แผนปฏิบัตกิ ารสานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2558
ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การเพิ่มศักยภาพด้ านการจัดการทรั พยากรสารสนเทศและสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ที่มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ อย่างรวดเร็ ว เหมาะสม ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้
กลยุทธ์ ที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้ อย่างรวดเร็ ว เหมาะสม ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้
1 โครงการอาสาสมัครร่ วมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ า

P

ห้ องสมุด
2 โครงการสัปดาห์สงั่ ซื ้อหนังสือเพื่อใช้ ในภาคเรี ยนที่ 2

P

SK พรรณทิพย์

2,000

PT ปิ ติมา

2,000

SK พรรณทิพย์

-

2 ครัง้
1 ครัง้

PT ปิ ติมา
เป้าประสงค์ที่ 2 สานักหอสมุดมีบรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื ้อต่อการปฏิบตั งิ าน การเรี ยนรู้ การวิจยั และการสร้ างสรรค์
กลยุทธ์ ที่ 2 การสร้ างสรรค์นวัตกรรมการบริ การที่เอื ้อต่อการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ การแก่ประชาคม
มหาวิทยาลัยทักษิณและชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนา/ประยุกต์ระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ การสารสนเทศผ่านระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-library) โดยเน้ นการใช้ open source และใช้ social media
เป็ นเครื่ องมือในการ ประชาสัมพันธ์ /เข้ าถึงสารสนเทศแหล่งความรู้ทางวิชาการ
3 Fine Alert (ระบบแจ้ งค่าปรับอัตโนมัติ)
P

SK สุริยา

-

PT พิทย์พิมล
4 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ TSU Lib Apps for
Android

P

SK ทิตยา

ระบบแจ้ งค่าปรับ
อัตโนมัติ

-

มี TSU Lib Apps
for Android

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ทั ้งกายภาพและทางออนไลน์ Zprovide learning environment both physical and online) ในรูปแบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
5 โครงการปรับปรุ งซอฟต์แวร์ ระบบจัดเก็บโครงงานใน

PT พิทย์พิมล

P

-

รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Project)

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

กลยุทธ์ ที่ 5 สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเตรี ยมพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
6 โครงการเว็บไซต์ 2 ภาษา

SK ทิตยา

P

-

ร้ อยละ 30 ของแผน
การดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การบริ การที่เป็ นเลิศ มุ่งเน้ นผู้ใช้ บริ การ
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อสานักหอสมุด
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้ างความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้ใช้ บริ การ (Customer Engagament)
7 โครงการห้ องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile circulation service

P

@TSU)
8 โครงการ Fast Track

P

SK กอบกุล

1,000

ความพึงพอใจ

PT เนาวลักษณ์

1,700

ร้ อยละ 80

PT สุนิษา

-

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80
ผู้เข้ าร่ วมร้ อยละ 50
ของกลุม่ เป้าหมาย

9 Book of seasons

P

PT สุพิริยา

3,000

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80
ผู้เข้ าร่ วม จานวน
100 คน

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม
10 โครงการ ปกนิยายใหม่ไฉไลกว่าเดิม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
SK พรรณทิพย์

P

5,000

อานาจ
11 โครงการยืมไม่อั ้น เดือน Birthday

SK กอบกุล

P

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้
สถิตกิ ารยืมนิยาย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5

-

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

12 E-Across Campus (การยืมข้ ามสาขาอิเล็กทรอนิกส์)

P

(E-form)
13 Citation clinic : บริ การให้ คาแนะนาและคาปรึ กษา

P

"การอ้ างอิงเอกสารรู ปแบบต่างๆ"
14 New GEN New IDEA

P

SK กอบกุล

-

ความพึงพอใจ

PT เนาวลักษณ์

-

ร้ อยละ 80

SK กอบกุล

ความพึงพอใจ

PT เนาวลักษณ์

1,500

ร้ อยละ 80

SK ขวัญชนก

2,000

ร้ อยละ 80 ของแผน

PT สุพิริยา

2,050

การดาเนินการ

SK ขวัญชนก

2,000

ความพึงพอใจ

PT นพดล

1,550

ร้ อยละ 80

PT เนาวลักษณ์

-

ความพึงพอใจ

เสาวภา
15 I Read
16 มุมดิจิตอลสร้ างสุข (E-Book)

P
P

ร้ อยละ 80
เป้าประสงค์ที่ 2 นิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณมีทกั ษะสารสนเทศเพื่อส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธ์ ที่ 2 ร่ วมมืออย่างเข้ มแข็งและต่อเนื่องกับฝ่ ายกิจการนิสติ /คณะ/สาขาวิชา/ องค์การนิสติ ในการพัฒนานิสติ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ผอ. รอง ผอ.
1,600
17 โครงการสานักหอสมุดพบคณะ/สาขาวิชา
P
หน. สนง

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม
18 โครงการสานักหอสมุดพบองค์การนิสติ /สาขาวิชา/ชมรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
ผอ. รอง ผอ.

