รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเชิงพัฒนา สํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ภารกิจ / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาฐานขอมูลคลังปญญา (TSU Knowledge Bank)

ความสอดคลอง
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ผูรับผิดชอบ
กับยุทธศาสตร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ย1ป1ก5

(ตอเนื่อง)

2. การใหบริการเชิงรุก
2.1 บริการเพื่อนชวยหาหนังสือ
2.2 บริการติดตามตัวเลม
2 3 บริกิ ารนํําสงทรััพยากรสารสนเทศตามคํ
2.3
ส ส ศ
าํ ขอแกอาจารย/
บุคลากร (Document Delivery)
2.4 บริการแนะนํา/สอนการสืบคนสารสนเทศแกนิสิตทุกระดับ
ชั้นปถึงหองเรียน
2.5 บริการ Alerts Service
3. การใหการศึกษาแกผูใชบริการ (User Education)
3.1 กิจกรรมสงเสริมการรูการรูสารสนเทศ (Information
Literacy)/การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต
3.1.1 การสืบคนและการเขาถึงสารสนเทศเบื้องตน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ต.ค.52-ก.ย.53

ผอ. สุริยา

รอยละ 80

รอยละ 100

ทิตยา

ของแผน
การ
ดําเนินงาน
5 บริการ

5 บริการ

ย1ป1ก3

ฝายบริการ
สารสนเทศ

ย1
ย1ป2ก4

ผอ.
ฝายบริการ
สารสนเทศ

รอยละ 90
ของกลุม
รอยละ 97.46
เปาหมาย & ของกลุมเปาหมาย
ผูเขารวม
รอยละ 96.81

ภารกิจ / กิจกรรม
3. การใหการศึกษาแกผูใชบริการ (User Education)
3.1.2 การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
และการจัดการบรรณานุกรมดวยโปรแกรม End Note
4. โครงการ Liaison Librarians
4.1 บรรณารักษพบอาจารย/นักวิจัย --เชิงรุก
5. Free Internet Resources: E- Reference

6. การแสวงหาและ link Thai e journal ที่ web site สํานักหอสมุดุ

7. โครงการ การศึกษาและเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยน
ระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชยสูระบบที่พัฒนาโดยคนไทย

พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ความสอดคลอง
ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ เปาหมาย
กับยุทธศาสตร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.52-ก.ย.53
ย1ป2ก4
ผานเกณฑ
ที่ผานเกณฑ
การทดสอบ
4 ครัง้
รอยละ 60
ย1
บรรณารักษ
ความ
รอยละ 86.00
พึงพอใจ
รอยละ 80
ย2
ผกาทิพย รอยละ 60
รอยละ100
ของแผน
การ
ดําเนินงาน
ย2
จิตติมา (ด) รอยละ 80
รอยละ100
ของแผน
การ
ดําเนินงาน
ย2
ผูอํานวยการ รอยละ 80
รอยละ 80
สํานักหอสมุด ของแผน
การ
ดําเนินงาน

ภารกิจ / กิจกรรม
8. การวิจัยสถาบัน
8.1 ศึกษาความตองการและการใชสารสนเทศของอาจารยและ
นักศึกษาในสํานักหอสมุด ม.ทักษิณ

8.2 ศึกษาความพึงพอใจการใชบริการยืม - คืนผานระบบ
Self-check

8.3 โครงการวิจัย เรื่อง สถานภาพการเปนหองสมุดมีชีวิต ของ
สํานักหอสมุุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

8.4 ศึกษาปญหาความคลาดเคลื่อนของฐานขอมูลกับตัว
สารสนเทศของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

