รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2556
ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

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

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/

ผลการ

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน

มีผ้ รู ับจ้ างปรับปรุง

อยูร่ ะหว่าง

อาคารตามแบบ

การออกแบบ

การดาเนินงานตาม

ร้ อยละ 60

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริ การสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักหอสมุดมีศกั ยภาพในการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและสามารถตอบสนองความต้ องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
1 โครงการห้ องสมุดมีชีวติ : บริ บทสานักหอสมุด

ผอ.

P

7,000,000

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
2 โครงการห้ องสมุดมีชีวติ : บริ บทสานักหอสมุด

P

รอง ผอ.

699,000

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3 โครงการสแกนหน้ าปกและสารบัญ (E-Cover & E-Content)

แผนร้ อยละ 60
P

หนังสือเชื่อมต่อกับระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ

SK กอบกุล

-

- ร้ อยละ 90 ของ

SK : 100

ทศพร ศรินญา

หนังสือทีจ่ ดั ซื ้อตั ้งแต่

PT : 100

ละอองดาว

มิ.ย. 56-เม.ย.57

วิมล

- ความถูกต้ อง

SK : 100

ขวัญชนก

ร้ อยละ 100

PT : 100

PT ธมลวรรณ
ณาตยา วินิจ
ปิ ยะนุช สุนิษา
วิวรรธน์
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้ างสรรค์นวัตกรรมการบริการทีเ่ อื ้อต่อการเรี ยน การสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ โดยร่วมคิดร่วมพัฒนากับห้ องสมุดในเครือข่ายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ การบริการแก่ประชาคมหาวิทยาลัยทักษิ ณและชุมชน
4 โครงการห้ องสมุดเคลือ่ นที่

P

PT เนาวลักษณ์

-

นพดล

ผู้เข้ าร่วมมีความ

ร้ อยละ 87.60

พึงพอใจร้ อยละ 80

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนา/ประยุกต์ระบบ ICT เพือ่ เพิม่ ประสิทธิ ภาพการบริการสารสนเทศผ่านระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) โดยเน้ นการใช้ open source และใช้ social media เป็ นเครื่ องมือในการ ประชาสัมพันธ์ /เข้ าถึงสารสนเทศแหล่ง
ความรู้ทางวิชาการ
5 การพัฒนาระบบจาหน่ายหนังสือ

P

SK สุริยา

-

มีระบบจาหน่าย
หนังสือ

ร้ อยละ 100

ยังไม่ถึง

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

6 โครงการผลิตวิดโี อแนะนาการใช้ บริ การสานักหอสมุด

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

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

- แนะนาห้ องสมุดสาหรับผู้ใช้ ทวั่ ไป

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
SK บุญฤทธิ์

-

กอบกุล

เป้าหมาย/

ผลการ

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน

มีวดิ ที ศั น์แนะนา

ร้ อยละ95.00

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

ห้ องสมุด

PT ดนัย
เนาวลักษณ์
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาคุณภาพของเครื่ องมือในการเข้ าถึงสารสนเทศ/แหล่งความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ ทัว่ โลกผ่านระบบเครื อข่าย มุง่ เน้ นการ Accessibility โดยใช้ World Wide Web
7 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สานักหอสมุด : web2.0
P
SK ทิตยา
- มี web 2.0
PT พิทย์พิมล

- ความพึงพอใจ

- มี web 2.0
- ร้ อยละ 80

เว็บไซต์ ร้ อยละ 75
กลยุทธ์ ที่ 5 จัดบริการเสริม/กิจกรรมเชิงรุกเพือ่ สนับสนุนอาจารย์ นักวิจยั ในการทาผลงานทางวิชาการ/การทาวิจยั
8 บริการการตรวจสอบรายการอ้ างอิง/บรรณานุกรมในการทาวิจยั
P
ผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์/นักวิจยั

SK กอบกุล

-

PT เนาวลักษณ์

ความพึงพอใจ

SK : 98.70

ร้ อยละ 80

PT : 91.20

ร้ อยละ 10 ของแผน

ร้ อยละ 10

สุนิษา
กลยุทธ์ ที่ 6 สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเตรียมพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
9 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา
P

SK ผอ.