P

1,600

หน. สนง
19 โครงการอบรม/ประเมินการสอน/ความพึงพอใจหลักสูตร

SK กอบกุล

P

ICT1 และ ICT2
20 กิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมนอกชั ้นเรี ยน

SK กอบกุล

- ตอบคาถามอาเซียน

ตัวบ่งชี ้
ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

-

PT เนาวลักษณ์
P

เป้าหมาย/

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 75

-

ขวัญชนก

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

กลยุทธ์ ที่ 3 สนับสนุนการวิจยั ของบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิจยั โดยร่ วมพัฒนาทักษะการสืบค้ น การจัดการเอกสารอ้ างอิงและการใช้ ผลงานของผู้อื่นอย่างเป็ นธรรม
21 โครงการอบรมการสืบค้ นสารสนเทศขันสู
้ ง
22 โครงการอบรมการใช้ โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม

P
P

Endnote แก่บณ
ั ฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรสาย

SK กอบกุล

-

ความพึงพอใจ

PT เนาวลักษณ์

-

ร้ อยละ 80

SK กอบกุล

-

ความพึงพอใจ

PT เนาวลักษณ์

-

ร้ อยละ 80

SK กอบกุล

-

ความพึงพอใจ

PT เนาวลักษณ์

-

ร้ อยละ 80

PT นพดล

-

ความพึงพอใจ

สนับสนุน
23 บริ การตรวจสอบรายการอ้ างอิง/บรรณานุกรมใน

P

การทาวิจยั ผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์/นักวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ร่ วมพัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ และสังคมฐานความรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 เป็ นห้ องสมุดสนับสนุนการบริ การวิชาการแก่ชมุ ชน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการบริ การวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้ของชุมชนและสังคม
24 โครงการบรรณารักษ์ ตวั น้ อย

P

ร้ อยละ 80

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม
25 โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์ ปี 3

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
SK กอบกุล

P

-

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้
ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

26 โครงการปั นน ้าใจห้ องสมุดศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงาน

P

PT เนาวลักษณ์

-

จ.พัทลุง

ร้ อยละ 80

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง “สร้ างสรรค์สื่อใน

P

SK ทิตยา

-

ห้ องสมุดเพื่อการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
28 โครงการ Library Camp ตามรอยพ่อ สานความรู้สู่

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

PT ธมลวรรณ

P

45,000

ภูมิปัญญาเด็กไทย ปี 3

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

29 โครงการพัฒนาห้ องสมุดชุมชนร่ วมกับสานักสงฆ์

P

SK กัณฐ์ ธนาศิลป์

-

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

30 โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ

PT เนาวลักษณ์

P

55,400

ULibM สาหรับห้ องสมุดโรงเรี ยน ปี 2
31 โครงการสัมพันธ์ มวลชนคนรักห้ องสมุดโรงเรี ยน

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

P

SK ทศพร

3,000

1 ครัง้

-

ความต้ องการ

อานาจ
32 โครงการสารวจความต้ องการบริ การวิชาการ

P

PT จรรยา

บริ การวิชาการ

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ที่ 2 คนสร้ างความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ต่อยอดความรู้ สร้ างสังคมที่ใช้ ความรู้ในการดาเนินชีวิตและการผลิต
กลยุทธ์ ที่ 2 ร่ วมธารง รักษา พัฒนาและเผยแพร่ ฐานข้ อมูลท้ องถิ่นภาคใต้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
33 โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ

P

วิทยาเขตพัทลุง

SK สุริยา

0

ร้ อยละ 40

PT สุนิษา

3,000

ของแผนการ ดนง.
จานวนทรัพยากร
30 รายการ

34 โครงการปรับปรุ งซอฟแวร์ ระบบปฏิบตั กิ ารฐานข้ อมูล

P

SK สุริยา

-

หอจดหมายเหตุ

ร้ อยละ 100
ของแผนการ ดนง.

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์ กร
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักหอสมุดมีการบริ หารจัดการที่ดแี ละมีประสิทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้ นคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดขี องบุคลากร
กลยุทธ์ ที่ 1 สรรหา ธารงรักษา และพัฒนาบุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะที่เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาองค์กร
35 โครงการสนับสนุนการทาผลงานเพื่อการขอตาแหน่งที่

P

PT จรรยา

-

สูงขึ ้น
36 โครงการให้ ความรู้ทางด้ าน IT แก่บคุ ลากร

ผู้ได้ รับตาแหน่งที่
สูงขึ ้นจานวน 2 คน

P

SK สุริยา ทิตยา

1,500

- บุคลากรมี

PT พิทย์พิมล

500

ความรู้และทักษะ
ด้ าน IT สอดคล้ อง
กับงานที่รับผิดชอบ
- ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้
- ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

37 โครงการ English for Library Staff

PT จรรยา

P

-

ผู้ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50

กลยุทธ์ ที่ 2 สร้ างบรรยากาศสถานที่ทางานให้ นา่ อยูบ่ คุ ลากรมีความสุขในการทางานจัดกิจกรรมสร้ างเสริ มความรักและความผูกพันกับองค์กรเพื่อให้ มีผลการดาเนินงานที่ดแี ละ
ภาคภูมิใจในองค์กร
38 โครงการ Happy Workplace

P

SK จิตติมา พ.