9. ผลงานทางวิชาการ
9.1 MARC 21 สําหรับระเบียนสื่อโสตทัศนในหองสมุด

พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ความสอดคลอง
ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ เปาหมาย
กับยุทธศาสตร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค.52-ก.ย.53
ย3ป2ก2
กอบกุล รอยละ 80
รอยละ 70
ของแผน
การ
ดําเนินงาน
กอบกุล รอยละ 60
รอยละ40
ขวัญขนก
ของแผน
ผกาทิพย
การ
ดําเนินงาน
สุนันท
รอยละ 80
รอยละ 80
ของแผน
การ
ดําเนินงาน
วิมล
รอยละ50
รอยละ 60
คณะทํางาน ของแผน
การ
ดําเนินงาน
ย3ป2ก2
วิมล
รอยละ100
รอยละ 95
ของแผน
การ
ดําเนินงาน

ภารกิจ / กิจกรรม
10. การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
TQA (Thailandl Quality Award)
11. โครงการจัดทํา FLOWCHART งานฝายบริการสารสนเทศ

12. โครงการพัฒนาบุคลากร
12.1 โครงการศึกษาดูงาน

12.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

12.3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางเกณฑ TQA

12.4 โครงการอบรมเรื่อง Benchmarking

พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ความสอดคลอง
ผูรับผิดชอบ
กับยุทธศาสตร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ย3ป1ก1
ผอ.
บุคลากร
ย3ป1ก5

กอบกุล
ขวัญขนก
ผกาทิพย

เปาหมาย
มีแผน
ปรับปรุง
OFI
รอยละ 80
ของ
ระบบงาน

ผลการดําเนินงาน
ต.ค.52-ก.ย.53
มีแผน
ปรับปรุง
OFI
รอยละ 100

ย3
สนง. -1 ครั้ง
1 ครั้ง
เลขานุการ - มีการติดตาม - มีการนําผลมา
และนําผลมา ปรับปรุงงาน
ปรับปรุงุ งาน
Fairview

ผูเขารวม
ผูเขารวม
สามารถ
สามารถ
สื่อสารกับ
สื่อสารกับ
ผูใชบริการ
ผูใชบริการ
สถาบัน บุคลากรเขาใจ บุคลากรเขาใจ
เพิ่มฯ เกณฑสามารถ เกณฑสามารถ
ประเมินองคกรตามมิติ ADLI
สนง.
บุคลากรเขาใจ
บุคลากรเขาใจ
เลขานุการ แนวคิด หลักการ แนวคิด หลักการ
Benchmarking

Benchmarking

ภารกิจ / กิจกรรม
13. โครงการบริการวิชาการแกสังคม
13.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
รุนที่ 1
รุนที่ 2
14. โครงการปรับปรุงสํานักหอสมุดใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนรู

ความสอดคลอง
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ผูรับผิดชอบ
กับยุทธศาสตร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย

16. โครงการสํารวจและคัดออกวิทยานิพนธและหนังสืออางอิง

ฝายเทคนิค ผูเขารวมมี
สารสนเทศ ค.พึงพอใจ
ฝายเทคโนโลยี รอยละ 80
สารสนเทศ
ผอ.
- รอยละ 80
กัณฐธนาศิลป ของแผน
ขวัญชนก
การ
ดําเนินงาน
-ค.พึงพอใจ
ของผููใช
รอยละ 80
รอง ผอ. แบบสอบถาม
กอบกุล
ค.พึงพอใจ
กอบกุล
1 ครั้ง

17. การใหความรูดาน IT แกบุคลากร

สุริยา ทิตยา

4 ครั้ง

อัจฉราภรณ

1 ครั้ง

15. กิจกรรมการปรับปรุงแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ

18. เทียบเคียงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

ย3

QA

TQA

ผลการดําเนินงาน
ต.ค.52-ก.ย.53

รอยละ 84.80
รอยละ 87.60
รอยละ 100
ของแผนการ
ดําเนินงาน
รอยละ 82.00

แบบสอบถาม
ค.พึงพอใจ
1 ครั้ง
12 กิจกรรม/
โครงการ
ดนก. เดือน
ตุลาคม 2553

