รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2555
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาความเปนเลิศในการใหบริการสารสนเทศ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. สํานักหอสมุดมีศักยภาพ 1. สารสนเทศที่จัดหา

กลยุทธ

1. พัฒนาสํานักหอสมุดให 1.การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ในการใหบริการสารสนเทศ สอดคลองกับหลักสูตรการ เปน e-library เพื่ออํานวย
ที่ทันสมัย ทันเวลา และ

เรียนการสอนมากกวา

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554
1.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูล

ความสะดวกในการเขาถึง ภูมิปญญาทองถิ่น (ก6)

1. บริการเชิงรุก

1.1 รอยละ 95

1.1 บริการเพื่อนชวยหาหนังสือ
1.2 บริการติดตามตัวเลม

2. บริการเชิงรุก (ก3)

1.3 บริการนําสงทรัพยากร

ของประชาคมมหาวิทยาลัย 2. มีชองทางใหผูใชบริการ กับประชาคม ม. ทักษิณ

2.1 บริการเพื่อนชวยหาหนังสือ

สารสนเทศตามคําขอแกอาจารย/

ทักษิณ ประกอบดวยนิสิต เสนอแนะทรัพยากรเพื่อการ และสนับสนุนการกาวเปน

2.2 บริการติดตามตัวเลม

บุคลากรถึงคณะ/หนวยงาน

และบุคลากรโดยไมมีขอ จัดซื้อไมนอยกวา 2 ชองทาง e-University และ
จํากัดดานเวลาและสถานที่ 3. มีสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น Research University
ในอนาคต

2.3 บริการนําสงเอกสารถึงคณะ/

(Document Delivery)

หนวยงาน (Document Delivery)

1.4 บริการแนะนํา/สอนการสืบคน 3.1 E-Theses 209,791 รายการ e-journal
สารสนเทศแกนิสิตทุก
209,868 , e-book 32,816

สอดคลองกับความตองการ รอยละ 90

4. มี In house database
เพิ่มขึ้น

สารสนเทศและบริการให

2.4 บริการ Alerts Service
ระดับชั้นปถึงหองเรียน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 3. กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 1.5 โครงการบรรณารักษสัญจร

5. มีเครื่องมือสืบคน
ทั้งการจัดหาการจัดการ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ ใหครอบคลุม
ใหจุดเขาถึงเดียว
หลักสูตรการเรียนการสอน
(One-Stop-Access Point)

2.1 จํานวน 9 ชองทาง

4.1 In house database เพิ่มขึ้น 3 ฐาน

และทรัพยากรสารสนเทศ (ก3)
1.6 โครงการหองสมุดออกแบบได 5.1 เว็บไซตหองสมุด
3.1 โครงการโบนัสคูปอง
1.7 TSU Publication ที่ปรากฏใน
3.2 บริการยืมหนังสือไดนานนาน ฐานขอมูลนานาชาติ
3.3 โครงการหองสมุดอินเลิฟ
หนาที่ 1

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

6. มีบริการใหม ๆ ใน
ลักษณะ E-Services /

หลากหลายรูปแบบ ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย

3.4 โครงการ Library Rally Tour

3. กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
และทรัพยากรสารสนเทศ (ก3)
6.1 จํานวน 3 บริการ

Proactive Services

ทักษิณ เนนการเพิ่ม

3.5 โครงการสุดยอดนักอาน

2.1 บริการยืมหนังสือไดนานนาน

1) โครงการพัฒนา Virtual Library Tour

อยางนอย 2 บริการ /ป

สารสนเทศที่เปนเอกสาร

3.6 โครงการคนรักหองสมุด

2.2 โครงการหองสมุดอินเลิฟ

2) TSU Publication ที่ปรากฏในฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเนื้อหาเต็ม

3.7 โครงการสุขสันตปใหมกับ

2.3 โครงการ Library Rally Tour

นานาชาติ

(Full-Text)