- ความพึงพอใจใน

PT จรรยา

การปฏิบตั งิ าน
ร้ อยละ 75
- ความผูกพันต่อ
องค์กร ร้ อยละ 75

- กิจกรรม Exercise at work

SK วิมล

-

จิตติมา พ.
- กิจกรรม Look at me
- กิจกรรม AomMoney : ออมเงินได้ ใช้ เงินเป็ น

PT จิราภรณ์

1,800

SK ผกาทิพย์

4,500

PT จรรยา

-

SK ละอองดาว

-

PT ธมลวรรณ

-

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

- กิจกรรม Fat Off : ลดน ้าหนักกันเถอะ

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
SK ขวัญชนก

1,000

ผกาทิพย์

1,000

PT จิราภรณ์

-

SK ทศพร

1,000

PT นพดล

1,000

- กิจกรรมตักบาตรหนังสือในวันขึ ้นปี ใหม่ไทย

PT จรรยา

1,000

- กิจกรรมอบรมอาชีพเสริ ม

PT ณาตยา

1,000

- กิจกรรมอิ่มบุญ สุขใจกับสานักหอสมุด

SK ศริ นญา

1,500

PT จรรยา

1,200

- กิจกรรมแข่งกีฬาสามัคคีบคุ ลากร

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

เนาลักษณ์
- กิจกรรมพุทธวจนเสวนา
- กิจกรรมรู้ทนั โรคภัยใส่ใจสุขภาพ
- กิจกรรมจัดสวนในห้ องสมุด
- ลีลาศเพื่อสุขภาพ
39 โครงการศึกษาดูงาน

P

SK สุนนั ท์

3,000

SK จิตติมา พ.

1,000

PT จิราภรณ์

1,000

SK กัญธนศิลป์

-

PT นพดล

5,000

SK วิมล

-

ผอ.

310,000

- จานวน 1 ครัง้

รอง ผอ.

160,000

-นาผลมาพัฒนา/

หน.สนง.

ปรับปรุงงาน

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาสานักหอสมุดให้ เป็ นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performing Organization) มีความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
40 โครงการปรับปรุ งระบบประเมินผลการให้ บริ การผ่าน

P

SK ทิตยา

500

มีระบบประเมินฯ

P

SK ทิตยา

-

มีระบบติดตามฯ

PT จรรยา

-

PT จรรยา

-

มีระบบติดตามฯ

Tablet
41 โครงการพัฒนาระบบติดตามการดาเนินงานตาม
มติที่ประชุมและจากระบบ e-doc
42 โครงการพัฒนาระบบติดตาม TOR ออนไลน์

P

พิทย์พิมล
43 โครงการพัฒนาระบบลงเวลาทางานด้ วยการสแกน

P

PT พิทย์พิมล

-

มีระบบลงเวลาฯ

P

PT พิทย์พิมล

-

มีแบบฟอร์ ม

ลายนิ ้วมือ
44 โครงการพัฒนาแบบฟอร์ มลงเวลากระบวนการ
ดาเนินการหนังสือ
45 งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยหลักของการไม่ใช้ ห้องสมุด

ลงเวลาฯ
P

กรณีสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

PT สุนิษา ปิ ตมิ า

2,599

ร้ อยละ 100

ธมลวรรณ นพดล

2,401

ของแผนการ ดนง.

เนาวลักษณ์
46 โครงการ TSU Library Award

P

47 โครงการ TSUliNet Show and Share

P

(บทที่ 4)

SK จิตติมา พ.

20,000

PT จรรยา

10000

SK ทิตยา

-

1 นวัตกรรม
มีแนวปฏิบตั ิ
อย่างน้ อย 1 เรื่ อง

48 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ปี การศึกษา 2559

P

ผอ. รอง ผอ.

10,000

แผนปฏิบตั กิ าร

หน.สนง. บุคลากร

5,000

ปี การศึกษา 2559

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม
49 โครงการทบทวนและปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2557

ใหม่ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

P

สานักหอสมุด พ.ศ. 2558-2562
50 Talk about TQA Story

พ.ศ.2558

P

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
155,000

แผนยุทธศาสตร์ ฯ

หน.สนง. บุคลากร

80,000

พ.ศ. 2558-2562

ผอ. รอง ผอ.

2,000

พัฒนาองค์กร

ผอ. รอง ผอ.

P

ตัวบ่งชี ้

ผอ. รอง ผอ.

หน.สนง. บุคลากร
51 Morning Brief

เป้าหมาย/

ตามแนวทาง TQA
-

หน.สนง. บุคลากร

ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน
ร้ อยละ 75

กลยุทธ์ ที่ 4 รณรงค์/ปลูกจิตสานึกในการใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าและร่ วมรักษาสภาพแวดล้ อม
52 โครงการเตรี ยมความพร้ อมรับมือกรณีเกิดเหตุอคั คีภยั
53 โครงการประหยัดพลังงาน : ปิ ดลิฟต์ 1 ชม.

P
P

PT จรรยา

4,000

1 ครัง้

SK สุนนั ท์

-

ค่าไฟฟ้าลดลง

