รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2556-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริ การสารสนเทศ

เป้าประสงค์
สำนักหอสมุดมีศกั ยภำพ
ในกำรสนับสนุนพันธกิจ
หลักของมหำวิทยำลัย
และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของ
ประชำคมมหำวิทยำลัย
ทักษิณ

กลยุทธ์
1.พัฒนาสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ทงั ้
ทางกายภาพและทางออนไลน์ (Provide
learning environment both physical
and online)

2. สร้ างสรรค์นวัตกรรมการบริ การที่เอื ้อ
ต่อกำรเรี ยน กำรสอน กำรวิจยั กำร
บริ การทางวิชาการ โดยร่ วมคิดร่ วม
พัฒนากับห้ องสมุดในเครื อข่ายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ การแก่
ประชำคมมหำวิทยำลัยทักษิณและ
ชุมชน
3. พัฒนา/ประยุกต์ระบบ ICT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการบริ การสารสนเทศ
ผ่านระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(e-library) โดยเน้ นการใช้ open source

ตัวชีว้ ัด
1. ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจด้ าน
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้อยูใ่ น
เกณฑ์ 3.75

เป้าหมาย
2556
3.50

2. มีบริ การใหม่ๆ ในลักษณะ
E-service/Proactive service
อย่างน้ อย 2 บริ การ/ปี

2

3. มีการพัฒนา/ประยุกต์ IT/การ
พัฒนานวัตกรรม 2 โครงการ/ปี

2

ผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556
2556
4.07
- โครงการห้ องสมุดมีชีวิต : บริ บทสานักหอสมุด
ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ก1)
- โครงการห้ องสมุดมีชีวิต : บริ บทสานักหอสมุด
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ก1)
- โครงการสแกนหน้ าปกและสารบัญหนังสือ
(E-Cover & E-Content) (ก1)
4
- โครงการห้ องสมุดเคลื่อนที่ (ก2)
- ระบบยืมหนังสือด้ วยเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือ
- ฝึ กภาษาด้ วยภาพยนตร์ /คาราโอเกะ
- บริ การพิมพ์ สแกนเอกสาร
- Book share แบ่งควำมฝั น ปั นกันอ่ำน

5

- ระบบแทงจาหน่ายหนังสือ (ก3)
- โครงการผลิตวิดโี อแนะนาการใช้ บริ การ
สานักหอสมุด (ก3)
- โครงการสแกนหน้ าปกและสารบัญ (E-

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
2556

ผลการ
ดาเนินงาน
2556

และใช้ social media เป็ นเครื่ องมือใน
การประชาสัมพันธ์ /เข้ าถึงสารสนเทศ
แหล่งความรู้ทางวิชาการ
4. พัฒนาคุณภาพของเครื่ องมือในการ
เข้ าถึงสารสนเทศ/แหล่งความรู้ทาง
วิชาการจากแหล่งต่าง ๆ ทัว่ โลกผ่าน
ระบบเครื อข่าย มุ่งเน้ นการ
Accessibility โดยใช้ World Wide
Web

4. มีเครื่ องมือในการเข้ าถึง
สารสนเทศ/แหล่งความรู้ทาง
วิชาการที่มีประสิทธิ ภาพ ให้ จดุ
เข้ าถึงเดียว(One-Stop-Access
Point) ในลักษณะห้ องสมุด
เกตเวย์

5. จัดบริ การเสริ ม/กิจกรรมเชิงรุ กเพื่อ
สนับสนุนอาจารย์ นักวิจยั ในการทา
ผลงานทางวิชาการ/การทาวิจยั

6. สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเตรี ยม
พร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน

เว็บไซต์
สำนัก
หอสมุด

เว็บไซต์
สำนัก
หอสมุด

5. จานวนบริ การเสริ ม/กิจกรรมเชิง
รุ กในการสนับสนุนอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน

2

2

6. จานวนกิจกรรม/บริ การ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการ
เตรี ยมพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
ต่อปี