สํานักหอสมุด

2.4 โครงการสุดยอดนักอาน

3) บริการ e-bag

3. พัฒนาบริการใหม ๆ ที่

3.8 โครงการสัปดาหสงเสริมการ

2.5 โครงการคนรักหองสมุด

สนองตอบความตองการ

ใชหองสมุด

2.6 โครงการสุขสันตปใหมกับ

ของผูใช โดยเนน

3.9 โครงการสงเสริมการใช “มุม

สํานักหอสมุด

E-Services/ One Stop

คุณธรรม” สํานักหอสมุด

2.7 โครงการ roadshow บริการ/

Services/ Proactive

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กิจกรรมนอกสถานที่

Services (เรงดวน)

2.8 ตอบคําถามออนไลน

4. พัฒนาความรวมมือกับ

2.9 โครงการยืม 5 พาโชค

หนวยงานที่เกี่ยวของในการ

2.10 โครงการสงเสริมการใช “มุม

จัดหา พัฒนาและใหบริการ

คุณธรรม” สํานักหอสมุด

สื่อดานการเสริมสราง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณธรรม

3.การพัฒนาระบบสารสนเทศ

5. พัฒนาเครื่องมือสืบคน

3.1 การพัฒนามุม ASIAN Study

สารสนเทศที่มีประสิทธิ-

3.2 โครงการสรางความรวมมือ

ภาพ ใหมีจุดเขาถึงเดียว

ระหวางอาจารยกับสํานักหอสมุด

(One-Stop-Access Point)
หนาที่ 2

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

ในลักษณะของหองสมุด
เกตเวย (Gateway Library)
ไมวาสารสนเทศอยูใน
รูปแบบใดทั้ง Printed
materials, Electronic และ
Multimedia ทั้งสารสนเทศ
ที่มีในสํานักหอสมุดและ
สารสนเทศจากแหลงอื่นๆ
ทั้งในและตางประเทศ โดย
ใชระบบ World Wide Web
ของสํานักหอสมุดเปน
เครื่องมือ
6. รวมมือกบหนวยงาน
อื่นๆ ภายในม.ทักษิณ ใน
การพัฒนาฐานขอมูลองค
ความรูของม.ทักษิณ (TSU
Knowledge Bank) โดย
เฉพาะองคความรูใหมจาก
การวิจัยใน สาขาที่ ม.
ทักษิณมีความเขมแข็งเพื่อ
สนับสนุนการตอยอดการ
หนาที่ 3

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

เผยแพรการใชประโยชน
จากงานวิจัย
7. ประสานความรวมมือ
กับสถาบันทักษิณคดีศึกษา
วิทยาลัยภูมิปญญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันปฏิบัติการชุมชน
รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ทั้ง
และภายนอกในการ
แสวงหา จัดเก็บและเผย
แพรองคความรูเกี่ยวกับ
ภาคใตหรือภูมิปญญา
ทองถิ่นภาคใตเนนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเนื้อหาเต็ม
(Full-Text)
2.ประชาคมมหาวิทยาลัย 1. มีแผนจัดกิจกรรมสงเสริม 1. รวมมือกับคณาจารยใน 1.การพัฒนาทักษะสารสนเทศแก
การกระตุน/การจัดกิจกรรม นิสิต (ก1-2)

ทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมี

กระบวนการเรียนรูดวย

ทักษะสารสนเทศ เพื่อ

ตนเองและการเรียนรูตลอด สงเสริมกระบวนการเรียนรู

1. การใหการศึกษาแกผูใชบริการ
(User Education) /การพัฒนา

1.1 ICT กับการรูสารสนเทศ

สงเสริมกระบวนการเรียนรู ชีวิตทั้งป

ดวยตนเอง (Self Directed (Information Literacy)

ดวยตนเอง (Self Directed

Learning) และการเรียนรู

ทักษะสารสนเทศแกนิสิต
1.1 โครงการอบรมการสืบคน

1.2 โครงการการสืบคนสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการทํารายงาน/
ปญหาพิเศษ
หนาที่ 4

