ร่วมกับ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภ ูมิภาค (PULINET)
จัดอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบ ุคลากรข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) สูค่ วามเป็นเลิศ”
วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561
โรงแรมคริสตัล (Crystal Hotel) อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การบริหารจัดการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการกลมุ่ เป้าหมายหลัก และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สาคัญจึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการเรียนรท้ ู ี่เปลี่ยนไป องค์ประกอบที่สาคัญยิ่งในการพัฒนา
ดังกล่าวคือ การมีบ ุคลากรห้องสมุดท ุกระดับเป็นมืออาชีพ ทัง้ ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด เข้าใจบริบทของห้ องสมุดตนเองที่
ชัดเจน มีความร ้ ู ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องมือ (Tools) การบริหารองค์กรอย่างมี ธรรมาภิ บาล การวัดผลการดาเนินงาน การ
วางแผนเชิงกลย ุทธ์ ทัง้ การกาหนดวัตถ ุประสงค์เชิงกลยทุ ธ์ที่สาคัญ การค้นหาความได้เปรียบและความท้าทายเชิ งกลยทุ ธ์ของ
องค์กร การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลย ุทธ์ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม สามารถวางแผนหรือช่วยวางแผนเชิงกลยทุ ธ์ ถ่ายทอด
กลยทุ ธ์สแู่ ผนงาน และโครงการต่างๆ ด้านการให้ความสาคัญกับลกู ค้า /ผูใ้ ช้บริการ โดยเฉพาะเสียงของลกู ค้าและการสร้าง
ความผูกพัน การแสวงหาความคิด ความรส้ ู ึก ความต้องการและความคาดหวังของล ูกค้า ทัง้ ล ูกค้าในอดีต ล ูกค้าปัจจบุ นั ล ูกค้าใน
อนาคต รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ สาคัญ สามารถตอบสนองความต้องการ และให้บริการที่ เหนือความคาดหวัง อั นจะส่งผลให้
ล ูกค้า/ผูใ้ ช้บริการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความรัก ความผูกพัน ความจงรักภักดี เกิดการบอกต่อ ช่วยพัฒนาห้องสมุดให้มี
ศักยภาพ รองรับสังคมแห่งการเรียนรใ้ ู นอนาคต อันจะช่วยสนับสนนุ พันธกิจหลักของมหาวิ ทยาลัยให้มีศกั ยภาพในการแข่งขัน
พัฒนาสคู่ วามเป็นเลิศและเกิดความยัง่ ยืนตลอดไป

วัตถ ุประสงค์
•

•

การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
และการวั ด ผลการด าเนิ น งาน การ
วา ง แ ผน เชิ ง ก ลยุ ท ธ์ ก าร ก า หน ด
วัต ถุป ระสงค์เ ชิง กลยุท ธ์ที่ ส าคั ญ การ
ค้นหาความได้เ ปรี ยบและความท้า ทาย
เชิ ง กลยุท ธ์ข ององค์ก ร การวิ เ คราะห์
โอกาสเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โอกาสใน
การสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอด/
แปลงยุทธศาสตร์ส่แู ผนงาน โครงการ/
กิจกรรม
ความเป็ นเลิศที่มง่ ุ เน้นลูกค้า/ผูใ้ ช้บริการ
ทั้ง แนวทาง เทคนิคหรื อวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง ผูเ้ รี ย นและลู ก ค้า
กลุ่ม อื่ น การส ารวจความพึ ง พอใจ
ความไม่พึ งพอใจและความผูกพั น การ
สนับสนุนผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่ม อื่น การ
จั ด การความสั ม พั น ธ์ ตลอดจนการ
จัดการร้องเรียน

กลมุ่ เป้าหมาย
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม บรรณารักษ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดมหาวิ ทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (PULINET)
*** รับจานวนจากัด 80 คน ***