2

3

โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556
Cover & E-Content) หนังสือเชื่อมต่อกับระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติ
- โครงการปรับปรุ งเว็บไซต์ห้องสมุด : web2.0
- โครงการปรับปรุ งฐานข้ อมูลท้ องถิ่นภาคใต้
- โครงการปรับปรุ งเว็บไซต์สานักหอสมุด
: web 2.0 (ก4)

- บริ การการตรวจสอบรายการอ้ างอิง/
บรรณานุกรมในการทาวิจยั ผลงานทาง
วิชาการแก่อาจารย์/นักวิจยั (ก5)
- โครงการอบรมการใช้ โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม Endnote แก่อาจารย์/นักวิจยั
(ย3 ป3 ก1)
- .โครงการพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา (ก6)
- โครงการฝึ กภาษาด้ วยภาพยนตร์ /คารา
โอเกะ (ก6)
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด
7. มีเว็บไซต์ 2 ภาษา
(ไทย อังกฤษ)

เป้าหมาย
2556
10%
ของแผน
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556
2556
10%
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา (ก6)
ของแผน
ดำเนินงำน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การมุ่งเน้ นผู้ใช้ บริ การ (User Focus)
1. นิสติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีทกั ษะ
สารสนเทศ เพื่อส่งเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Directed

1. ร่วมมืออย่างเข้ มแข็งและต่อเนื่องกับ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/อาจารย์/

Learning) และการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต(Life

ประสงค์
2. ร่วมสร้ าง Information Literacy Skill
และ ICT Literacy Skill แก่นิสติ ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ทังหลั
้ กสูตร

Long Learning)

ฝ่ ายกิจการนิสติ /องค์การนิสติ /ศิษย์เก่า
ในการพัฒนานิสติ ตามอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย/คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

1. มีแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสติ ตามอัตลักษณ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/
อาจารย์/ฝ่ ายกิจการนิสติ /องค์การ
นิสติ ตลอดทังปี
้

2. มีการจัดกิจกรรมตามแผน
ร้ อยละ 80
3. ร้ อยละของนิสติ ที่เข้ าร่ วม
พัฒนานิสติ นอกชันเรี
้ ยนและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อกิจกรรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21
Information Literacy

แผน
2556

แผน
2556

- โครงการประกวดพรี เซ็นเตอร์ TSU
Library (ก1)
- โครงการผู้บริ หารพบสาขาวิชา (ก1)
- โครงการห้ องสมุดพบองค์การนิสติ (ก1)

80%

100%

95.00

97.50

- โครงการประเมินวิธีการสอนและความ
พึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ในกิจกรรม
ICT 1 และ ICT 2 (ก2)
- ICT(1) กับการรู้สารสนเทศ (Information
Literacy) (ก2)
- ICT (2)กับการรู้สารสนเทศ (Information
Literacy) (ก2)
- โครงการอบรมการสืบค้ นสารสนเทศเพื่อ
ทาผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์ (ย3 ป3 ก1)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

3. ร่วมรณรงค์ ส่งเสริ มการอ่าน โดยเสาะ
แสวงหาหนังสือ/สื่อที่นิสติ ม.ทักษิณ
ควรอ่าน จัดเป็ นมุมพิเศษและมีกิจกรรม
เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง

4. จานวนกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริ ม
การอ่านต่อปี

2. ผู้ใช้ บริ การมีความพึง
พอใจและมีความผูกพัน

1.พัฒนาระบบและกลไกในการสร้ าง
ความผูกพันกับผู้ใช้ บริ การกลุม่

ต่อสานักหอสมุด

เป้าหมายประกอบด้ วยอาจารย์และนิสติ
(Customer Engagement) เพื่อตอบ
สนองความต้ องการและสร้ าง