1.1 จัดทําแผนตลอดทั้งป

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

Learning) และการเรียนรู 2. มีการจัดกิจกรรมตาม

ตลอดชีวิต (Life Long

ตลอดชีวิต (Life Long

แผนรอยละ 80
3. มีผูเขารวมกิจกรรม

1.3 โครงการการจัดการ
Learning) รวมทั้งสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูตลอด บรรณานุกรมดวยโปรแกรม

บรรณานุกรมดวยโปรแกรม
Endnote

3.1 นิสิตที่เขารวมกิจกรรมผานเกณฑการ

รอยละ 70 ของจํานวน

ชีวิตแกนิสิต (เรงดวน)

1.3 ICT(1) กับการรูสารสนเทศ

ทดสอบ Information Literacy

Learning)

เพื่อการทํารายงาน/ปญหาพิเศษ

Endnote

1.2 โครงการอบรมการจัดการ

2.1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนรอยละ 100

เปาหมายที่กําหนด
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 2.กิจกรรม/บริการเสริมแกอาจารย (Information Literacy)
รอยละ 98.31
4. บุคลากรที่รับผิดชอบใน สารสนเทศเชิงรุกหลากหลายนักวิจัย
1.4 ICT (2)กับการรูสารสนเทศ
4.1 จํานวน 3 ครั้ง
การจัดกิจกรรมทุกคนไดรับ รูปแบบใหกับนิสิต เนนนิสิต 2.1 โครงการบรรณารักษสัญจร (Information Literacy)การสืบคน
การอบรมเกี่ยวกับการใหคํา ป 3-4 และบัณฑิตวิทยาลัย (ก3)

สารสนเทศบนอินเตอรเน็ตขั้นสูง

แนะนํา/การใหคําปรึกษาแก 3. จัดกิจกรรมสงเสริม/

2.กิจกรรม/บริการเสริมแกอาจารย

2.2 บริการตรวจสอบรายการ

ผูใชบริการอยางนอยปละ 3 กระตุนใหอาจารยใช
อางอิง/บรรณานุกรมแกอาจารย/
สารสนเทศในการสอน การ นักวิจัย/บุคคลภายนอก (ก5)
ครั้ง

นักวิจัย
2.1 บริการรวบรวมเอกสารอาน

5. ผูเขารวมกิจกรรมมีความ ทําผลงานทางวิชาการ/การ 2.3 โครงการการสืบคนสารสนเทศ ประกอบประมวลการสอนรายวิชา 1.1 คาเฉลี่ย 4.43
พึงพอใจอยูในเกณฑ 3.50 วิจัยใหมากขึ้นโดยเฉพาะ

และการจัดการรายการอางอิง

2.2 บริการตรวจสอบรายการ

การ Road show ตามคณะ/ สําหรับอาจารย/นักวิจัย (ก5)

อางอิง/บรรณานุกรมแกอาจารย/

หนวยงาน (เรงดวน)

นักวิจัย/บุคคลภายนอก

2.4 บริการรวบรวมเอกสารอาน

4. พัฒนาเครื่องมือในการ ประกอบประมวลการสอนรายวิชา

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สื่อสารและการใหบริการ

เรื่อง การใช Photoshop &

(ก5)

สารสนเทศแกอาจารย โดยมี 2.5 บริการนําสงเอกสารถึงคณะ/

Illustrator เพื่อจัดทําโปสเตอร

เปาประสงคใหอาจารยได หนวยงาน (Document Delivery)

นําเสนอผลงานทางวิชาการ

รับความสะดวก รวดเร็วใน (ก5)

2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การรับขอมูล/ขาวสารที่

เรื่อง การใช page makeger
หนาที่ 5

.

