Idea Tank (สรุปปัญหาสานักวิทยบริการ ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งแวดล้ อม)
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ห้องทำงำนมีกริ่ น ไม่สะอำด ฝุ่ นเยอะ รก แคบ ไม่ปลอดโปร่ ง เศษขยะบนพื้น

36

พื้นที่ให้บริ กำร/ชั้นหนังสื อน้อยไป ช่องทำงเดินแคบ แสงสว่ำงไม่เพียง ไม่สะอำด
รก ฝุ่ นเยอะมำก

33

อุปกรณ์/เครื่ องมือที่ใช้ในกำรทำงำน มีไม่เพียงพอ ไม่มีวสั ดุทำงำน หยิบใช้ไม่
สะดวก ล้ำสมัย
เครื่ องปรับอำกำศเสี ย ไม่เย็น เย็นเกินไป
มลภำวะทำงเสี ยง เสี ยงดัง
คอมพิวเตอร์มีปัญหำ ประสิ ทธิภำพต่ำ ขัดข้องบ่อย เสื่ อมสภำพ ไม่ทนั สมัย เสี ยเวลำ
ในกำรทำงำน เช่น ห้องอบรม
น้ ำดื่ม น้ ำใช้ แดงมีสำรตกค้ำง
ที่จอดรถไม่เพียงพอ จอดไม่เป็ นระเบียบ
สภำวะล้อมกำรทำงำนไม่ดี อำกำศไม่บริ สุทธิ์
อินเทอร์เน็ตช้ำ ขัดข้องบ่อย
กำรใช้ทรัพยำกรฟุ่ มเฟื อยสิ้ นเปลือง
ไฟฟ้ ำตก ไฟฟ้ ำดับ บ่อยมำก
หนูมำอำศัยเยอะมำก
ห้องน้ ำบำงชั้นสกปรกมำก ห้องน้ ำหญิงชอบตัน
อุปกรณ์ IT ไม่ทนั สมัย
ทรัพยำกรห้องสมุดเก่ำมำกๆ และล่ำสมัย
ปรับปรุ งตูล้ อ๊ กเกอร์ ใส่ของ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์
ปัญหำสุ นขั (สุ นขั เยอะ, สุนขั มำนอนที่อ่ำนหนังสื อ, คุย้ ขยะ)
เปิ ดพัดลมทิ้งไว้
ฝนตกหลังคำรั่ว
หนังสื อเก่ำ ไม่พอกับควำมต้องกำร
มีจุดพักผ่อนในที่ทำงำน เช่น ห้องนวดเท้ำ มีหมอนวดประจำตึก ห้องกินข้ำย
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Idea Tank (สรุปปัญหาสานักวิทยบริการ ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งแวดล้ อม)
software หำยำก
กระดำษติดเครื่ องพิมพ์
กลิ่นเหม็นจำกหนังสื อเก่ำที่ตึกเก่ำ
กำรจัดโต๊ะหนังสื อให้น่ำอ่ำน
กำรใช้งำนอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
กำรใช้ส่ิ งของไม่ถูก
คูระบำยน้ ำรอบอำคำร
เครื่ องถ่ำยเอกสำรไม่สะดวกเวลำเอกสำรเยอะ
ใช้กระดำษชำระไม่ประหยัด
ฐำนข้อมูลเข้ำใช้บริ กำรไม่ได้
โต๊ะไม่เรี ยบร้อย
ที่ทำงำนมีฝนุ่ เยอะมำก
เทคโนโลยีไม่ทนั สมัย
ปรับปรงประตูทำงเข้ำเป็ นบำนเลื่อนอัตโนมัติ
ปริ้ นงำนไม่ออก
ปัญหำกับโครงสร้ำงอำคำร
โปรแกรมที่ใช้ทำงำนมีปัญหำมำก ทำให้เสี ยเวลำทำงำน ต้องขอคำแนะนำและแจ้ง
ผูจ้ ดั ทำระบบแก้ไขบ่อย
โปรแกรมน้อย
โปรแกรมลิขสิ ทธิ
ไม่มีที่วำงของส่ วนตัว
ระบบฐำนข้อมูลงำนสำนักงำนไม่สำมำรถรำยงำนข้อมูลที่ตอ้ งกำรได้ครบถ้วน
ระบบไม่เสถียร
ระบบอินเตอร์ เน็ตขัดข้องบ่อย
สื่ อมีนอ้ ย

