
สมัครภายในวนัที่ สมัครหลังวนัที่
27 พฤษภาคม 2561 27 พฤษภาคม 2561

สมคัร 1 คน 3,500 4,000

จ านวน

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตร

วนัท่ี 18-19 มิถนุายน 2561
โรงแรมนิว ซีซัน่ สแควร ์(New Season Square Hotel)

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

“การพฒันาบุคลากรห้องสมุดสู่ความเป็นเลศิ”

ห้องสมดุ เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยัที่ส าคญัยิง่ ทัง้ด้านการจดัการศกึษาการวิจยัการบริการวิชาการ และการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม เป็นแหลง่บริการสารสนเทศ และเป็นแหลง่เช่ือมตอ่ผู้ใช้บริการกบัแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ  ทั่วโลก โดยบรรณารักษ์
ต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญในการให้ค าแนะน าช่วยเหลอืผู้ใช้บริการให้เข้าถึง หรือให้ได้ข้อมลู/สารสนเทศตรงกบัความต้องการ รวมทัง้การให้
การศกึษาแก่ผู้ใช้บริการกลุม่เปา้หมายหลกั เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทกัษะการรู้สารสนเทศ(Information Literacy)เพือ่ให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงแหลง่ข้อมลู/สารสนเทศ/บริการตา่ง ๆ  ท่ีต้องการได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว สามารถน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม

เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือ (Tools) ในการบริหารจดัการ
ห้องสมดุ ตามแนวทางมาตรฐานสากล

1. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ ทัง้ การค้นหาความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร การวิเคราะห์
โอกาสเชิงกลยทุธ์ การก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั การแปลงวตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์สูก่ลยทุธ์ 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ระยะสัน้ ระยะยาว
2. ความเป็นเลิศท่ีมุง่เน้นลกูค้า/ผู้ ใช้บริการ ทัง้แนวทาง เทคนิคหรือวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบั การรับฟังเสียงของเสียง
ของลกูค้า/ผู้ ใช้บริการ การส ารวจความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ และความผกูพนั การสนบัสนนุผู้ เรียนและ
ลกูค้ากลุม่อ่ืน การจดัการความสมัพนัธ์ ตลอดจนการจดัการร้องเรียน
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารการสญูเสีย

วตัถปุระสงค์

1. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ สามารถก าหนดตวัวดัผลการด าเนินงาน
ค้นหาความได้เปรียบความท้าทายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร รวมทัง้วิเคราะห์โอกาส
เชิงกลยทุธ์ โอกาสในการสร้างนวตักรรม ก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั 
สามารถวางแผนเชิงกลยทุธ์ และถ่ายทอดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์สูก่ลยุทธ์ แผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิผล
2. ความเป็นเลิศท่ีมุง่เน้นลกูค้า/ผู้ ใช้บริการ ทัง้แนวทาง เทคนิคหรือวิธีการปฏิบติั
เก่ียวกบั การรับฟังเสียงของลกูค้า/ผู้ ใช้บริการ การส ารวจความพงึ พอใจ ความไมพ่งึ
พอใจและความผกูพนั การสนบัสนนุผู้ เรียนและลกูค้ากลุม่อ่ืน การจดัการ
ความสมัพนัธ์ ตลอดจนการจดัการร้องเรียน 
3. การวิเคราะห์กระบวนการ ควบคมุ และปรับปรุงเพ่ือลดความสญูเสีย และความ
สญูเปลา่ในกระบวนการท างานขององค์กรตามแนวทางของ LEAN

ประโยชนท่ี์จะไดร้บั

หวัหน้างาน/หวัหน้ากลุม่/หวัหน้า
ฝ่าย บรรณารักษ์ บคุลากรท่ี
เก่ียวข้อง ห้องสมดุมหาวิทยาลยั 

กล ุม่เป้าหมาย

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

วิทยากร

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์เุมธ พีรวฒิุ

รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์เนนทร ์ วนาภิรกัษ ์



ก าหนดการฝึกอบรม
( อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม )

ข้อมลูทัว่ไป
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ............................................................................................................................. .............................................................................
ประเภทหน่วยงาน ............................................................................................................................. ................................................................................
ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ ............................................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ............................................................................................................................. ........................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน ................................................................................................. เบอร์โทรศัพท์ .......................................................................................
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

ข้อมลูผูเ้ขา้ฝกึอบรม
1. ชื่อ-สกุล............................................................................................................................. ............................................................................................