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

ทันสมัย

เพื่อใชในการจัดเอกสาร

5. จัดกิจกรรม/บริการเสริม

2.5 โครงการ roadshow บริการ/

แกอาจารยในการสนับสนุน

กิจกรรมนอกสถานที่

การทําผลงานทางวิชาการ

2.6 บริการแนะนํา/สอนการสืบคน

การวิจัย เชน บริการนําสง

สารสนเทศแกนิสิตทุกระดับชั้นป

เอกสารอิเล็กทรอนิกส

ถึงหองเรียน

(E-Document Delivery

2.7 โครงการบรรณารักษสัญจร

Services) อบรมการใช
โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม เปนตน
6. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่บริการสารสนเทศใหมี
ความรูและมีทักษะในการ
บริการสารสนเทศ /เปนที่
ปรึกษา/วิทยากรในการ
อบรมทั้งในดานแหลง
สารสนเทศและกลยุทธการ
สืบคนเพื่อการวิจัย/การจัด
การรายการบรรณานุกรม/
การตรวจสอบcitation/
impact factor และ
หนาที่ 6

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสืบคน
3. สํานักหอสมุดมี

1. ผูใชบริการมีความ

1. พัฒนาสํานักหอสมุดให 1. การพัฒนาสํานักหอสมุดใหเอื้อ 1. การพัฒนาสํานักหอสมุดใหเอื้อ ระดับ 3.62 (รอผลการสํารวจครั้งที่ 2/54)

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู พึงพอใจดานสภาพแวดลอม เปนหองสมุดมีชีวิต
เอื้อตอการศึกษาคนควา

อยูในเกณฑ 3.50

ตอการเรียนรู (ก1-3)

ตอการเรียนรู

2. ปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภาย 1.1 โครงการหองสมุดมีชีวิต: บริบท 1.1 โครงการหองสมุดมีชีวิต:

และการวิจัยของประชาคม

ในและภายนอกใหดู

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ บริบทสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณและ

สวยงาม มีชีวิต

1.2 โครงการจัดทําหองศึกษา

ชุมชน

3. จัดสรรและแบงพื้นที่

คนควาเฉพาะกลุม (Study Room)

ภายในสํานักหอสมุดให
สอดคลองกับการใชงาน
เอื้อตอการเรียนรูและการ
วิจัยตามแนวคิดหองสมุด
ยุคใหม

หนาที่ 7

ทักษิณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาความเปนเลิศในการนําไอซีทีมาใชพัฒนาการดําเนินงานและการบริการสารสนเทศ
มุงสูการเปน e-Library
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

1. มีนวัตกรรมในการ

1.มีการประยุกตใช IT /การ 1. ใชไอซีทีตอบสนองความ 1.การนํา ICT มาใช

ดําเนินงานและการให

พัฒนานวัตกรรม 1 โครงการ ตองการของผูใชทุกระดับ

1.1 โครงการจัดทําสื่อแอนิเมชั่น

1.การนํา ICT มาใช
1.1 โครงการพัฒนา Virtual

บริการใหม ๆ ที่ตอบสนอง /ป

ทั้งการใหบริการสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง (ก2)

Library Tour

ความตองการของผูใช

ในระดับองคกร หรือผาน

1.2 โครงการปรับปรุงเว็บไซตของ

บริการ โดยใชเทคโนโลยีเปน 2.บุคลากรรอยละ 50 ใช

ระบบเครือขาย โดยเนนการ Map (ก2)

ฐาน

1.2 โครงการ Virtual Library

สํานักหอสมุด

e-mail และ e-doc ในการ ดําเนินงานและการใหบริการ 1.3 โครงการศึกษาและเตรียม
ติดตอสื่อสาร/การปฏิบัติ

บนเว็บ

งานในป 2552 และมากกวา 2. ประยุกต IT ในการ

2.การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ความพรอมในการปรับเปลี่ยนระบบ 2.1 Free Internet Resources: Eหองสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชยสู

Reference

80% ตั้งแตป 2553 เปนตน พัฒนา/สรางนวัตกรรมการ ระบบที่พัฒนาโดยคนไทย (ตอเนื่อง) 2.2 โครงการศึกษาและเตรียม
เปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิง
ไป
ดําเนินงานและการให
(ก5)
โดยคนไทย (ตอเนื่ ่อง)
บริการใหม ๆ ที่ตอบสนอง
ค.ตองการของผูใชบริการ

