สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กับกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้ ตลอดชีวิตแก่ นิสิต: เรียนรู้จากการปฏิบัติ
สายพิณ วิไลรัตน์
ปฏิบัตอิ ย่ างไร
1. แปลงยุทธศาสตร์ ที 1 ”พัฒนาความเป็ นเลิศในการให้ บริการสารสนเทศ เป้าประสงค์ ท- ี 2
ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทักษะสารสนเทศ เพื-อส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้ วยตนเอง(Self Directed Learning) และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) กลยุทธ์ ท- ี 1
ร่ วมมือกับคณาจารย์ ในการกระตุ้น/การจัดกิจกรรมส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
(Self
Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมทัง- สร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ นิสิต (เร่ งด่ วน) กลยุทธ์ ท- ี 2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุกหลากหลาย
รูปแบบให้ กับนิสิตเน้ นนิสิต ปี 3-4 และบัณฑิตวิทยาลัย (เร่ งด่ วน)” ซึง เป็ นกลยุทธ์เร่งด่วน ในแผนพัฒนา
สํานักหอสมุด พ.ศ. 2552-2555 สํานักหอสมุดได้ แปลงกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ ดังนี ,
1. การแสวงหา/ การรวบรวมความรู้ทงความรู
ั,
้ ทีเป็ น tacit และ explicit เพือกําหนดบริการ/กิจกรรมให้
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
1.1 การศึกษาแนวปฏิบตั ขิ องห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอืน ๆ
1.2 การศึกษาจากผลงานวิจยั ทังในและต่
,
างประเทศ
1.3 การศึกษาข้ อมูลจากผู้ใช้ บริการ ในหลายลักษณะ เช่น การสํารวจความคิดเห็น ความต้ องการ
การรับข้ อเสนอแนะ เป็ นต้ น
1.4 การประชุม ระดมแนวคิดจากบุคลากรในฐานะทีเป็ นผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2. การสังเคราะห์ความรู้สกู่ ิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของ
สํานักหอสมุด ปี การศึกษา 2553 จํานวน 15 กิจกรรม/ โครงการ ดังนี ,
2.1 ICT กับการรู้สารสนเทศ (1) Information Literacy : IL1
2.2 ICT กับการรู้สารสนเทศ (2) Information Literacy : IL2
2.3 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื อง การสืบค้ นสารสนเทศเพือการทํารายงาน/ปั ญหาพิเศษ
2.4 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื อง การจัดการบรรณานุกรมด้ วยโปรแกรม EndNote
2.5 โครงการยืมหนังสือน๊ านนาน
2.6 โครงการสุดยอดนักอ่าน

2.7 โครงการคนรักห้ องสมุด
2.8 โครงการส่งเสริมการใช้ “มุมคุณธรรม”
2.9 โครงการเพือนช่วยหาหนังสือ
2.10 โครงการติดตามตัวเล่ม
2.11 โครงการโบนัสคูปอง
2.12 โครงการห้ องสมุดอินเลิฟ
2.13 โครงการสุขสันต์ปีใหม่กบั ห้ องสมุด

3.
4.
5.
6.
7.

2.14 โครงการบรรณารักษ์สญ
ั จร
2.15 โครงการ Library Rally Tour
นําโครงการบรรจุในแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี กําหนดเป้าหมาย ตัวชี ,วัดและผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์โครงการสูก่ ลุ่มเป้าหมาย
นําระบบการจัดการความรู้มาช่วยขับเคลือน โดยได้ กําหนดเป็ นประเด็นความรู้ ปี การศึกษา 2553
ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน ปี ละ 2 ครัง, รวมทังการสํ
,
ารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อกิจกรรม/โครงการดังกล่าว
นําผลการประเมิน/การสํารวจมาปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต ปี การศึกษา 2554 มีโครงการทีผู้ใช้ บริการเสนอแนะและจะนําไปบรรจุในแผนปฏิบัตกิ ารปี
การศึกษา 2554 ดังนี( 1) บริการท่ านขอมาเราจัดให้ (จัดทรัพยากรสารสนเทศทีอาจารย์ ร้อง
ขอ/ต้ องการยืมไว้ ให้ ทเคาน์
ี
เตอร์ ยืม-คืน อาจารย์ สามารถยืมได้ ทันที โดยไม่ ต้องไปหา
ทรัพยากรสารสนเทศทีชั(น 2) การแนะนําบริการ/กิจกรรม/ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริเวณที
มีผ้ ูใช้ บริการจํานวนมาก เช่ น โรงอาหาร 3) การจัดกิจกรรม Road Show เพือแนะนําห้ องสมุด
ตามคณะ 4) การตอบคําถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ของสํานักหอสมุดและมีรางวัลให้