วัตถ ุประสงค์
•

•

แนวทางการบริ ห ารองค์ ก รอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล สามารถก าหนดตั ว วั ด ผลการ
ดาเนินงาน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ค้นหาความได้เปรียบ ความท้าทายเชิงกล
ยุท ธ์ข ององค์ก ร รวมทั้ ง วิ เ คราะห์โ อกาสเชิง กลยุท ธ์ โอกาสในการสร้า งนวั ต กรร ม
สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ส่แู ผนงานและโครงการต่างๆ ที่ มี
ประสิทธิผล
ความเป็ นเลิศที่มง่ ุ เน้นลูกค้า/ผูใ้ ช้บริการ ทั้งแนวทาง เทคนิคหรือวิธี การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรั บฟั งผูเ้ รี ยนและลูกค้า กลุ่มอื่ น การส ารวจความพึ งพอใจ ความไม่พึ ง พอใจและ
ความผูกพัน การสนับสนุนผูเ้ รียนและลูกค้ากลุม่ อื่น การจัดการความสัมพั นธ์ ตลอดจน
การจัดการร้องเรียน

กาหนดการฝึกอบรม (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิ ด
09.15 – 10.30 น. การบรรยาย หัวข้อ “ธรรมาภิบาลและการวางแผนเชิงกลย ุทธ์ตามมาตรฐานสากล : แนวทาง Malcolm Baldrige
(Thailand Quality Award - TQA)”
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและการวางแผนเชิงกลย ุทธ์ตามมาตรฐานสากล : แนวทาง Malcolm Baldrige
(Thailand Quality Award - TQA)” (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ แบ่งกลุม่ ทางาน หัวข้อ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความท้าทาย ความ
ได้เปรียบและโอกาสเชิงกลย ุทธ์”
14.30 – 14.45 น. อาหารว่าง
14.45 - 16.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ แบ่งกลุม่ ทางาน หัวข้อ “การวางแผนเชิงกลย ุทธ์”
- การกาหนดวัตถ ุประสงค์เชิงกลย ุทธ์
- การจัดทาแผนปฏิบตั ิการระยะสัน้ ระยะยาว
- การกาหนดตัวชี้วดั
16.30 – 17.00 น. ถาม-ตอบ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. การบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรด้วย LEAN”
- การบริหารการสูญเสีย (Waste Management)
- การบริหารจัดการองค์กรด้วย LEAN
- ตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กรด้วย LEAN
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ แบ่งกลุม่ ทางาน หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรด้วย LEAN” และการนาเสนองานกลุม่
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. นาเสนองานกลุม่ หัวข้อ “การวางแผนเชิงกลย ุทธ์”
14.15 – 14.30 น. อาหารว่าง
14.30 – 15.45 น. การบรรยาย หัวข้อ “เสียงของล ูกค้าและการสร้างความผูกพัน”
15.45 – 16.45 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ แบ่งกลุม่ ทางาน หัวข้อ “การรับฟังเสียงของล ูกค้า”
16.45 – 17.30 น. นาเสนองานกลุม่ หัวข้อ “การรับฟังเสียงของล ูกค้า”
วันศ ุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.45 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ แบ่งกลุม่ ทางาน หัวข้อ “ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน”
09.45 – 10.15 น. นาเสนองานกลุม่ หัวข้อ “ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน”
10.15 – 10.30 น. อาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ แบ่งกลุม่ ทางาน หัวข้อ “การจัดการความสัมพันธ์ และการจัดการข้อร้องเรียน”
11.30 – 12.00 น. นาเสนองานกลุม่ หัวข้อ “การจัดการความสัมพันธ์ และการจัดการข้อร้องเรียน”
12.00 – 12.15 น. ปิ ดการฝึ กอบรม
12.15 – 13.15 น. อาหารกลางวัน

วิธกี ารสมัครและชาระเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

• สมัครผ่าน Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074 317 600-1 ต่อ 7011
• ส่งใบสมัครและหลักฐานการชาระเงินทาง Email: ihcd.tsu@gmail.com
โทรสาร 074 317 616
• โอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสามแยกสาโรง สงขลา
Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd E-mail: ihcd.tsu@gmail.com
ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 691-249092-3
humancapital
ผู้ประสานงาน
คุณพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล 064 039 6165

