รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี การศึกษา 2559 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 6 เดือน

พ.ศ.2559
ที่

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /ตัวชี ้วัด

พ.ศ.2560

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

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก

อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถงึ

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

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 โครงการชื่นใจ Library

2

ดาเนินการแล้ ว

- อาสาสมัครร่ วมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ าห้ องสมุด ปี 3

SK - พรรณทิพย์
PT - ปิ ติมา

- Mini Book Fair

SK - ธัญชนก
PT - จิราภรณ์

โครงการพัฒนาฐานข้ อมูล Free e-book

SK - สุริยา
PT - สุนิษา, ธมลว
รรณ

พ.ศ.2559
ที่

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /ตัวชี ้วัด

พ.ศ.2560

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

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก

ดาเนินการแล้ ว

อยูร่ ะหว่าง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

เป้าประสงค์ที่ 2 สานักหอสมุดมีบรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื ้อต่อการปฏิบตั งิ าน การเรี ยนรู้ การวิจยั และการสร้ างสรรค์
กลยุทธ์ ที่ 2 การสร้ างสรรค์นวัตกรรมการบริ การที่เอื ้อต่อการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ การแก่ประชาคมม.ทักษิณและชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนา/ประยุกต์ระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ การสารสนเทศผ่านระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-library) โดยเน้ นการใช้ open source และใช้ social media เป็ นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ /เข้ าถึงสารสนเทศแหล่งความรู้ทางวิชาการ
3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ TSULib Apps for Android
โครงการ E-Paper : บรรณารักษ์ ชว่ ยค้ นหาบทความวิจยั ออนไลน์
4

5

โครงการ Timeline : หอจดหมายเหตุและความทรงจา

SK - ทิตยา
SK กอบกุล
PT เนาวลักษณ์
ทิตยา
SK จิตติมา น.
PT สุนิษา

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ทงกายภาพและทางออนไลน์
ั้
(provide learning environment both physical and online) ในรู ปแบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
กลยุทธ์ ที่ 5 สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเตรี ยมพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
6 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา

ยังไม่ถงึ

SK - ทิตยา

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 โครงการให้ ใจ ได้ แต้ ม

SK กอบกุล

8 โครงการนักล่าสมบัติ : สะสมแต้ มการยืมหนังสือ

PTสุพิริยา

9 โครงการ Ipad น้ อยคอยคุณ

SK ผกาทิพย์ สุริยา

พ.ศ.2559
ที่

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /ตัวชี ้วัด

10 โครงการ เซ็คอิน แชะ แชร์ ( 3 ช)
11

Line for info : ตอบคาถามผ่านไลน์

พ.ศ.2560

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

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
PT นภดล
SK กอบกุล
PT เนาวลักษณ์
SK กอบกุล

13 โครงการ Citation clinic : บริ การให้ คาแนะนาและคาปรึ กษา

SK กอบกุล

โครงการ New GEN New IDEA seson 2

SK ขวัญชนก
PT เนาวลักษณ์

15 โครงการ Mobile circulation service @TSU

SK กอบกุล

16 โครงการห้ องสมุดเคลื่อนที่ปี 3

PT เนาวลักษณ์

17 โครงการมุมยืนอ่าน รี เล็ก ลดพุง ลดโรค

PT เสาวภา

18 โครงการ Book of seasons ปี 3

PT สุพิริยา

19

ปรับปรุ งมุมอาเซียน

้ ยน
20 กิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมนอกชันเรี
- ตอบคาถามอาเซียน

SK ขวัญชนก
ผกาทิพย์
SK กอบกุล
ขวัญชนก

- สอนการเขียนบรรณานุกรม
21 โครงการ Kids Zone
22

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ก้ าวสูก่ ระบวนการทางานที่เป็ นเลิศด้ วย
Lean ปี 2

อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถงึ

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

12 โครงการยืมไม่อนั ้ เดือน Birthday

14

ดาเนินการแล้ ว

PT เสาวภา
ผอ / หน สนง

พ.ศ.2559
ที่

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /ตัวชี ้วัด

23 โครงการ Your Request Book : เราค้ นหา คุณมารับ
Rare Book
24

พ.ศ.2560

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

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก

ดาเนินการแล้ ว

PT ปิ ติมา
SK จิตติมา น.
สุริยา ทศพร

กลยุทธ์ ที่ 2 ร่ วมมืออย่างเข้ มแข็งและต่อเนื่องกับฝ่ ายกิจการนิสติ /คณะ/สาขาวิชา/ องค์การนิสติ ในการพัฒนานิสติ ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย/คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
หน สนง / ผอ
25 โครงการสานักหอสมุดพบทะเบียน
26 โครงการสานักหอสมุดพบคณะพยาบาลศาสตร์

หน สนง / ผอ

27 โครงการสานักหอสมุดพบสาขาวิชา (คณะนิตศิ าสตร์ )

หน สนง / ผอ

โครงการอบรมหลักสูตร ICT1 ICT2

29 โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทาไวนิล

ยังไม่ถงึ

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

เป้าประสงค์ที่ 2 นิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณมีทกั ษะสารสนเทศเพื่อส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

28

อยูร่ ะหว่าง

SK กอบกุล
PT เนาวลักษณ์
PT ดนัย

กลยุทธ์ ที่ 3 สนับสนุนการวิจยั ของบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิจยั โดยร่ วมพัฒนาทักษะการสืบค้ น การจัดการเอกสารอ้ างอิงและการใช้ ผลงานของผู้อื่นอย่างเป็ นธรรม
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้ E-Across

PT เนาวลักษณ์

้ ง
31 โครงการอบรมการสืบค้ นสารสนเทศขันสู

SK กอบกุล

32

โครงการอบรมการใช้ โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote
แก่บณ
ั ฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

SK กอบกุล
PT เนาวลักษณ์

33

บริ การตรวจสอบรายการอ้ างอิง/บรรณานุกรมในการทาวิจยั ผลงาน
ทางวิชาการแก่อาจารย์/นักวิจยั

SK กอบกุล
PT เนาวลักษณ์

พ.ศ.2559
ที่

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /ตัวชี ้วัด

พ.ศ.2560

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

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็ นห้ องสมุดสนับสนุนการบริ การวิชาการแก่ชมุ ชน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการบริ การวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้ของชุมชนและสังคม
34

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ”บรรณารักษ์ น้อย Trainer”
โรงเรี ยนรอบรัว้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

PT เนาวลักษณ์

35

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง สร้ างสรรค์สื่อในห้ องสมุดเพื่อการ
เรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21

Sk ทิตยา

36

โครงการจัดห้ องสมุดโรงเรี ยนหารเทารังสีประชาสรรค์ ร่ วมกับชมรม
คนรักห้ องสมุด

PT เนาวลักษณ์

39
40

อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถงึ

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ร่ วมพัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ และสังคมฐานความรู้

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร IT Librarian Junior
38 โครงการปรับปรุ งห้ องสมุดวัดสุภาษิตาราม จ.พัทลุง

ดาเนินการแล้ ว

SK ฉัตรมณี
SK กัณฐ์ ธนาศิลป์

โครงการติดตามโครงการพัฒนาห้ องสมุดชุมชนพอสุข เทิดพระเกียรติ

SK กัณฐ์ ธนาศิลป์

โครงการ Camp For Kids เปิ ดโลกการเรี ยนรู้ เปิ ดประตูสจู่ ินตนาการ

PT ธมลวรรณ

พ.ศ.2559
ที่

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /ตัวชี ้วัด

พ.ศ.2560

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

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก

ดาเนินการแล้ ว

อยูร่ ะหว่าง

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์ กร
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักหอสมุดมีการบริ หารจัดการที่ดแี ละมีประสิทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้ นคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดขี องบุคลากร
กลยุทธ์ ที่ 1 สรรหา ธารงรักษา และพัฒนาบุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะที่เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาองค์กร
41
42

