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รวมถึงโครงการที่ทุกคนจะช่วยกันสร้าง

หอสมุดฯ อิน-เทรนด์ เปิดศักรำชใหม่ปี 60
ด้วยองค์กรแห่งควำมสุข
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยกำรหอสมุดแห่ง

ให้ผู้รับบริการห้องสมุดมีความสุ ขในการใช้
บริ ก ารห้ อ งสมุ ด เป็ น แนวทางการก าหนด
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ กร
แห่งความสุขของหอสมุดฯ ในอนาคต

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรด้านบริการส่วนใหญ่เน้น
หลักการบริหารด้วยการสร้างองค์กรแห่งความสุข จึงได้นามากาหนดเป็นนโยบาย
สาคัญในการบริหารหอสมุดฯ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ตามแนวคิดที่ว่า “เมื่อ
บุคลำกรผู้ให้บริกำรมีควำมสุข จะให้บริกำรได้ดี ผู้รับบริกำรก็จะมีควำมสุข”

ภำพ 2 คณะผู้บริหำรหอสมุดฯ
และทีมวิทยำกร
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ได้
สารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
ภำพ 1 รวมพลังชำวหอสมุด คนสำรำญ งำนสำเร็จ
เบื้องต้น ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “คนสำรำญ
งำนสำเร็จ สร้ำงควำมสุขให้ทีมงำนหอสมุด แห่ง มธ.” ขึ้น นอกจากเป็นการ
แนะนาทีมผู้บริหารหอสมุดฯ ชุดใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และสร้างความสุขในองค์กร ได้แก่ อาจารย์
ชวลิต จิตภักดี อาจารย์ภาวิณี เจือติระรักษ์ และอาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์เพชรอติคุณ
พร้อมทีมงานได้มาบรรยายและทากิจกรรมร่วมกัน
สาระสาคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ การสร้างแนวคิดและแรง
บันดาลใจในการทางานอย่างมีความสุขให้บุคลากร ควบคู่กับการเรียนรู้และทา
ความเข้าใจเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายช่วงวัย และต่างประสบการณ์ อีกทั้ง
เทคนิคดี ๆ ในการสื่อสารให้การทางานสัมฤทธิผ์ ล และร่วมกันระดมสมองเพื่อ

จากผู้ เ ข้ า ร่ ว มทั้ ง หมด 133 คน มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 125 คน (ร้อยละ 93.98)
พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่
4.20 (ระดั บ มาก) โดยมี ร ะดั บ ความสุ ข
เพิ่มขึ้นหลังจากการสัมมนาที่ 4.16 (ระดับ
มาก) โดยก่ อ นสั ม มนามี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.40
(ระดั บ ปานกลาง) และเห็ นว่ าควรมีการจัด
สั ม มนาในรู ป แบบนี้ อี ก 4.24 (ระดั บ มาก)
ส าหรั บ ด้ า นที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด คื อ
ด้านวิทยากร ที่ 4.48 (ระดับมาก)
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>> >> >>กิจกรรม เดือนธันวำคม 2559<< << <<
#1-2 ธ.ค.-ผศ.เอกรินทร์ ยล
ระบิล ผู้อานวยการหอสมุดฯ
พร้อมด้วยอาจารย์กฤษณ์
ปัทมะโรจน์ รองสายบริการฯ
เข้าร่วมการประชุม OCLC
Asia Pacific Regional Council Meeting 2016 ในหัวข้อเรื่อง “Libraries at the
Crossroads : Tracking Digital Footprints” ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.59 ณ University
of Hong Kong Libraries เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
#7ธ.ค.-ทีมผูบ้ ริหารหอสมุดฯ เยี่ยมชม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุด รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรที่นา่ สนใจ
#14 ธ.ค.-ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อานวยการหอสมุดฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้า

#22 ธ.ค.-ทีมผู้บริหารหอสมุดฯ เยี่ยมชมหอ
จดหมายเหตุ และหอสมุดศิริราช คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ การจัด
นิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุ รวมถึงการ
นานวัตกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาบริการภายใน
หอสมุดศิริราช และการปรับปรุงกายภาพให้
เป็นห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการให้บริการแก่
นักศึกษาและบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ฯ
#22 ธ.ค.-หอสมุดฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
สังเกตการณ์การตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ร่วมกิจกรรม KMUTT TALK เรื่อง “Seeking Quality in Scholarly Publishing :
How to ldentify and Avoid Predatory Journals” โดย Prof.Dr.Jeffery Beall
จาก University of Colorado, Denver, USA
#15 ธ.ค.-ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อานวยการหอสมุดฯ พร้อมคณะร่วมกับศูนย์ดชั นี

#27 ธ.ค.-ทีมผู้บริหารหอสมุดฯ หารือร่วม

อ้างอิงวารสารไทย (TCI) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) SCOPUS คณะ

ศาลปกครองเพื่อทาความร่วมมือระหว่าง

พลังงานสิง่ แวดล้อมและวัสดุ

สานักหอสมุดกฎหมายมหาชนกับห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)

ธนบุรี จัดการประชุม “The 11th TCI

แลกเปลี่ยนสิง่ พิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ที่

Symposium on Thai Scholarly

สามารถให้บริการได้โดยไม่ละเมิดข้อตกลงใน

Journals” ณ ร.ร.แมนดาริน กทม.

การใช้บริการ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 17
มกราคม 2560 เป็นต้นไป
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