ได้ อะไรจากการพัฒนา
ผู้ใช้ บริการ
1. นิสิตรู้สารสนเทศมากขึ ,น นิสิตทีเข้ าร่วมโครงการ ICT กับการรู้สารสนเทศ (1) Information Literacy :
IL1 และ ICT กับการรู้สารสนเทศ (2) Information Literacy : IL2 สามารถทําแบบทดสอบ IL ผ่าน
เกณฑ์ ร้ อยละ 96.81 สูงกว่าเป้าหมายทีกําหนดไว้ ที ร้ อยละ 80
2. ผู้ใช้ บริการ ได้ รับความสะดวกในการใช้ บริการมากขึ ,น

องค์ กร
1. มีความร่วมมือกับอาจารย์ผ้ สู อนมากขึ ,น
2. ภาพลักษณ์การให้ บริการเชิงรุก ทีมงุ่ เน้ นผู้ใช้ บริการ
3. มีความตระหนักและตืนตัวต่อความคาดหวังและความต้ องการของผู้ใช้ ทีเปลียนแปลง รวมทังการ
,
พัฒนาบริการใหม่ ๆ ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการอย่างต่อเนือง
4. ได้ เรี ยนรู้ถึงพฤติกรรมในการใช้ และการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ บริการทีปรับเปลียนไปตาม
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําข้ อมูลมาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน การ
บริการให้ ตอบสนองความต้ องการต่อไป
5. เรี ยนรู้จากความไม่สําเร็จตามเป้าหมายจากการปฏิบตั /ิ ประสบการณ์จริง สู่การปรับปรุง/พัฒนาใน
อนาคต
ผู้ปฏิบัตงิ าน
1. มีการทํางานเชิงรุกมากขึ ,น
2. มีจิตบริการมากขึ ,น เนืองจากทุกโครงการเป็ นบริ การเสริมทีสํานักหอสมุดพยายามสรรค์สร้ างเพิมเติม
จากบริการพื ,นฐาน
3. ได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถ เพือรองรับบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนือง
อย่างไรก็ตามแม้ วา่ สํานักหอสมุดจะพยายามจัดโครงการ/บริการอย่างหลากหลายในปี การศึกษา 2553
เพือส่งเสริมการใช้ บริ การ หรื อส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดยังไม่บรรลุเป้าหมายทีกําหนด
ไว้ วา่ จํานวนการใช้ ห้องสมุด/ทรัพยากรสารสนเทศ เพือการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองของนิสิตเพิมขึ ,น ในทาง
กลับกัน ผู้ใช้ บริ การมีจํานวนลดลง กล่าวคือ ในปี การศึกษา 2552 มีการเข้ าใช้ จํานวน 1,546,694 ครัง, ปี
การศึกษา 2553 มีการเข้ าใช้ จํานวน 1,484,660 ครัง, ลดลง ร้ อยละ 4.01 ซึ-งจากปั ญหาหรือบทเรียน
ดังกล่ าว

สํานักหอสมุดคงต้ องศึกษาข้ อมูลเพิ-มเติมถึง

“สาเหตุการไม่ ใช้ ห้องสมุดหรือทรัพยากร

สารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ” เพื-อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้
ตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ใช้ บริการต่ อไป
----------------------------------------------