-

PT รอง ผอ.
10 โครงการฝึ กภาษาด้ วยภาพยนตร์ /คาราโอเกะ

P

PT นพดล

การดาเนินการ
26,000

- ผู้เข้ าร่วม 100 คน

502 คน

- ความพึงพอใจ

ร้ อยละ 85.60

ร้ อยละ 80
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การมุ่งเน้ นผู้ใช้ บริ การ (User Focus)
เป้าประสงค์ที่ 1 นิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีทกั ษะสารสนเทศ เพือ่ ส่งเสริ มกระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long Learning)
กลยุทธ์ ที่ 1 ร่วมมืออย่างเข้ มแข็งและต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/อาจารย์/ฝ่ ายกิจการนิสติ /องค์การนิสติ ในการพัฒนานิสติ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ (รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบตั )ิ
11 โครงการประกวดพรีเซ็นเตอร์ TSU Library

P

SK ผกาทิพย์

15,000

- มีพรี เซ็นเตอร์

- มีพรี เซ็นเตอร์

ห้ องสมุด

ห้ องสมุด

- ระดับการรับรู้

- ระดับ 3.78

ข่าวสารจาก
พรีเซ็นเตอร์

ยังไม่ถึง

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

12 โครงการผู้บริหารพบสาขาวิชา

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

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

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
PT รอง ผอ.

-

เป้าหมาย/

ผลการ

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน

ร้ อยละ 40 ของ

ร้ อยละ 50

สาขาวิชาทีเปิ ด
สอนในพัทลุง
13 โครงการห้ องสมุดพบองค์การนิสติ

P

SK

-

1 ครัง้

1 ครัง้

ผอ.
กลยุทธ์ ที่ 2 ร่วมสร้ าง Information Literacy Skill และ ICT Literacy Skill แก่นิสติ ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ทังหลั
้ กสูตรพัฒนานิสติ นอกชั ้นเรี ยนและกิจกรรมอื่นๆ เพือ่ สนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21
14 โครงการประเมินวิธีการสอนและความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วม

P

กิจกรรม ในกิจกรรม ICT 1 และ ICT 2
15 ICT(1) กับการรู้ สารสนเทศ (Information Literacy)

SK กอบกุล

-

ความพึงพอใจต่อการ

SK : 78.20

สอน ร้ อยละ 75

PT : 75.91

จานวนนิสติ ที่

SK : 98.52

ขวัญชนก

ผ่านเกณฑ์

PT : 93.88

ผกาทิพย์

ประเมินหลังจาก

PT เนาวลักษณ์
SK กอบกุล

P

-

PT เนาวลักษณ์

เข้ ารับการอบรม
ร้ อยละ80

16 ICT (2)กับการรู้ สารสนเทศ (Information Literacy)

SK กอบกุล

P

-

PT เนาวลักษณ์

จานวนนิสติ ที่

SK : 96.47

ผ่านเกณฑ์

PT : 95.22

ประเมินหลังจาก
เข้ ารับการอบรม
ร้ อยละ 80
กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมรณรงค์ ส่งเสริ มการอ่าน โดยเสาะแสวงหาหนังสือ/สือ่ ทีน่ ิสติ ม.ทักษิณควรอ่าน จัดเป็ นมุมพิเศษและมีกิจกรรมเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง
17 Living Library Zone
P

PT สุพิริยา

10,000

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ 90.60

ร้ อยละ 80
18 Read for Life

P

SK พรรณทิพย์

3,500

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 89.80

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถึง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

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

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/

ผลการ

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อสานักหอสมุด
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้ างความผูกพันกับผู้ใช้ บริ การ กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วยอาจารย์และนิสติ (Customer Engagement) เพือ่ ตอบสนองความต้ องการและสร้ างความสัมพันธ์
19 โครงการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ : ขยายฐานลูกค้ าด้ วย CRM

P

SK ขวัญชนก

-

PTเนาวลักษณ์

จานวนผู้ใช้ กลุม่

เพิม่ ขึ ้น

เป้าหมายเพิม่ ขึ ้น

ร้ อยละ63.44

เทียบกับปี ทีผ่ า่ นมา
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ร่ วมพัฒนาคน ชุมชน สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ และสังคมฐานความรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 คนเรียนรู้ ชุมชนและสังคมเรียนรู้
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเผยแพร่วชิ าการสูช่ มุ ชนอย่างแพร่หลาย ชุมชนสามารถเข้ าถึงแหล่งความรู้ได้ อย่างสะดวก
20 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่ องแม่ข่ายด้ วย Virtual

P

SK สุริยา

465,000

Machine

มีเครื่ องแม่ข่าย

ร้ อยละ 100

1ระบบ

กลยุทธ์ ที่ 2 ร่วมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long Learning) แก่นกั เรี ยน คุณครู ประชาชนในพื ้นทีจ่ งั หวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ผ่านระบบ ICT บริการและกิจกรรม
21 โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์