5. ระดับความผูกพันของผู้ใช้
บริ การอยูใ่ นเกณฑ์ 3.51 และ
ความผูกพันเพิ่มขึ ้นทุกปี

เป้าหมาย
2556
2

3.51

ผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556
2556
7
- โครงการห้ องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการฝึ กภาษาด้ วยภาพยนตร์ /คาราโอเกะ
- โครงการประกวดพรี เซ็นเตอร์ TSU Library
- โคงการผู้บริ หารพบสาขาวิชา
- โครงการห้ องสมุดพบองค์การนิสติ
- Living Library Zone
- Read for Life
3.94
- โครงการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ : ขยายฐาน
ลูกค้ าด้ วย CRM (ก1)

ควำมสัมพันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ร่ วมพัฒนาคน ชุมชน สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ และสังคมฐานความรู้
1.คนเรี ยนรู้ ชุมชนและ
สังคมเรี ยนรู้

1. พัฒนาระบบเผยแพร่ วิชาการสูช่ มุ ชน
อย่างแพร่ หลาย ชุมชนสามารถเข้ าถึง
แหล่งความรู้ได้ อย่างสะดวก

1.ช่องทางในการเข้ าถึงสารสนเทศ
ที่หลากหลาย

3

6

- โครงการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพเครื่ องแม่ข่าย
ด้ วย Virtual Machine (ก1)
- เคำเตอร์ บริ กำร/ walk in
- โทรศัพท์
- Website / IPAC

เป้าประสงค์

2. คนสร้ างความรู้
แลกเปลี่ยนควำมรู้
ต่อยอดควำมรู้ สร้ ำง
สังคมที่ใช้ ควำมรู้ในกำร
ดาเนินชีวิตและการผลิต

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
2556

ผลการ
ดาเนินงาน
2556

2. ร่วมส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Directed Learning) และ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long
Learning) แก่นกั เรี ยน คุณครู ประชาชน
ในภาคใต้ ผา่ นระบบ ICT/บริ การ/กิจกรรม

2.จานวนกิจกรรมส่งเสริ ม
กระบวนการ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
(Self Directed learning)และการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life long
Learning) แก่นกั เรี ยนคุณครู
ประชาชนในภาคใต้

3

6

1. พัฒนาระบบจัดเก็บและเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจยั งานสร้ างสรรค์และ
คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

3. มีความร่ วมมือกับคณะ/เจ้ าของ
ผลงานในการพัฒนาระบบจัดเก็บ
และเผยแพร่ ความรู้จากงานวิจยั
งานสร้ างสรรค์และคลังความรู้ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU
Knowledge Bank) สูส่ าธารณะ
4. มีฐานข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภาคใต้

1 คณะ

2 คณะ

(TSU KnowledgeBank) สูส่ าธารณะ
เพื่อการนาไปใช้ ประโยชน์และสร้ างมูลค่า
เพิ่ม (ร่วมมือกับคณะ/เจ้ าของผลงาน)
2. ร่วมธารงรักษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นภาค
ใต้ โดยร่ วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง
ในการพัฒนาฐานข้ อมูลภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นภาคใต้

10%
ของแผน
ดำเนินงำน

โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556
- Social media
- e-mail
- กล่องรับข้ อเสนอแนะ
- โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์ (ก2)
- e-knowledge (ก2)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง
Illuslator (ก2)
- Library Open House (ก2)
- โครงการปั นน ้าใจจากพี่สนู่ ้ อง (ก2)
- โครงการ Library Camp ตามรอยพ่อ สาน
ต่อความรู้สภู่ มู ิปัญญาเด็กไทย
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

100%
- โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลท้ องถิ่นภาคใต้
ของแผน (ก2)
ดำเนินงำน

เป้าประสงค์
3. อาจารย์ บุคลากรและ
นิสติ มีบทบาทในการ
สร้ ำงควำมรู้และมีทกั ษะ
การวิจยั เพื่อร่ วมสร้ าง
สังคมฐานความรู้