ความถีข่ องปัญหา

Idea Tank (สรุปปัญหาสานักวิทยบริการ ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งแวดล้ อม)
หลอดไฟเสี ยบ่อย
ห้องเก็บของอึดอัด ไม่มีอำกำศถ่ำยเท อยูใ่ ต้หอ้ งน้ ำทำให้อำกำศเป็ นพิษ

ความถีข่ องปัญหา

ปัญวหาส
านักวิทยบริ
การ ด้ าำคนเดี
นกระบวนการ)
ปั ญหำด้ำนกำรทIdea
ำงำนTank
(งำนซ้(สรุ
อน, ปงำนด่
น, งำนแทรก,
งำนมำกท
ยว, งำนไม่เสร็ จ, งำนไม่
เป็ นไปตำมแผน, งำนไม่เป็ นระบบ, ภำระงำนหลำยหน้ำที,่ ควำมยุง่ ยำกของขั้นตอน, จัดลำดับ
ควำมสำคัญ, ทำงำนเป็ นส่ วนๆ ยังไม่บูรณำกำร, สัง่ งำนไม่ชดั เจน, งำนไม่สมดุลกับคน, ประชุม
บ่อย)

ความถีข่ องปัญหา

41

ปั ญหำด้ำนกำรบริ กำร (บริ กำรซ้ ำซ้อน, จิตวิทยำกำรให้บริ กำร, ควำมล่ำช้ำในกำรให้บริ กำร, จุด
ริ กำรมี
นอ้ ย, ไม่(เอกสำรซ
มีควำมเสมอภำค)
ปัให้ญบหำด้
ำนเอกสำร
้ ำซ้อน, เอกสำรล่ำช้ำ, เอกสำรวำงปนกัน, เอกสำรหำย, เอกสำรค้ำง

11

ส่ ง)

8

กำรสื่ อสำรภำยในองค์กร (ไม่ทวั่ ถึง)

6

กำรประสำนงำน(ล่ำช้ำ, ขำดกำรประสำนงำนในบำงจุด)
หนังสื อไม่อยูบ่ นชั้นตรงตำม OPAC (หนังสื อผิดชั้น)

5

กำรสื่ อสำรภำษำอังกฤษ (กับผูใ้ ช้ชำวต่ำงชำติ)

4

งำนพัสดุ (ปั ญหำกำรเบิกวัสดุ, ช่วงสิ้ นงบประมำณ มีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงมำก, เบิกวัสดุที่ตอ้ งกำรได้
ทันที)

3

กำรหำหนังสื อระหว่ำงดำเนิ นกำร (หำไม่พบ, เจ้ำหน้ำที่ติดตำมตัวเล่มไม่พกโทรศัพท์)

3

ควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในบริ เวณที่รับผิดชอบ (7ส ไม่เข้ำที)่

3

วำรสำร (กำรต่ออำยุวำรสำร, วำรสำรล่ำช้ำ)

2

กำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (ยังไม่ดี)

2

งำนซ่อมหนังสื อช้ำมำก ไม่ทนั ใจผูใ้ ช้บริ กำร

2

สถำนที่จอดรถ(จอดรถไม่เป็ นระเบียบ, ปรับปรุ งสถำนที่จอดรถของบุคลำกร)

2

ทำล่วงเวลำ(ไม่ได้วำงแผน, โอทีมำกไป อยำกมีวนั หยุดบ้ำง)

2

ปรับปรุ งระบบกำรประชำสัมพันธ์

2

ยังทำงำนไม่ตำมแผนที่กำหนด

2

ระบบ ALIST ขัดข้อง

2

ควรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ

2

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงยังไม่ครอบคลุมงำนสำคัญ

1

กำรจ่ำยค่ำปรับ

1

ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในระบบรำชกำร

1

ชอบรับประทำนอำหำรในเวลำทำงำน

1

ตรวจสอบหนังสื อไม่ทนั

1

ต้องบันทึกข้อมูลหลำยระบบ

1

5

Idea Tank (สรุปปัญหาสานักวิทยบริการ ด้ านกระบวนการ)

