แผนการดําเนินงาน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําปี การศึกษา 2560
เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาสํา นักหอสมุดจึง ได้ กํ าหนดให้ มี ก ารวางแผนการดํา เนิ น งาน
สํานักหอสมุดประจําปี การศึกษา 2560 เพื่อให้ เห็นการพัฒนาที่ชัดเจนและสามารถนํามาปฏิบตั ิให้ เกิด
ประโยชน์อย่างแท้ จริ ง ในการปฏิบตั ิ ควรมีการจัดทําเอกสารในการวางแผนการดําเนินการไว้ อย่างชัดเจน
และแสดงให้ เห็นถึงผลการปฏิบตั งิ านของปี ที่ผา่ นมาซึง่ สามารถนํามาวิเคราะห์เป้าหมายของการดําเนินนัน้
อย่างชัดเจน โดยสํานักหอสมุดได้ มีการพัฒนาในปี การศึกษา 2560 ดังนี ้
แผนและโครงการพัฒนา ปี การศึกษา 2560
สํานักหอสมุด มีแผนพัฒนาที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (2560-2564) และ
แผนพัฒนาฝ่ ายวิชาการในด้ านการบริการวิชาการ (2560-2564) โดยกําหนดเป็ นแผนงานด้ านต่างๆ ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษา
กลยุทธ์ ท่ ี 1.4 การรั กษาอัตราการคงอยู่
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
2. โครงการส่งเสริมการอ่าน
3. โครงการปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด
4. โครงการสนับสนุนนักศึกษาทํางานห้ องสมุดระหว่างเรี ยน
5. โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้ องสมุด
กลยุทธ์ ท่ ี 1.11 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้การใช้ ฐานข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้และการวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 สร้ างความเป็ นเลิศทางวิจยั งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2.8 มีเครื่องมือและระบบฐานข้ อมูลองค์ ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรม
1. โครงการจัดหาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั
2. โครงการจัดหาโปรแกรมลอกเลียนแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ชีน้ ําการรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
กลยุทธ์ ท่ ี 4.1 โครงการ/กิจกรรมที่ดาํ เนินการเพื่อให้ ทงั ้ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปมี
ส่ วนร่ วมและก่ อให้ เกิดตระหนักถึงคุณค่ าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติและท้ องถิ่น
1. โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และวันสําคัญของมหาวิทยาลัย
2. โครงการบริการชุมชน
กลยุทธ์ ท่ ี 4.2 โครงการ/กิจกรรมการสร้ างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งปกป้องรักษา
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. โครงการห้ องสมุดสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 บริหารจัดการให้ เป็ นองค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศและองค์ กรแห่ งความสุขม
กลยุทธ์ ท่ ี 5.3 ร้ อยละของอาจารย์ ท่ มี ีความก้ าวหน้ าทางตําแหน่ งวิชาการ
1. โครงการจัดทําและเผยแพร่วารสารรังสิตสารสนเทศ
กลยุทธ์ ท่ ี 5.4 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ ารับการอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะที่
เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่ไม่ น้อยกว่ า 1 ครัง้ ต่ อปี
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้ านวิชาชีพของบุคลากรสํานักหอสมุด
2. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
กลยุทธ์ ท่ ี 5.5 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ ารั บการอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะด้ าน
ภาษาต่ างประเทศไม่ น้อยกว่ า 1 ครัง้ ต่ อปี
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ ท่ ี 5.6 ร้ อยละของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมีมีความพึงพอใจต่ อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับดี-ดีมาก
1. โครงการจัดหาห้ องสมุดอัตโนมัติ
2. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการจัดหาประตูและระบบทางเข้ าอัตโนมัติ
กลยุทธ์ ท่ ี 5.8 ร้ อยละของบุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจต่ อสภาวะแวดล้ อมและ
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยระดับดี-ดีมาก
1. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของอาคารหอสมุด

ในปี การศึกษา 2560 สํานักหอสมุดได้ กําหนดแผนดําเนินการโดยมีโครงการเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับแผนพัฒนาสํานักหอสมุด จํานวน 19 โครงการ ไว้ ดงั นี ้
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
2. โครงการส่งเสริ มการอ่าน
3. โครงการปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด
4. โครงการสนับสนุนนักศึกษาทํางานห้ องสมุดระหว่างเรี ยน
5. โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้ องสมุด
6. โครงการส่งเสริ มพัฒนาทักษะและความรู้การใช้ ฐานข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้แลกการวิจยั
7. โครงการจัดหาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั
8. โครงการจัดหาโปรแกรมลอกเลียนแบบ
9. โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และวันสําคัญของมหาวิทยาลัย
10. โครงการบริ การชุมชน
11. โครงการห้ องสมุดสีเขียว
12. โครงการจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศ
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้ านวิชาชีพของบุคลากรสํานักหอสมุด
14. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
15. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
16. โครงการจัดหาห้ องสมุดอัตโนมัติ
17. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
18. โครงการจัดหาประตูและระบบทางเข้ าอัตโนมัติ
19. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของอาคารหอสมุด
แผนงบประมาณประจําปี 2560
สํ า นั ก หอสมุ ด ขอจั ด ตัง้ งบประมาณประจํ า ปี 2560 โดยมี ก ารวางแผนการขอจั ด ตัง้
งบประมาณไว้ ซึง่ ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด เพื่อสรุป และขอจัดตังงบประมาณใน
้
หมวดรายจ่ายประจํา และโครงการต่างๆ เพื่อการดําเนินการของสํานักหอสมุด ในปี การศึกษา 2560
ในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดได้ รับงบประมาณ
รวมเป็ นจํานวนเงิน 27,135,486.98 บาท
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