กลยุทธ์
1. สนับสนุนการวิจยั ของบัณฑิตศึกษา
อาจารย์และนักวิจยั โดยร่ วมพัฒนา
ทักษะการสืบค้ น การจัดการเอกสาร
อ้ างอิงและการใช้ ผลงานของผู้อื่นอย่าง
เป็ นธรรม รวมทังเป็
้ นคนกลางในการ
เชื่อมโยงนิสติ อาจารย์และนักวิจยั กับ
แหล่งข้ อมูลภายในและภายนอก

ตัวชีว้ ัด
5. จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการสืบค้ น การจัดการ
เอกสารอ้ างอิงและการใช้ ผลงาน
ของผู้อื่นอย่างเป็ นธรรม

เป้าหมาย
2556
2

ผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556
2556
2
- โครงการอบรมการใช้ โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม Endnote แก่อาจารย์/นักวิจยั
(ก1)
- โครงการอบรมการสืบค้ นสารสนเทศเพื่อทา
ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์ (ก1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาระบบบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยคานึงถึงคุณภาพ ชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์ กร
1.การส่งมอบบริ การที่มี
คุณภำพแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร:
บริ กำรและนวัตกรรม
การบริ การที่มีคณ
ุ ค่า
(Best Quality Service
Delivery: valuable
services & service
innovation)

1. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานในทุกมิตใิ ห้ มีมาตรฐานด้ วย
เกณฑ์คณ
ุ ภาพและเหนือความคาดหวัง
ของผู้ใช้ บริ การ
2. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
หน่วยงานทังภายในและภายนอกใน
้
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้
ทรัพยากรร่ วมกัน

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บริ การอยูใ่ นเกณฑ์ 3.75 และ
ความพึงพอใจเพิ่มขึ ้นทุกปี

3.75

4.10

2. ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกาหนด
อยูใ่ นเกณฑ์ 4.90
3. มีเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกและมีกิจกรรม
ความร่ วมมืออย่างต่อเนื่อง

4.91

4.94

2

3

- โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร 2556 (ก1)
- โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร 2557 (ก1)
- ระบบประชุมออนไลน์ (E-Meeting) (ก1)

- โครงกำรส่งเสริ มศักยภำพกำรเรี ยนรู้
โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดน
- ข่ำยงำนห้ องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3. สรรหา ธารงรักษา และพัฒนา
บุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะที่เป็ นกลไก
สาคัญในการพัฒนาองค์กร

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ให้ มีความก้ าวหน้ าตามตาแหน่งงาน
และธารงรักษาความมี “จิตบริ การ”

5. สร้ างสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศ
สถานที่ทางานให้ นา่ อยู่ บุคลากรมี

ตัวชีว้ ัด

4.จานวนความร่ วมมือในการ
ดาเนินงานห้ องสมุดและการ
บริ การสารสนเทศกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณอย่าง
ต่อเนื่อง
5. บุคลากรทุกคนได้ รับการพัฒนา
ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
อย่างน้ อย 2 ครัง้ /ปี

6. บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ
/โครงการพัฒนางาน ที่สามารถ
นาไปขอตาแหน่งเพื่อความก้ าวหน้ า
ตามตาแหน่งงาน อย่างน้ อย
0.5 เรื่ อง/ปี
7. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านและความผูกพันต่อ

เป้าหมาย
2556

ผลการ
ดาเนินงาน
2556

2

2

100%

100%

0.5

0.5

3.75

พึงพอใจ
4.04

โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556
(PULINET)
- เครื อข่ำยควำมร่วมมือพัฒนำห้ องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำไทย (ThaiLIS)
- สำนักคอมพิวเตอร์
- วิทยำลัยภูมิปัญญำ
- โคงการผู้บริ หารพบสาขาวิชา
- โครงการห้ องสมุดพบองค์การนิสติ
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาผู้บริ หารและ
บุคลากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (ก3)
- โครงการศึกษาดูงาน (ก3)
- การให้ ความรู้ทางด้ าน IT แก่บคุ ลากร (ก3)
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน (ก3)
- โครงการสร้ างคุณค่าคน เพิ่มคุณค่างาน (ก4)
- งานวิจยั เรื่อง ความต้ องการสารสนเทศและแนว
พัฒนาการบริ การสารสนเทศสูช่ มุ ชน สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- โครงการธรรมะดลใจ (ก5)
- Staff Happy Birthday (ก5)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
2556

