จสิ ้น จากนันจึ
้ ง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรม
2. ผู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนไม่ใช่ผ้ สู อน แต่เป็ นตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนเพียงทาหน้ าที่เป็ นวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ ผ้เู รียนคิดได้ เรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง ดังนัน้
ผู้เรียนจึงเป็ นศูนย์กลางของการเรียน
3. การศึกษาแบบเดิมอาจารย์จะเป็ นผู้ผกู ขาดความรู้ ผู้เรียนจะต้ องจาทุกอย่างตามที่อาจารย์
บอกและวัดผลว่านิสิตท่านใดจาและตอบตามที่อาจารย์บอก แต่การศึกษาที่มงุ่ เน้ นผลลัพธ์มี
การจัดโครงสร้ างการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็ นแบบแนวระนาบ ผู้เรียนและผู้สอนจะ
เรียนรู้ร่วมกัน
4. การศึกษาแบบเน้ นผลลัพธ์ไม่ใช้ วิธีการเรียนรู้โดยการฟั งบรรยาย (Lecture-based Learning)
แต่ใช้ วิธีการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมและลงมือปฏิบตั ิ (Activity-based Learning) เช่นการเรียนรู้
จากปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริง (Problem-based Learning) การเรียนรู้โดยการทาโครงงาน
(Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service-based Learning)
ซึ่งเป็ นการนาความรู้ไปรับใช้ สงั คม บริการสังคม
5. การศึกษาแบบเน้ นผลลัพธ์จะจัดให้ ผ้เู รียนได้ สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (Reflection) อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั และมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้ ผ้ สู อนทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดในตัวผู้เรียนว่าเป็ นไปตามที่วางแผนไว้ หรือไม่

2. ปั จจัยเกือ้ หนุนที่ทาให้ การจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียนสัมฤทธิ์ผล
การจัดการศึกษาแบบเน้ นผลลัพธ์จะได้ ผลลัพธ์อย่างดีเยี่ยม ถ้ าหากหน่วยงานสนับสนุนทาง
การศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่นสานักหอสมุด ได้ ดาเนินการจัดเตรียมทรัพยากรและสภาพแวดล้ อมการ
เรียนรู้ตา่ งๆ ไว้ อย่างครบถ้ วน ดังต่อไปนี ้
1. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศไว้ ให้ บริการอย่างเหมาะสม ทันสมัย และตรงตามความ
ต้ องการแก่ผ้ ใู ช้
2. การบริการสูค่ วามเป็ นเลิศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเน้ นผลลัพธ์
3. มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรสานักหอสมุด เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถ และ
ความพร้ อมในการให้ บริการเพื่อการเป็ นพลเมืองอาเซียน
ในการนี ้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็ นกลไกหนึง่ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ
พลเมืองอาเซียน และมีพนั ธกิจหลักที่สาคัญคือ การแสวงหา การพัฒนาระบบ การเผยแพร่และการบริการ
สารสนเทศทุกประเภท ทังที
้ ่เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยทัง้ 4ด้ าน ได้ แก่ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี ้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ได้ ดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
มากมายทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน โดยเตรียมความ
พร้ อมทังในด้
้ านทรัพยากรสารสนเทศ การให้ บริการเชิงรุก การพัฒนาให้ บคุ ลากรในมหาวิทยาลัยทักษิณมี
ความรู้ความสามารถ
3. การดาเนินการ
3.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียนได้ถกู กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาสานักหอสมุด
พ.ศ. 2556-2560ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักหอสมุดมีศกั ยภาพในการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและ
สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ทงทางกายภาพและทางออนไลน์
ั้
(Provide learning
environment both physical and online)

กิจกรรมที่ 1การมีสว่ นร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ บริการในห้ องสมุด โดย
สานักหอสมุดเป็ นผู้อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ใู ช้ ตอ่ การสัง่ ซื ้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนามาให้ บริการใน
ห้ องสมุด เช่นกิจกรรม Book Fair, โครงการผู้บริหารสานักหอสมุดพบสาขาวิชา เป็ นต้ น

กิจกรรมที่ 2 การรวมกลุม่ เครือข่ายงานที่มีพนั ธกิจเดียวกันเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ใช้ บริการ
และประโยชน์สงู สุดต่อมหาวิทยาลัย โดยสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณได้ ร่วมเป็ นสมาชิกในข่ายงาน
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพมา
ให้ บริการแก่ผ้ ใู ช้ อีกทังยั
้ งเป็ นการรวมตัวกันเพื่อการต่อรองสิทธิ์ตา่ งๆ (ด้ านงบประมาณ) จากกลุม่ บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง เช่นการจัดซื ้อ e-book และการซื ้อบริการ One Search ร่วมกันในนามกลุม่ PULINET

กิจกรรมที่ 3จัดสภาพแวดล้ อมให้ สนับสนุนการเรียนรู้ทงด้
ั ้ านกายภาพและด้ านออนไลน์ โดยมี
การจัดเตรียมความพร้ อมด้ านอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ข้ อมูลในเว็บไซต์
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้ สาย ระบบการสืบค้นสารสนเทศ (OPAC) ช่องทางการเข้ าถึงสารสนเทศ ที่นงั่ อ่าน