2.3 โครงการติดตามการใชงาน

รองรับระบบหองสมุดอิเล็ก-

ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนา

ทรอนิกส (e-Library) ใหมี

โดยคนไทย

ความสมบูรณ รวมทั้ง
รองรับการปรับเปลี่ยนเปน
หนาที่ 8

1.1 จํานวน 3 โครงการ

2.1 ประมาณรอยละ 98.00

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

e-University ในอนาคต

2.4 โครงการพัฒนาลายน้ําเพื่อ

3. จัดหาอุปกรณที่เหมาะสม

คุมครองสิทธิ์งานวิจัย/งาน

เพื่อรองรับระบบสนับสนุน

สรางสรรค

การดําเนินงาน การเผยแพร

2.5 โครงการพัฒนาระบบ

และการบริการสารสนเทศ

แลกเปลี่ยนความรูจากการ

4. สงเสริมใหบุคลากรใช

พัฒนาบุคลากร

ระบบเครือขายในการ
สื่อสารแทนการใชกระดาษ
เชน ระบบ e-mail, ระบบ
e-Office เปนตน
5. ศึกษาความเปนไปไดใน
การนําระบบหองสมุด
อัตโนมัติที่พัฒนาโดย
คนไทยมาใชงาน เพื่อลด
การพึ่งพาระบบจากตาง
ประเทศและประหยัด
งบประมาณในการบํารุง

รักษาระบบ

หนาที่ 9

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. สํานักหอสมุดเปนองคกร 1.มีผลงานทางวิชาการ/

กลยุทธ
1. พัฒนาการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554
1. การพัฒนาองคกรตามแนวทาง

1. การพัฒนาและปรับปรุงองคกร

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

1.1 การพัฒนาองคกรตามแนว

1.1 จํานวน 4 โครงการ

แหงการเรียนรู เนนการ

ผลงานวิจัย/โครงการพัฒนา และการใหบริการอยาง

บริหารงานแบบมุงเนน

งานอยางนอย 1 เรื่อง/ป

ตอเนื่องโดยนําระบบประกัน-TQA(Thailand Quality Award) :

ทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหง

ผลสัมฤทธิ์และยึดหลัก

2.นําผลการประเมิน/ขอ

คุณภาพและระบบบริหาร การจัดการตามแผน OFI (ก1)

ชาติTQA(Thailandl Quality

ธรรมาภิบาล

เสนอแนะมาพัฒนาและ

ความเสี่ยงมาใชขับเคลื่อน 2. การสํารวจความตองการของผูใช Award):การจัดการตามแผน OFI จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน

- หลักนิติธรรม

ปรับปรุงการดําเนินงาน

อยางจริงจัง เพื่อเพิ่ม

- หลักคุณธรรม

3.ปริมาณคํารองเรียนดาน ประสิทธิผลและประสิทธิ-

- หลักความโปรงใส

การใหบริการลดนอยลง

2.1 นําผลการประเมิน/ขอเสนอแนะมา

บริการตอโครงการ/กิจกรรม สํานัก- 1.2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ตามวงจร PDCA-Par ทุกป
ปการศึกษา 2555

หอสมุด (ก1)

3.ปริมาณคํารองเรียนดานการใหบริการ

ภาพในการดําเนินงานและ 2. งานวิจัยสถาบัน

1.3 TSU Library Awards :รวมคิด ลดนอยลง

- หลักความมีสวนรวม

การใหบริการ

2.1 โครงการวิจัย : ความตองการ

รวมทํา สรางสรรคนวัตกรรมกับ

- หลักความรับผิดชอบ

2. สนับสนุนการกระจาย

การสนับสนุนในการดําเนินงานของ การบริการเชิงรุก

- หลักความคุมคา

อํานาจและการทํางานแบบ หองสมุดโรงเรียนของรัฐในเขตพื้นที่ 1.4 โครงการรวมประหยัดพลังงาน
ทําการมหาวิทยาลัยทักษิณ (ก5)