ผลการ
ดาเนินงาน
2556
ผูกพัน
4.20

ความสุขในการทางาน จัดกิจกรรม
สร้ างเสริ มความรัก และความผูกพันกับ
องค์กร เพื่อให้ มีผลการดาเนินงานที่ดี
และภาคภูมิใจในองค์กร

องค์กรอยูใ่ นเกณฑ์ 3.75

6. พัฒนาสานักหอสมุดให้ เป็ นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง (High Performing
Organization) มีความเข้ มแข็งอย่าง
ยัง่ ยืน

8. มีแผน/แนวปฏิบตั ใิ นการพัฒนา
สานักหอสมุดให้ มีความเข้ มแข็ง
อย่างยัง่ ยืนและปฏิบตั ติ ามแผน
ร้ อยละ 80

มีแผน

มีแผน

6.1 มุ่งคุณภาพ โดยสร้ างบรรยากาศ

9. มีแนวปฏิบตั ทิ ี่ดอี ย่างน้ อย

1 เรื่ อง

2 เรื่ อง

และวัฒนธรรมให้ บคุ ลากรทุกคน ปรับปรุ ง
ผลการดาเนินงาน เพื่อบรรลุพนั ธกิจ และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
6.2 สร้ างวัฒนธรรมบุคลากรให้ ม่งุ เน้ น
การสร้ าง/การส่งมอบประสบการณ์ ที่ดี
แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ (Excellent Customer
Experience) เพื่อส่งเสริ มความผูกพัน

1 เรื่ อง/ปี

ของผู้ใช้ บริ การ
6.3 สร้ างบรรยากาศให้ เกิดการเรี ยนรู้
ทั ้งระดับองค์กรและระดับบุคคล
6.4 พัฒนาทีมข้ ามสายงาน (cross

โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556

- TSU Library Award (การปรับปรุ งผลการ
ดาเนินงาน การสร้ างนวัตกรรม) (ก6)
- Morning Brief กับงานบริ การ (ก6)
- โครงการร่วมใจสร้ างแบรนด์ ร่วมแรง
สร้ างสานักหอสมุด (ก6)
- แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี กำรพัฒนำควำมเป็ นมืออำชีพ
ของบุคลำกร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
ทักษิณ
- แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี:กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพลเมือง
อำเซียน กรณีสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
ทักษิณ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
functional team)
7. ศึกษารู ปแบบการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/บริ การห้ องสมุดที่เหมาะสมกับ
ผู้ใช้ บริ การแต่ละกลุม่
8. รวมรณรงค์การรักษาพลังงาน รักษา
สภาพแวดล้ อม

ตัวชีว้ ัด

10.รู ปแบบการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรมของสานักหอสมุด
11. จานวนกิจกรรมรณรงค์การ
รักษาพลังงาน รักษาสภาพ
แวดล้ อม

เป้าหมาย
2556

30%
ของแผน
ดำเนินงำน
1

ผลการ
ดาเนินงาน
2556

โครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา 2556

100%
- โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์และรูปแบบการ
ของแผน ประชาสัมพันธ์ (ก7)
ดำเนินงำน
2
- โครงการห้ องสมุดสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้ อม
: Talk about green story (ก8)
- โครงการฝึ กอบรม เรื่ อง แนวทางการป้องกัน
อัคคีภยั และการอพยพหนีไฟ (ก8)

