แผนงาน/โครงการเชิงพัฒนาของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ 2552

ภารกิจ / กิจกรรม
1. การพัฒนา/ปรับปรุงงาน
1.1 การปรับปรุง web site สํานักหอสมุด
1.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บ/ฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ
1.3 การแสวงหาผลยอนกลับ (Feedback) จาก
ขอรองเรียน ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ
1.4 โครงการพัฒนางาน/พัฒนาคน
1.4.1 ความตองการ/พฤติกรรมการใชสารสนเทศของ
อาจารยและนักศึกษา
1.4.2 การปรับปรุงวีดิทัศนแนะนําสํานักหอสมุด
1.5 โครงการพัฒนาคลังความรู ม. ทักษิณ (TSU
Knowledge Bank)
1.6 โครงการสํารวจสื่อโสตทัศน
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เปาหมาย

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
สุริยา ทิตยา ณัฐพงศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
หัวหนาฝาย
สุสริรยยาา ทิทตยา
ตยา ณั
ณฐพงศ
ฐพงศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

1
1

ทั้งป

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 2 โครงการ
หัวหนาฝายบริการ
สารสนเทศ
หัวหนาฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 1โครงการ
หัวหนาฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 ครั้ง

ภารกิจ / กิจกรรม
2. การสงเสริมการใชบริการ
2.1 การประชาสัมพันธเชิงรุก ทุกชองทาง
2.1.1 กลองรับขอเสนอแนะ
2.1.2 Web
2.1.3 Mail สายตรงผูบริหาร
2.1.4 บอรด
2.1.5 เสียงตามสาย
2 1 6 สถานวทยุ
2.1.6
สถานีวิทย
2.2 บริการเชิงรุก (Proactive Services)
2.2.1 บรรณารักษพบอาจารย/นักวิจัย
2.2.2 รายงาน/วิเคราะหขอมูล TSU Publication ที่
ปรากฏในฐานขอมูลนานาชาติเสนอตอ
ประชาคมม. ทักษิณ
3. การใหการศึกษาแกผูใชบริการ/การเรียนรูสารสนเทศ
3.1 การสืบคนขอมูลจาก TSUL iPAC (น.ศ. ป 1-2)
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เปาหมาย

หัวหนาฝายบริการ

ทั้งป

สารสนเทศ

หัวหนาฝายบริการ

2 ครั้ง

สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

1 ครั้ง

หัวหนาฝายบริการ
สารสนเทศ

ภารกิจ / กิจกรรม
3. การใหการศึกษาแกผูใชบริการ/การเรียนรูสารสนเทศ (ตอ)
3.2 การสืบคนขอมูลจาก Online databases
(น.ศ. ป 3-4)
- Reference databases
- E-Journal
- E-Book
- E-Thesis
3 3 E-Resources
3.3
E Resources for Your thesis (บณฑตศกษา)
(บัณฑิตศึกษา)
3.4 การใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote
(อาจารย นักวิจัย บัณฑิตศึกษา)
3.5 จัดทําคูมือการใหบริการ
4. การบริหารจัดการ
4.1 การสื่อสารภายในองคการ
- e-mail
- e-office
- การประชุมบุคลากร
4.2 การจัดการความรูกับงานหองสมุด
4.3 การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553
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เปาหมาย

1 ครั้ง
2 คูมือ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

ทั้งป

คณะทํางาน KM

1ครั้ง/เดือน
รอยละ 80
ของแผน

หัวหนาฝาย

1 ครั้ง

ภารกิจ / กิจกรรม
4. การบริหารจัดการ (ตอ)
4.4 โครงการรวมลงคะแนนผูใหบริการดีเดน
5. การพัฒนาบุคลากรภาพรวม
5.1 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship
Management : CRM)
5.2 การทําผลงานทางวิชาการ
5 2 1 การเขยนคู
5.2.1
การเขียนคมอปฏบตงาน
ือปฏิบัติงาน
5.2.2 การเขียนบทความทางวิชาการ
5.2.3 การทําวิจัยสถาบัน
5.3 การอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร
บรรณารักษ/บุคลากรบริการสารสนเทศ
5.4 การสืบคนสารสนเทศเพื่อการวิจัย
5.4.1 e-Resources for Cited&Citing works
5.4.2 Journal Impact Factor
5.5 การใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote
6. โครงการจัดทําวารสารสํานักหอสมุด
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เปาหมาย

หัวหนาฝายบริการ
สารสนเทศ

8 ครั้ง

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
สํานักงานเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

1 ครั้ง

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ครง
ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
6 ครั้ง

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
1 ครั้ง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
สุนันท คณะทํางานฯ

1 ครั้ง
2 ฉบับ

ภารกิจ / กิจกรรม
7.โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
7.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางเว็บไซต
หองสมุดเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศ
7.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
7.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเอกสาร
ตําราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Book)
7 4 โครงการอบรมเชงปฏบตการ
7.4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรอง
เรื่อง การเขาปกและ
การเขาปกและ
เย็บเลมสิ่งพิมพ
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เปาหมาย

ฝายบริการสารสนเทศ

1 ครั้ง

ฝายเทคนิคสารสนเทศ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ครั้ง

สํานักงานเลขานการ
สานกงานเลขานุ
การ

2 ครง
ครั้ง

1 ครั้ง