ความถีข่ องปัญหา

บัตรสมำชิกห้องสมุดควรเสร็ จเรี ยบร้อยภำยใน 1 วัน

1

ปรับปรุ งระบบกำรจัดหนังสื อ

1

มำเซ็นชื่ อต้องรอเจ้ำหน้ำที่มำเปิ ดประตู

1

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนยังไม่ดีเท่ำที่ควร

1

ระบบอินเตอร์ เน็ตเสี ยบ่อย

1

สแกนหนังสื อไม่ทนั

1

หนังสื อภำษำอังกฤษมำช้ำ

1

ทรัพยำกรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริ กำร

1

อยำกมีฟอร์ ม ใส่ วนั จันทร์-ศุกร์

1

ต้องศึกษำระเบียบใหม่ตลอดเวลำ

1

อบรมด้ำนจริ ยธรรม สมำธิ เพื่อให้บุคลำกรคลำยเครี ยด

1

ไม่สำมำรถแก้ไขระบบงำนได้เอง

1

อยำกให้สแกนนิ้วมือ 8.45

1

จัดกิจกรรมซ้ ำๆ กัน

1

ลดข้อบังคับในกำรใช้หอ้ งสมุดให้นอ้ ยลง

1

กำรรับโทรศัพท์

1

Idea Tank (สรุปปัญหาสานักวิทยบริการ ด้ านคน)