P

SK กอบกุล

2,000

ผ่านเกณฑ์การ

ร้ อยละ95

ทดสอบ ร้ อยละ 80
22 e-knowledge

P

PT ดนัย

-

2 เรื่ อง

1

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง Illuslator

P

PT

20,000

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ 88.40

ดนัย
24 Library Open House : เปิ ดอุทยานอาเซียน

P

PT จรรยา

ร้ อยละ 80
10,000

เนาวลักษณ์

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ 86.80

ร้ อยละ 80

ธมลวรรณ
25 โครงการปั นน ้าใจจากพีส่ นู่ ้ อง

P

PT จรรยา

30,000

เนาวลักษณ์

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ 95.40

ร้ อยละ 80

ธมลวรรณ
26 โครงการ Library Camp ตามรอยพ่อ สานความรู้ สู่
ภูมิปัญญาเด็กไทย

P

PT จรรยา

30,000

ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 90.40

ยังไม่ถึง

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

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

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/

ผลการ

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน

มีฐานข้ อมูลท้ องถิ่น

ร้ อยละ 90

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

เป้าประสงค์ที่ 2 คนสร้ างความรู้ แลกเปลีย่ นความรู้ ต่อยอดความรู้ สร้ างสังคมทีใ่ ช้ ความรู้ในการดาเนินชีวติ และการผลิต
กลยุทธ์ ที่ 2 ร่วมธารงรักษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นภาคใต้ โดยร่วมมือกับส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้ องในการ พัฒนาฐานข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นภาคใต้
27 โครงการปรับปรุงฐานข้ อมูลท้ องถิ่นภาคใต้
P

SK สุริยา

-

ศริ นญา

ภาคใต้

เป้าประสงค์ที่ 3 อาจารย์ บุคลากรและนิสติ มีบทบาทในการสร้ างความรู้ และมีทกั ษะการวิจยั เพือ่ ร่วมสร้ างสังคมฐานความรู้
กลยุทธ์ ที่ 1 สนับสนุนการวิจยั ของบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิจยั โดยร่วมพัฒนาทักษะการสืบค้ น การจัดการเอกสารอ้ างอิง และการใช้ ผลงานของผู้อื่นอย่างเป็ นธรรม รวมทังเป็
้ นคนกลางในการเชื่อมโยงนิสติ อาจารย์และนักวิจยั กับ
แหล่งข้ อมูลภายในและภายนอก
28 โครงการอบรมการใช้ โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม

SK กอบกุล

P

Endnote แก่บณ
ั ฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรสาย

-

PTเนาวลักษณ์

ความพึงพอใจ

SK: 96.86

ร้ อยละ 80

PT : 91.20

สนับสนุน
29 โครงการอบรมการสืบค้ นสารสนเทศเพือ่ ทาผลงาน

SK กอบกุล

P

วิชาการ/วิทยานิพนธ์

-

PTเนาวลักษณ์

ความพึงพอใจ

-

ร้ อยละ 80

PT : 89.60

แผนปฏิบตั กิ าร

แผน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาระบบบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยคานึงถึงคุณภาพ ชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์ กร/การวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 1 การส่งมอบบริการทีม่ ีคณ
ุ ภาพแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ: บริ การและนวัตกรรมการบริ การทีม่ ีคณ
ุ ค่า (Best Quality Service Delivery: valuable services & service innovation)
กลยุทธ์ ที่ 1 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานในทุกมิตใิ ห้ มีมาตรฐานด้ วยเกณฑ์คณ
ุ ภาพและเหนือความคาดหวังของผู้ใช้ บริการ
30 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ปี การศึกษา 2556

P

SK PT

10,000

ผอ. รอง ผอ.

ปี การศึกษา 2556

ปฏิบตั กิ าร
ปี การศึกษา

บุคลากร
31 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ปี การศึกษา 2557

P

SK PT

2556
10,000

ผอ. รอง ผอ.

แผนปฏิบตั กิ าร

แผนปฏิบตั กิ าร

ปี การศึกษา 2557

ปี การศึกษา

บุคลากร
32 ระบบประชุมออนไลน์ (E-Meeting)

P

SK สุริยา

2557
-

มีระบบ

มีระบบ

e-meeting

e-meeting

ยังไม่ถึง

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

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

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/

ผลการ

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน

มีแผนพัฒนาผู้บริ หาร

มีแผน

และบุคลากร

พัฒนา

ปี งบประมาณ พ.ศ.