หนังสือ ห้ องศึกษาค้ นคว้ าแบบกลุม่ ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้ องฝึ กภาษาด้ วยภาพยนตร์และคาราโอ
เกะ เป็ นต้น

3.2 การบริการสู่ความเป็ นเลิศ
การจัดบริการต่างๆ สูค่ วามเป็ นเลิศด้ านงานบริการจากสานักหอสมุด เพื่อให้ ผ้ใู ช้ ได้ มีความรู้
เพิ่มขึ ้น มีความพร้ อมต่อการก้ าวสูก่ ารเป็ นพลเมืองอาเซียน ได้ ถกู กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในแผนพัฒนา
สานักหอสมุด พ.ศ. 2556-2560ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุง่ เน้ นผู้ใช้ บริการ (User Focus)
เป้าประสงค์ที่ 1 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มีทกั ษะสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง(SelfDirected Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมืออย่างเข้ มแข็งและต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/อาจารย์/ฝ่ าย
กิจการนิสติ /องค์การนิสิต/ศิษย์เก่าในการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2 ร่วมสร้ าง Information Literacy Skillและ ICT Literacy Skill แก่นิสิต ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายทังหลั
้ กสูตรพัฒนานิสิตนอกชันเรี
้ ยนและกิจกรรมอื่นๆเพื่อสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1 การเข้ าถึงผู้ใช้ บริการทุกกลุม่ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ บริการต่างๆ แก่ผ้ใู ช้ นอก
สถานที่ เช่นโครงการห้ องสมุดเคลื่อนที่ การนาเสนอทรัพยากรสารสนเทศและบริการแก่ผ้ใู ช้ การรับฟั ง

ปั ญหาและข้ อเสนอแนะจากผู้ใช้ เช่นโครงการผู้บริหารสานักหอสมุดพบสาขาวิชา และผู้บริหาร
สานักหอสมุดพบองค์การนิสิต เป็ นต้ น

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการรู้สารสนเทศให้ แก่นิสิต โดยเน้ นทักษะการสืบค้ น การเข้ าถึง การใช้
เครื่องมือในการสืบค้ นสารสนเทศ (OPAC) และการสืบค้ นสารสนเทศขันสู
้ ง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ
กิจกรรม ICT 1 เน้ นทักษะพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อการสืบค้ นสารสนเทศโดยกาหนดให้ นิสิตใหม่จะต้ องมีทกั ษะ
นี ้และกิจกรรม ICT 2 เน้ นทักษะการสืบค้ นขันสู
้ ง เหมาะกับนิสิตชันปี
้ ที่ 3 เพื่อประยุกต์ใช้ ในการสืบค้ นจาก
ฐานข้ อมูลต่างๆ ให้ สามารถประยุกต์ใช้ ในการทาสัมมนา การทาโครงงาน หรือการทาวิทยานิพนธ์ตา่ งๆ

กิจกรรมที่ 3 การให้ บริการแก่อาจารย์และนักวิจยั เพื่อการทาผลงานทางวิชาการ ตารา หนังสือ
และการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ โดยมุง่ เน้ นบริการการยืมระหว่างห้ องสมุด บริการการยืมระหว่าง
วิทยาเขต การอบรมการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการทาผลงานทางวิชาการ เช่นโครงการอบรมการใช้

โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote แก่อาจารย์/นักวิจยั บริการการตรวจสอบรายการอ้ างอิง/
บรรณานุกรมในวิจยั ผลงานทางวิชาการแก่การทาอาจารย์/นักวิจยั
กิจกรรมที่ 4 ให้ บริการวิชาการแก่ชมุ ชน เป็ นการแบ่งปันความรู้ด้านการจัดการห้ องสมุดไปสู่
ชุมชนที่ใกล้ เคียง ด้ วยการจัดห้ องสมุดให้ กบั โรงเรียนด้ อยโอกาส นอกจากนี ้ยังมีการจัดโครงการเพื่ออบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ให้ แก่นกั เรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในบริเวณใกล้ เคียง เช่น โครงการปั นน ้าใจจาก
พี่สนู่ ้ องโครงการยุวบรรณารักษ์ และโครงการ Library Camp ตามรอยพ่อ สานความรู้สภู่ มู ิปัญญาเด็กไทย

3.3 พัฒนาความสามารถของบุคลากร
การจัดการศึกษาแบบเน้ นผลลัพธ์นนั ้ บุคลากรของสานักหอสมุดจาเป็ นอย่างมากที่ต้องมีความรู้
ความสามารถด้ านภาษาต่างประเทศ ด้ านเทคโนโลยีที่ก้าวทันกับการศึกษาในยุคปั จจุบนั โดยมีการระบุ
เอาไว้ อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาสานักหอสมุด พ.ศ. 2556-2560ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมุง่ ผลสัมฤทธิ์โดย
คานึงถึงคุณภาพ ชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 การส่งมอบบริการที่มคี ณ
ุ ภาพแก่ผ้ ใู ช้ บริการ:บริการและนวัตกรรมการบริการที่มี
คุณค่า (BestQualityService Delivery: valuableservices & service innovation)
กลยุทธ์ที่ 3 สรรหา ธารงรักษา และพัฒนาบุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะที่เป็ นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาองค์กร
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาด้ านภาษาต่างประเทศ บุคลากรสานักหอสมุดทุกคนได้ รับโอกาสในการ
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ เพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยและพร้ อมที่จะให้ บริการกับ
ชาวต่างขาติ เช่น โครงการ English for library staff, Shadowing เป็ นต้น