ความถีข่ องปั ญหา

หัวหน้ำ
ลำเอียงไม่ยตุ ิธรรม
เน้นดูแลด้ำนสุ ขภำพ
แบ่งงำนไม่เท่ำกัน
ใช้งำนเกินเวลำ
ผูใ้ ช้บริ กำร
ใช้หอ้ งน้ ำไม่เป็ น ไม่รักษำควำมสะอำด ไม่เข้ำใจกำรใช้งำน
ไม่เคำรพกฎระเบียบ หรื อปฏิบตั ิตำมกฎ
หำทรัพยำกรไม่พบ
ไม่มีควำมรู ้กบั กำรสื อค้นข้อมูล กำรใช้งำน
ผูใ้ ช้บริ กำรน้อยลง
ไม่สนใจอ่ำนคู่มือกำรใช้งำน
คุยเสี ยงดัง
ทิ้งขยะไม่ลงถัง ไม่รักษำควำมสะอำด
ไม่อ่ำนข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์หอสมุด
ใช้ฐำนข้อมูลน้อย
ชอบนอนในห้องละหมำด
ชอบรื้ อหนังสื อบนชั้น
ลืมบัตรสมำชิก
อำรมณ์เสี ยใส่ เจ้ำหน้ำที่
ไม่เคำรพเจ้ำหน้ำที
ต้องกำรให้ลูกค้ำร่ วมรับผิดชอบงำนต่ำงๆร่ วมกัน
ควรตั้งมำตรฐำนกำรใช้ทิชชูในห้องน้ ำ
ชอบนำหนังสื อออกจำกห้องสมุด
ไม่ยมื หนังสื อก่อนห้องสมุดปิ ด 10น.
นักศึกษำมุสลิมใช้อุปกรณ์หอ้ งละหมำดไม่ตรงกับสภำพกำรใช้
นักศึกษำมุสลิมมำใช้บริ กำรห้องละหมำดเวลำใกล้ปิดบริ กำร
ควำมต้องกำรที่ไม่แน่นอนของผูใ้ ช้
ชอบนำขนมมำทำนในห้องสมุด
ไม่ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำ
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ผูใ้ ช้บริ กำรต้องกำรงำนเร็ ว
ผูใ้ ช้บริ กำรไม่ได้รับข้อมูลตำมนัด
ใช้งำนกำรพิมพ์นอ้ ย
ไม่ทรำบเวลำกำรเปิ ดปิ ด ให้บริ กำร
นักศึกษำอ่ำนหนังสื อน้อย
คนในองค์กร
ขำดควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ ,ส่ งงำนช้ำ
ปั ญหำระหว่ำงคนในองค์กร ควำมขัดแย้งกัน
ไม่ตรงต่อเวลำ ,มำทำงำนสำย, เลิกทำงำน 16.00
ขำดควำมร่ วมมือ กำรทำงำนเป็ นทีม กำรประสำน ควำมสำมัคคี เสี ยสละ
งำนเยอะ ทำงำนไม่ทนั
ไม่พฒั นำตนเอง และกำรเรี ยนรู ้ ขำดทักษะ
ไม่อยูท่ ี่ทำงำน
เงิน
ไม่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ขำดจินตนำกำร
ขำดจิตบริ กำร
ไม่มีควำมพร้อมในกำรทำงำน
โอกำสเติบโตงำนน้อย ,ขำดโอกำส
ขำดทักษะภำษำอังกฤษ
ไม่รับฟังควำมคิดเห็น ,ควำมคิดแตกต่ำง
ไม่มีน้ ำใจ
อยำกให้คนมีควำมสุ ข
ไม่เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ
งำนไม่เสร็ จตรงต่อเวลำ
กำรติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์ เจ้ำตัวไม่อยู่
ไม่แต่งหน้ำ แต่งกำยให้หน้ำมอง
ไม่ทรำบกฎระเบียบ
งำนพิเศษมำกกว่ำงำนประจำ , ประชุม
บุคลำกรไม่เพียงพอกับงำน
ทำงำนแบบเร่ งรี บ(ด่วน)
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Idea Tank (สรุปปัญหาสานักวิทยบริการ ด้ านคน)
งำนเสร็ จช้ำกว่ำกำหนด
ขำดกำรสื่ อสำรกัน ทักษะกำรสื่ อสำร
คิดลบ
เพื่อนร่ วมงำนชอบโวยวำย ,อำรมณ์
ต้องกำรควำมเข้ำใจ เห็นใจ
เจ้ำหน้ำที่ข้ ีเกียจ
ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ไม่ยมิ้ แย้มขณะบริ กำร
พูดคุยเสี ยงดังระหว่ำงทำงำน
ไม่นงั่ โต๊ะ
ไม่รับโทรศัพท์เมื่อเสี ยงดัง
ตะโกนเสี ยงดังข้ำมฝั่ง
พูดจำไม่เพรำะกับผูใ้ ช้บริ กำร
ไม่เข้ำใจกำรสื่ อสำรของชำวต่ำงชำติ
กำรกระจำยงำนในแต่ละคน
ทำงำนผิดพลำด
ทำงำนหนัก
สุ ขภำพไม่ดี
ลำงำนบ่อย
งำนค้ำง
ขำดทักษะกำรเขียน
ขำดทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์
คนกับงำนไม่เหมำะสมกัน
สับสนวุน่ วำย ทำงำนหลำยด้ำน
เฉื่ อยชำ
สร้ำงอำนำจ
กำรรับคำสัง่ กำรทำงำน
ไม่ใช้งำน E-doc
มีปัญหำและไม่แจ้งให้เพื่อนร่ วมงำนทรำบ
ไม่ซื่อสัตย์
ทำงำนไม่เต็มศักยภำพ
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Idea Tank (สรุปปัญหาสานักวิทยบริการ ด้ านคน)
ควำมเท่ำเทียม
ต้องกำรควำมช่วยเหลือยำก
คิดบวกแต่กำรทำงำนสวนทำงกัน
ให้ควำมสนใจต่อเพื่อนร่ วมงำน
ไม่ยอมรับผิด
ทำเรื่ องเล็กให้เป็ นเรื่ องใหญ่
พูดจำไม่สุภำพ
กำรแบ่งชนชั้น
กำรโยนงำน
ผลิตสื่ อไม่ทนั สมัย
ให้เพื่อนร่ วมงำนปิ ดเสี ยงline (รบกวนกำรทำงำน)
เจ้ำหน้ำที่ประปำทำงำนช้ำ
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