ผู้บริ หารฯ

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถึง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

กลยุทธ์ ที่ 3 สรรหา ธารงรักษา และพัฒนาบุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะทีเ่ ป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาองค์กร
33 โครงการจัดทาแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร ปี

P

อัจฉราภรณ์

-

งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

2557-2560
34 โครงการศึกษาดูงาน

SK PT

P

720,000

ผอ. อัจฉราภรณ์

- จานวน 1 ครัง้

1 ครัง้

-นาผลมาพัฒนา/
ปรับปรุงงาน

35 การให้ ความรู้ทางด้ าน IT แก่บคุ ลากร

SK สุริยา

P

2,000

- บุคลากรมี

- บุคลากรมี

ทิตยา

ความรู้ และทักษะ

ความรู้ และ

PT พิทย์พิมล

ด้ าน IT สอดคล้ อง

ทักษะ IT

กับงานที่

กับงานที่

รับผิดชอบ

รับผิดชอบ

- จานวน 3 ครัง้

3 ครัง้

- ผู้เข้ าร่วมมี

ร้ อยละ 95.17

ค.พึงพอใจ
ร้ อยละ 80
36 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ เตรี ยมความพร้ อมสู่

SK จิตติมา

P

ประชาคมอาเซียน

-

PT จรรยา

นาผลมาพัฒนา/

ดาเนินการ

ปรับปรุงงาน

ร้ อยละ 70

จานวนกิจกรรม/

18 กิจกรรม

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้ มี ความก้ าวหน้ าตามตาแหน่งงาน และธารงรักษาความมี “จิตบริ การ”
37 โครงการสร้ างคุณค่าคน เพิม่ คุณค่างาน

P

อัจฉราภรณ์

10,000

โครงการพัฒนางาน
กลยุทธ์ ที่ 5 สร้ างสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศสถานทีท่ างานให้ นา่ อยู่ บุคลากรมีความสุขในการทางาน จัดกิจกรรมสร้ างเสริมความรัก และความผูกพันกับองค์กร เพือ่ ให้ มีผลการดาเนินงานทีด่ แี ละภาคภูมิใจในองค์กร
38 โครงการธรรมะดลใจ

P

PTจรรยา

10,000

การนาธรรมะมาใช้

นามาใช้ ในการ

ในการปฏิบตั งิ าน

ปฏิบตั งิ าน

แพร 84.24 (12ชุด)

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ
ต่อเนื่อง

39 Staff Happy Birthday

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

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

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
SK จิตติมา

6,500

PT จิราภรณ์

เป้าหมาย/

ผลการ

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน

- ความพึงพอใจใน

ร้ อยละ 80.20

การปฏิบตั งิ าน
ร้ อยละ 75
- ความผูกพันต่อ

ร้ อยละ 84.00

องค์กร ร้ อยละ 75
กลยุทธ์ ที่ 6 พัฒนาสานักหอสมุดให้ เป็ นองค์กรทีเ่ ข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
40 TSU Library Award (การปรับปรุงผลการดาเนินงาน การ

SK จิตติมา

P

1 นวัตกรรม

1 นวัตกรรม

-

- ทุกวันทาการ

- ทุกวัน

PT จรรยา

สร้ างนวัตกรรม)
41 Morning Brief กับงานบริการ

30,000

P

SK กอบกุล

ทาการ

42 โครงการร่วมใจสร้ างแบรนด์ ร่วมแรงสร้ างสานักหอสมุด

P

SK กอบกุล

30,000

พรรณทิพย์

- แก้ ปัญหาหน้ างาน

- แก้ ปัญหา

ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 80

มีแบรนด์สานัก

มีผ้ เู ข้ าร่วม

หอสมุด

4 คน

มีรูปแบบในการ

มีรูปแบบในการ

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า

ลดลงเมื่อเทียบกับ

เพิม่

ปี ทีผ่ า่ นมา

21.17%

อัจฉราภรณ์
PT จรรยา
เนาวลักษณ์
ธมลวรรณ
กลยุทธ์ ที่ 7 ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/บริ การห้ องสมุดทีเ่ หมาะสมกับผู้ใช้ บริ การแต่ละกลุม่
43 โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์และรูปแบบการประชาสัมพันธ์
P

PT รอง ผอ.

-

กลยุทธ์ ที่ 8 ร่วมรณรงค์การรักษาพลังงาน รักษาสภาพแวดล้ อม
44 โครงการห้ องสมุดสีเขียว ใส่ใจสิง่ แวดล้ อม : Talk about

green story

P

SK สุนนั ท์
PT นพดล

-

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถึง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม
45 โครงการฝึ กอบรม เรื่ อง แนวทางการป้องกันอัคคีภยั และ
การอพยพหนีไฟ

โคงการ
ต่อเนื่อง

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

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

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
PT จรรยา

เป้าหมาย/

ผลการ

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน

3,000

มีแนวปฏิบตั ฯิ
ป้องกันอัคคีภยั

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถึง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