- อบรมภาษาอังกฤษทุกวันๆละ ๑.๓๐ ชัว่ โมง รวม ๒๐ ชัว่ โมงและ
มีกิจกรรมภาคปฏิบตั ิ ๑๐ ชัว่ โมง(สงขลา)
- อบรมภาษาอังกฤษ ๑ คอร์ส เป็ นเวลา ๒ ชัว่ โมง (พัทลุง)

กิจกรรมที่ 2การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรทุกคนได้ เข้ าร่วมอบรมการใช้
แปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ มคี วามสามารถใช้ งานโปรแกรมสาเร็จรูปใหม่ๆ
และประยุกต์ใช้ งานกับงานห้ องสมุดได้ เช่นโครงการอบรม Microsoft Office ขันสู
้ ง โครงการอบรมการ
สร้ างงานพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher 2013 การอบกรมการใช้ งานโปรแกรม Format Factory เป็ นต้น

กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มทักษะในวิชาชีพ สานักหอสมุดสนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ าร่วมโครงการต่างๆ
เพื่อพัฒนาทักษะในวิชาชีพของแต่ละภารกิจ เช่น ด้ านบรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ แผนและงบประมาณ
บัญชี พัสดุ งานบุคคล คณะทางานต่างๆ ในข่ายงาน PULINET คณะทางานต่างๆ ในข่ายงาน ThaiLISเป็ น
ต้ น
กิจกรรมที่ 4การศึกษาวัฒนธรรม/วิธีการดาเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่มีพนั ธกิจเดียวกัน เปิ ด
โอกาสให้ บคุ ลากรได้ ศกึ ษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่มคี วามเป็ นเลิศในการให้ บริการ เพื่อการประยุกต์
ทัศนคติ มุมมองการทางาน ตลอดจนการปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองเช่นโครงการศึกษาดู
งาน
4. ผลการดาเนินกิจกรรม
ปั จจุบนั สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ มีการจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน โดยมีความ
พร้ อมทังด้
้ านกายภาพและด้ านคุณภาพการให้ บริการ โดยมีพื ้นที่ให้ บริการ 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตสงขลา
และวิทยาเขตพัทลุง ซึ่งจาแนกข้ อมูลแต่ละด้ านดังนี ้
ด้ านอาคารสถานที่
รายละเอียด
วิทยาเขตสงขลา
พื ้นที่ให้ บริการ
ประมาณ 9,660 ตารางเมตร
พืน้ ที่อ่าน (Reading area) สาหรับ ประมาณ 1,200 ที่นงั่
ผู้ใช้ บริการ
ห้ องศึกษาค้ นคว้ าแบบกลุม่
จานวน 9ห้ อง

วิทยาเขตพัทลุง
ประมาณ 4,800 ตารางเมตร
ประมาณ 350 ที่นงั่
จานวน 3 ห้ อง

รายละเอียด
ห้ องภาพยนตร์ /คาราโอเกะ

วิทยาเขตสงขลา
จานวน 1ห้ อง (ภายในมี 8 ชุด)

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ บ ริ ก า ร สื บ ค้ น
ฐานข้ อมู ล /ศึ ก ษาค้ นคว้ าตาม
อัธยาศัย
คอมพิวเตอร์บริการสืบค้ น OPAC
ชุดบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
โถงจัดนิทรรศการ

จานวน 30 ชุด

วิทยาเขตพัทลุง
จ า น ว น 1ห้ อ ง แ ล ะ บ ริ เ ว ณ
ภายนอก 4 ชุด
จานวน 27 ชุด

จานวน 26ชุด
จานวน 24ชุด
บริเวณชัน้ 1

จานวน 15ชุด
จานวน 30ชุด
บริเวณชัน้ 1

ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ
รายละเอียด
สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
สื่อโสตทัศน์
CD, DVD, CD-ROM
วีดิทศั น์
แถบเสียง
ฐานข้ อมูล
ฐานข้ อมูลออนไลน์
E-Theses
E-Book
E-Journal

วิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง

134,130
29,657
1,088
123
18
2

48,733
5,930
273
53
11
1

13,026
29
859

7,628
12
84
52
314,582
141,593
25,384

ด้ านการเข้ าใช้ งาน
รายการ
2554
จานวนการ Access ฐานข้ อมูลที่บอกรับ 695,504
โดย สกอ
จานวนผู้เข้ าใช้ งาน
* เกิดความขัดข้ องในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2555
642,942*

2556
364,751*

304,586

379,351
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