การให้ ความรู้ทางด้ าน IT แก่บคุ ลากร

SK - สุริยา,ทิตยา
PT - ดนัย

โครงการ English for Library Staff ปี 3

SK จิตติมา พ.
PT จรรยา

กลยุทธ์ ที่ 2 สร้ างบรรยากาศสถานที่ทางานให้ นา่ อยูบ่ คุ ลากรมีความสุขในการทางานจัดกิจกรรมสร้ างเสริ มความรักและความผูกพันกับองค์กรเพื่อให้ มีผลการดาเนินงานที่ดแี ละภาคภูมิใจในองค์กร
43

ยังไม่ถงึ

โครงการ Happy Workplace

SK จิตติมา พ.
PT จรรยา

- กิจกรรมรู้ทนั โรคภัย ใส่ใจสุขภาพ

SK จิตติมา พ.
PT จิราภรณ์

- กิจกรรมแข่งกีฬาสัมพันธ์ บคุ ลากร

PT นภดล
SK ทศพร

- กิจกรรม Happy Heart น ้าใจงาม ไปเด็กกาพร้ า

SK กอบกุล

- กิจกรรมตักบาตรหนังสือในวันขึ ้นปี ใหม่ไทย

PT จรรยา

- ออมก่อน รวยก่อน

PT ธมลวรรณ

- ทาบุญวันปี ใหม่ร่วมกับสานักคอมพิวเตอร์

PT จรรยา

- ทาบุญวันสงกรานต์

SK หน สนง

พ.ศ.2559
ที่

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /ตัวชี ้วัด

พ.ศ.2560

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
PT นาตยา

- สวนในห้ องสมุด

PT นพดล
SK กัณฐ์ ธนาศิลป์

โครงการศึกษาดูงาน

46 โครงการสัมนากฎหมายลิขสิทธิ์ร่วมกับคณะนิตศิ าสตร์

หน สนง
SK หน สนง
PT จรรยา
ผอ / หน สนง

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาสานักหอสมุดให้ เป็ นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performing Organization) มีความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
47

โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลบทความวารสาร

48 โครงการพัฒนาฐานข้ อมูล TSU Cataloging Tool
49
50

52

SK สุริยา ทศพร
จิตติมา ด.
SK ทิตยา

โครงการ e-Calendar

SK ทิตยา
PT พิทย์พิมล

งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการไม่ใช้ ห้องสมุดและแนวทางส่งเสริ ม กรณี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

PT สุนิษา

51 โครงการ TSULinet Show & Share ปี 2
โครงการ TSU library Award ปี 4

53 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ปี การศึกษา 2560

ดาเนินการแล้ ว

อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถงึ

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

- โครงการทาเบเกอร์ รี่

44 โครงการเกษียณอายุ ปี 2559
45

ผลการดาเนินงาน

SK ทิตยา
SK จิตติมา พ.
PT จรรยา
หน สนง / ผอ

พ.ศ.2559
ที่

54

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /ตัวชี ้วัด

พ.ศ.2560

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

โครงการทบทวนและปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ สานักหอสมุด พ.ศ.
2558-2562

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน สนง / ผอ
ผอ

56 โครงการ BCM ซ้ อมแผนกู้คนื ระบบเครื อข่าย

SK สุริยา

โครงการเตรี ยมความพร้ อมในการเกิดวินาศภัย

SK หน สนง
PT จิราภรณ์

กลยุทธ์ ที่ 4 รณรงค์/ปลูกจิตสานึกในการใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าและร่ วมรักษาสภาพแวดล้ อม
58

59

อยูร่ ะหว่าง

ยังไม่ถงึ

บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

55 โครงการ TQA เสวนากับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

57

ดาเนินการแล้ ว

Happy Life Go Green-โครงการรัก(ษ์ )พลังงาน รัก(ษ์ )สิ่งแวดล้ อม

SK กัณฐ์ ธนาศิลป์
PT นภดล

โครงการแหล่งเรี ยนรู้สญ
ั จร "เกษตรแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้ อม"

PT เนาวลักษณ์ ,
สุนิษา, จรรยา,
นพดล, ธมลวรรณ