ต าแหน่ง........................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ .........................................................................................
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

2. ชื่อ-สกุล............................................................................................................................. ............................................................................................
ต าแหน่ง........................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ .........................................................................................
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ส าหรับ .................................... คน  จ านวนเงินรวม .................................. บาท

วิธกีารสมคัรและช าระเงนิ
• สมัครผ่าน Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd
• ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินทาง Email: ihcd.tsu@gmail.com
• โอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสามแยกส าโรง สงขลา
ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บัญชีออมทรพัย์เลขที่ 691-249092-3

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  โทรศัพท์ 074 317 600-1 ต่อ 7011
โทรสาร 074 317 616
Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd   E-mail: ihcd.tsu@gmail.com

humancapital
ผูป้ระสานงาน คุณนิลปทัม ์สุวรรณข า    082-7309609  Line ID : patnaja15

ใบสมคัรเขา้รว่มการฝึกอบรม

หลกัสตูร “การพฒันาบคุลากรหอ้งสมดุสูค่วามเป็นเลศิ”

วันที่ 18 – 19 มถินุายน  2561

เวลา 09.00 – 17.15 น. (ลงทะเบียน 08.00-8.45 น.)

โรงแรมนวิ ซีซัน่ สแควร์ (New Season Square Hotel) อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา

วนั/เวลา กิจกรรม

วนัที่ 18 มิถุนายน 2561
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด

09.00 – 10.15 น. การบรรยายหวัขอ้ “การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตาม
มาตรฐานสากล : แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award - TQA)”

10.15 – 10.30 น. อาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบติัการ และ แบ่งกลุ่มท างาน
หวัขอ้ “การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม การวเิคราะห์ความท้าทาย ความ
ได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์”

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวนั

13.00 – 14.30 น. การอบรมเชิงปฏิบติัการ และ แบ่งกลุ่มท างาน หวัขอ้ “การวางแผนเชิงกลยุทธ์”
- การก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- การจดัทาแผนปฏิบัตกิารระยะส้ัน ระยะยาว
- การก าหนดตวัช้ีวดั

น าเสนองานกลุ่ม หวัขอ้ “การวางแผนเชิงกลยุทธ์”

14.30 – 14.45 น. อาหารว่าง

14.45 – 15.45 น. การบรรยาย หวัขอ้ “เสียงของลูกค้าและการสร้างความผูกพนั”

15.45 – 17.00 น. การอบรมเชิงปฏิบติัการ และ แบ่งกลุ่มท างาน หวัขอ้ “การรับฟังเสียงของลูกค้า”

17.00 – 17.15 น. ถาม ตอบ

วนัที่ 19 มิถุนายน 2561

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 09.30 น. การอบรมเชิงปฏิบติัการ และ แบ่งกลุ่มท างาน หวัขอ้ “ความพงึพอใจ ความ
ไม่พงึพอใจ และความผูกพนั”

09.30 - 10.30 น. น าเสนองานกลุ่ม หวัขอ้
- การรับฟังเสียงของลูกค้า
- ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ และความผูกพนั

10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง

10.45 – 11.12 น. การอบรมเชิงปฏิบติัการ และ แบ่งกลุ่มท างาน หวัขอ้ “การจดัการ
ความสัมพนัธ์
และการจดัการข้อร้องเรียน”

11.15 – 12.15 น. น าเสนองานกลุ่ม หวัขอ้ “การจดัการความสัมพนัธ์ และการจดัการข้อ
ร้องเรียน

12.15 – 13.15 น. อาหารกลางวนั

13.15 – 15.15 น. การบรรยาย หวัขอ้ “การบริหารจดัการองค์กรด้วย LEAN”
- การบริหารการสูญเสีย (Waste Management)

- การบริหารจดัการองคก์รดว้ย LEAN
- ตวัอยา่งการบริหารจดัการองคก์รดว้ย LEAN

15.15 – 15.30 น. อาหารว่าง

15.30 – 16.45 น. การอบรมเชิงปฏิบติัการ และ แบ่งกลุ่มท างาน หวัขอ้ “การบริหารจดัการ
องค์กรด้วย LEAN” และการน าเสนองานกลุ่ม

16.45 – 17.00น. ถาม ตอบ

17.00 – 17.15 น. ปิดการฝึกอบรม


