ปฏิทินกิจกรรมของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ ประจำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 (ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560
กิจกรรมรณรงค์ / ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
ที่ วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รำยละเอียด
1 ส.ค.59-ก.ค.60 บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ
- ช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาตัวเล่ม
ทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นและ
แนะนาวิธีการค้นหา

)

ระยะเวลำ
ทุกวัน
ตลอดปีการศึกษา

กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ใช้บริการ
ทุกประเภท

จำนวน
ไม่จากัด

สถำนที่
สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

2

ส.ค.59-ก.ค.60

บริการติดตามตัวเล่ม

- ช่วยเหลือผู้ใช้ในการติดตามตัวเล่ม
ทรัพยากรสารสนเทศที่หาบนชั้นไม่พบ

ทุกวัน
ตลอดปีการศึกษา

ผู้ใช้บริการ
ทุกประเภท

ไม่จากัด

สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

3

ส.ค.59-ก.ค.60

บริการนาส่งเอกสารถึงคณะ/
- บริการนาส่งทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยงาน (Document Delivery) ตามคาร้องขอของผู้ใช้ถึงคณะ/ภาควิชา

ทุกวัน
ตลอดปีการศึกษา

อาจารย์/บุคลากร
ม. ทักษิณ

ไม่จากัด

สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

4

ส.ค.59-ก.ค.60

บริการแนะนา/สอนการสืบค้น
- บริการแนะนา/สอนการสืบค้น
สารสนเทศแก่นิสิตทุกระดับชั้นปีถึง สารสนเทศแก่นิสิตทุกระดับชั้นปี
ห้องเรียน
ถึงห้องเรียนตามคาร้องขอ

ทุกวัน
ตลอดปีการศึกษา

นิสิต ม.ทักษิณ

ไม่จากัด

สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

5

ธ.ค.59,
เม.ย.-ก.ค.60

บริการยืมหนังสือได้น้าน นาน

ช่วงปิดภาค
การศึกษา ที่ 1
และ 2)

นิสิต ม.ทักษิณ

ไม่จากัด

สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

6

ส.ค.59-ก.ค.60

โครงการสุดยอดนักอ่าน

1 ครั้ง/เดือน
ตลอดปีการศึกษา

สมาชิกทุกประเภท ไม่จากัด
ของสานักหอสมุด

สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

- เปิดรับนิสิตเข้าร่วมโครงการ
- จัดทาระเบียนข้อมูลของสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการ
- เปิดให้บริการยืมหนังสือกลับบ้าน
เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ
- สรุปสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
สูงสุดของผู้ใช้ในแต่ละเดือนจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
- ประกาศผล และมอบรางวัลทุกสัปดาห์
ที่ 1 ของเดือน

กิจกรรมรณรงค์ / ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (ต่อ)
ที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รำยละเอียด
ระยะเวลำ
7 ธ.ค.59-ม.ค.60 โครงการสุขสันต์ปีใหม่กับ
- จัดกิจกรรมวันปีใหม่
1 ครั้ง /ปี
สานักหอสมุด
- ผู้ใช้ส่งสลิปรายการยืมหนังสือ ลงใน
ในเทศกาลวันขึ้น
กล่องรับชิ้นส่วน
ปีใหม่
- จับรายชื่อผู้โชคดี และแจกของรางวัล
8 ส.ค.59-ก.ค.60 บริการรวบรวมเอกสารอ่าน
- ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่สนใจส่ง
2 ครั้ง/ปี
ประกอบประมวลการสอนรายวิชา ประมวลรายวิชามายังสานักหอสมุด
- สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องกับรายวิชา พร้อมจัดรูปแบบ
บรรณานุกรมและจัดส่งกลับไปยังผู้ร้องขอ
9 ส.ค.59-ก.ค.60