และหองสมุดสีเขียว

3. สราง/พัฒนามาตรฐาน/ 2.2 ศึกษาความตองการและการ

2. งานวิจัยสถาบัน

ตัวบงชี้เพื่อใชในการ

2.1 ศึกษาพฤติกรรมการรู

มีสวนรวมของบุคลากร

ใชสารสนเทศของอาจารยและ

ประเมินคุณภาพและนําไป นักศึกษาในสํานักหอสมุด ม.ทักษิณ สารสนเทศของนิสิต ม.ทักษิณ
สูการเทียบเคียงสมรรถนะ (ก5)

2.2 ศึกษาสาเหตุการไมใช

(Benchmark) กระบวนการ

ทรัพยากรสารสนเทศของ
หนาที่ 10

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

ทํางานกับองคกรอื่นที่มีแนว 2.3 พัฒนาระบบยืม-คืนอัตโนมัติ
ปฏิบัติที่ดี

สํานักหอสมุด ม.ทักษิณ

โดยใชระบบสแกนลายนิ้วมือ (ก5) 3. โครงการพี่นองเลาสูกันฟง

4. สรางงาน/โครงการใหม

: KM

เพื่อใหบริการสารสนเทศที่มี
คุณภาพอยางหลากหลาย
5. จัดโครงการพัฒนางาน/
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย
สถาบันเพื่อนําผลมา
ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติ
งานและการใหบริการ
(เรงดวน)
6. สงเสริมการนําระบบการ
จัดการความรูใชมาใชใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
จริงจัง ตอเนื่อง
2. บุคลากรสํานักหอสมุดมี 1. บุคลากรทุกคนไดรับการ 1. สงเสริม พัฒนาศักยภาพ 1. การพัฒนาบุคลากร (ก1)

1. การพัฒนาบุคลากร (ก1)

สมรรถนะวิชาชีพและมี

พัฒนาตามภารกิจที่ไดรับ

และสมรรถภาพทางวิชาการ 1.1 โครงการศึกษาดูงาน (ตอเนื่อง) 1.1 โครงการศึกษาดูงาน

ความสุขในการทํางาน

มอบหมายอยางนอย 1

/วิชาชีพของบุคลากร รวม

ครั้ง/ป

ทั้งการสรางระบบแรงจูงใจ บุคลากร

1.2 การใหความรูดาน IT แก

1.2 การใหความรูดาน IT แก
บุคลากร

หนาที่ 11

1.1 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554

2. บุคลากรมีความพึงพอใจ ใหกับบุคลากร (เรงดวน)

1.3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ในการปฏิบัติงานอยูใน

2. สนับสนุน/สงเสริมให

บุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554- บริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)

เกณฑ 3-3.5

บุคลากรทําผลงานทาง

2555

1.4 โครงการอบรม เรื่อง เติม

วิชาการ/การวิจัยสถาบัน

1.4 โครงการคนดีติดดาว

พลังใจ ปลุกจิตสํานึกแหงการ

1.3 โครงการอบรม เรื่อง การ

เพื่อความกาวหนาทาง

บริการสูความเปนเลิศ

วิชาชีพ (เรงดวน)

1.5 โครงการอบรมเกี่ยวกับ

3. พัฒนาระบบการมอบ

การศึกษาผูใช (user study)

ประเมินและติดตามผล

1.6 การสอนและการเปน

การปฏิบัติบุคลากรทุก

วิทยากรมืออาชีพ

ระดับ

1.7 โครงการสุขภาพดี ชีวีเปนสุข
1.8 โครงการทําดีมีคนเห็น
2. งานวิจัยสถาบัน
2.1 ศึกษาพฤติกรรมการรู
สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
2.2 ศึกษาสาเหตุการไมใช
ทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. โครงการ รวมใจสรางแบรนด
รวมแรงสรางสํานักหอสมุด
หนาที่ 12

ระดับ 3.94

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2553 กิจกรรม/โครงการ ปกษ 2554 รายงานผลตาม KPI ปกษ 2554
4. กิจกรรม ทําบุญ ตักบาตร ไหว
พระปใหม สํานักหอสมุด

3. มีระบบงานและการ

1. มีการสื่อสาร 2 ทาง

1. สรางและสงเสริมกลไก 1.การนํา ICT มาใช (ก4)

1. โครงการอบรม เรื่อง การบริหาร 1.1 มีการสื่อสาร 2 ทาง

การสื่อสารภายในองคการ 1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บ

ลูกคาสัมพันธ (CRM)

2. จํานวนชองทางการ

การสื่อสารการตลาด

2. โครงการ รวมใจสรางแบรนด

ประชาสัมพันธ

(Integrated Marketing

รวมแรงสรางสํานักหอสมุด

Communication)

3. โครงการ roadshow บริการ/

2. ประชาสัมพันธกิจกรรม/

กิจกรรมนอกสถานที่

3. มีระบบฐานขอมูลเพื่อ

บริการหองสมุดเชิงรุกแก

4. โครงการปรับปรุงเว็บไซตของ

การตัดสินใจของผูบริหาร

ผูใชทุกกลุมเปาหมาย

สํานักหอสมุด (พัทลุง)

(เรงดวน)

5. โครงการพัฒนาระบบ

3. บริหารงานแบบมี

แลกเปลี่ยนความรูจากการพัฒนา

สวนรวมของผูมีสวนไดสวน

บุคลากร

เสีย (Stakeholders)

6. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ

(บุคลากรและผูใชบริการ)

ปการศึกษา 2555

4. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการ

7. TSU Library Awards :รวมคิด

ตัดสินใจของผูบริหาร

รวมทํา สรางสรรคนวัตกรรมกับ

บริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

การบริการเชิงรุก

หนาที่ 13

2.1 จํานวน 18 ชองทาง

3.1 มีระบบแลว

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
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4. เปนองคกรที่มีภาพลักษณ 1. จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก 1. สรางวัฒนธรรมของ

1. โครงการติดตามความพึงพอใจ 1. โครงการอบรม เรื่อง การบริหาร 1.1 จํานวน 3 กิจกรรม

การใหบริการที่มีคุณภาพ

สํานักหอสมุดใหมีภาพ-

ของผูใช เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ

ลูกคาสัมพันธ (CRM)

ใสใจตอความตองการของ 2. มีชองทางรับฟงความ

ลักษณในการเปนแหลง

อยางทันทวงที (ตอเนื่อง) (ก1)

2. โครงการอบรม เรื่อง เติมพลังใจ 2.1 จํานวน 16 ชองทาง

ผูใชบริการและวัดความ

ความรูที่มีคุณภาพใหความ

ปลุกจิตสํานึกแหงการบริการ

สําเร็จดวย “ความพึงพอใจ นอย 3 ชองทาง

สําคัญกับลูกคา(Customer

สูความเปนเลิศ

ของผูใชบริการ”

Oriented) เอาใจใสลูกคา

3. งานวิจัยสถาบัน

ในการใหบริการ
คิดเห็น/ขอรองเรียนอยาง
3. ขอรองเรียนไดรับการ

3.1 ขอรองเรียนที่ควบคุมได 100 %

แกไข 100 % (ขอรองเรียน (Customer Care) และมีจิต

3.1 ศึกษาพฤติกรรมการรู

สํานักหอสมุดดําเนินการ

วิญญาณในการใหบริการ

สารสนเทศของนิสิต ม.ทักษิณ

เองได)

(Service Mind)