สถำนที่
สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

อาจารย์

ไม่จากัด

สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

ทุกวัน
ตลอดปีการศึกษา

อาจารย์/นักวิจัย/
บุคคลภายนอก

ไม่จากัด

สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

- นิสิต ป.ตรี
ภาคปกติ ปี 1
หลักสูตรต่อเนื่อง
2 ปี
ภาคปกติ ปี 3
- นิสิต ป. ตรี
ภาคปกติ ปี 3, 4
หลักสูตรต่อเนื่อง
2 ปี ภาคปกติ
และภาคสมทบ
ปี 3

บริการตรวจสอบรายการอ้างอิง/
บรรณานุกรมแก่อาจารย์/นักวิจัย/
บุคคลภายนอก
(คิดค่ำบริกำร)
กิจกรรมให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร (User Education)
1 ก.ย.59
ICT กับการรู้สารสนเทศ (1)
(ทุกพุธบ่าย
Information Literacy : IL1
วันละ 2 กลุ่ม/
รอบ)

- รับตรวจสอบรายการอ้างอิง/
บรรณานุกรม
- จัดรูปแบบงานวิจัยตามหลักการผลิต
ผลงานทางวิชาการ
- แนะนาสานักหอสมุดและการให้บริการ
- แนะนาและสาธิตการสืบค้นฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ (OPAC)

2 ชม./กลุ่ม/รอบ
กลุ่มละ 200 คน

2

- การสืบค้นสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
ขั้นสูง

2 ชม./กลุ่ม/รอบ
กลุ่มละ 200 คน

ต.ค.-พ.ย.59
ICT กับการรู้สารสนเทศ (2)
(ทุกพุธบ่าย วัน Information Literacy : IL2
ละ 2 กลุ่ม/รอบ)

กลุ่มเป้ำหมำย
จำนวน
สมาชิกทุกประเภท ไม่จากัด
ของสานักหอสมุด

ห้องประชุม
ชั้น 2
สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ
ห้องประชุม
สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

กิจกรรมให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร (User Education) (ต่อ)
ที่ วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รำยละเอียด
3 ส.ค.59-ก.ค.60 โครงการอบรมการจัดการ
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
บรรณานุกรมด้วยโปรแกรม
- การใช้โปรแกรม EndNote X2
EndNote
สร้างแฟ้มข้อมูลบรรณานุกรม
- การบันทึกรายการทางบรรณานุกรมและ
การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ
- การใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร
(Microsoft office Word) ร่วมกับ
โปรแกรม EndNote
4 ส.ค.59-ก.ค.60 *โครงการการสืบค้นสารสนเทศ
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
และการจัดการรายการอ้างอิง
- ตรวจสอบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ/
สาหรับอาจารย์/นักวิจัย
ผลการวิจัย (Cited & Citing works) ใน
ฐานข้อมูลสากล เช่น ISI Web of Science,
ScienceDirect, Google Scholar และ
อื่นๆ เพื่อติดตามการอ้างอิงงานวิจัยของ
บุคคลหรืองานวิจัยที่สนใจ
- การตรวจสอบค่า Journal Impact Factor
ของวารสารทั้งวารสารภาษาไทยและ
ต่างประเทศเพื่อการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
- การจัดการบรรณานุกรมโดยใช้
โปรแกรม EndNote X2 สร้าง
แฟ้มข้อมูลบรรณานุกรม
-การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในงานวิจัย

ระยะเวลำ
3 ช.ม. / กลุ่ม
ตลอดปีการศึกษา
ตามคาร้องขอ

กลุ่มเป้ำหมำย
นิสิตปริญญาโท/
นิสิตปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3, 4

จำนวน
สถำนที่
อย่างน้อย สานักหอสมุด
กลุ่มละ
ม.ทักษิณ
5-10 คน /
ครั้ง

3 ช.ม. / กลุ่ม
ตลอดปีการศึกษา
ตามคาร้องขอ

อาจารย์ / นักวิจัย อย่างน้อย
10 คน/
ครั้ง

สานักหอสมุด
ม.ทักษิณ

หมำยเหตุ : โครงการ/กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย * คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ให้สานักหอสมุดจัดตามความต้องการของหน่วยงานนอกเหนือจากปิิทินที่
กาหนดไว้ได้