3.2 ศึกษาสาเหตุการไมใช

4. มีการสํารวจความ

2. สรางเปาหมายรวมและ

ทรัพยากรสารสนเทศของสํานัก-

4.1 สงขลา(1) คาเฉลี่ย 3.96

พึงพอใจของผูรับบริการ

สื่อสารใหบุคลากรทุกคน

หอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

พัทลุง(1) คาเฉลี่ย 4.19

โดยมีระดับความพึงพอใจ

ทราบและตระหนักถึง

อยูในเกณฑ 3-3.5 และ

เปาหมายขององคกรและมี

ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น คุณคารวม “ผูใชบริการ
ทุกป

สําคัญที่สุด”
3. จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก
ในการใหบริการและ
บุคลากรดานการประชาสัมพันธองคกร (อบรม/
ศึกษา/ดูงาน/ประเมิน/
ประกวดขวัญใจ)
หนาที่ 14

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
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4. ศึกษาความตองการ
บริการสารสนเทศเพื่อการ
เรียน การสอนของผูใช
เฉพาะกลุม (Focus group)
5. สงเสริม/กระตุน/เพิ่ม
ชองทางในการรับขอ
รองเรียน ขอเสนอแนะจาก
ผูใชบริการและพัฒนาระบบ
การจัดการกับขอรองเรียน
เพื่อแสวงหาผลยอนกลับ
6. สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
1.การบริการวิชาการ (ก1)

5. สํานักหอสมุดมีความ

1.มีเครือขายความรวมมือ

1. สรางความรวมมือกับ

รวมมือและมีการใช

ของหองสมุดสถาบันอุดม

พันธมิตรเครือขายโดยรักษา/ 1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สังคม (ก1)

ทรัพยากรรวมกันกับ

ศึกษาและมีกิจกรรมความ ธํารงเครือขายความรวมมือ เรื่อง การสืบคนสารสนเทศและการ 1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาชิกในเครือขายอยาง

รวมมืออยางตอเนื่อง

คุมคา

1. โครงการบริการวิชาการแก

เดิมที่มีความเขมแข็ง

เขียนเอกสารอางอิงสําหรับทํา

เรื่อง การใชงานระบบหองสมุด

(เชน PULINET) และ

ผลงานทางวิชาการ

อัตโนมัติ
1.2 โครงการ Library Camp for
Kids

หนาที่ 15

1.1 PULINET, ThaiLIS

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2.มีความรวมมือในการ

กลยุทธ
แสวงหา/พัฒนาเครือขาย
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1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2.1 PULINET, ThaiLIS

ดําเนินงานหองสมุดและการ ความรวมมือใหมทั้งภายใน/ เรื่อง การใชงานระบบหองสมุด

เรื่อง การใชงานระบบหองสมุด

บริการสารสนเทศกับหนวย- ภายนอกสถาบัน

อัตโนมัติ

อัตโนมัติ (ตอเนื่อง)

งานภายในมหาวิทยาลัย

2. ประสานความรวมมือใน 1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อยางตอเนื่อง

การดําเนินงานหองสมุด

เรื่อง การผลิตเอกสารตําราใน

และการบริการสารสนเทศ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Book)
กับหนวยงานภายใน

1.4 โครงการเผยแพรและฝก

มหาวิทยาลัย เชน สํานัก- อบรมการใชงานระบบหองสมุด
หอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

อัตโนมัติแบบโอเพนซอรสใหกับ

สํานักคอมพิวเตอร

หองสมุดโรงเรียน
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช Photoshop &Illustrator
เพื่อจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช Photoshop &Illustrator
เพื่อจัดทําโปสเตอรนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
1.7 โครงการลานเรียนรูปาริชาต
บานในปาพะยอม

หนาที่ 16

สรุป

ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนและ KPI

ขอเสนอแนะ

1. ควรปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากชึ้น เชน ดานระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ควร update ขอมูลตามแผนที่กําหนด
2. ควรหาแนวทางความรวมมือกับคณะ/สาขาวิชา/อาจารยผูสอนในการจัดกิจกรรมสงเสริมการใหกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตหรือ
การใหการศึกษากับผูใชบริการใหมากขึ้น เนื่องจากบางโครงการ จํานวนผูเขารวมยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนาที่ 17

