แผนการดาเนินงาน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี การศึกษา 2559
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสานักหอสมุดจึงได้ กาหนดให้ มีการวางแผนการดาเนินงาน
สานักหอสมุดประจาปี การศึกษา 2559 เพื่อให้ เห็นการพัฒนาที่ชดั เจนและสามารถนามาปฏิบตั ใิ ห้ เกิด
ประโยชน์อย่างแท้ จริง ในการปฏิบตั มิ ีการจัดทาเอกสารในการวางแผนการดาเนินการไว้ อย่างชัดเจนและ
แสดงให้ เห็นถึงผลการปฏิบตั ิงานของปี ที่ผ่านมาซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์เป้าหมายของการดาเนินงานนัน้
อย่างชัดเจน โดยสานักหอสมุดได้ มีการพัฒนาในปี การศึกษา 2559 ดังนี ้
แผนและโครงการพัฒนา ปี การศึกษา 2559
สานักหอสมุด มีแผนพัฒนาที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยปี 2555-2559 และ
แผนพัฒนาฝ่ ายวิชาการในด้ านการบริการวิชาการปี 2555-2559 โดยกาหนดเป็ นแผนงานด้ านต่างๆ ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การนาองค์ กรให้ ขับเคลื่อนแบบองค์ รวม
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ กร
1. โครงการจัดหาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ (Library Management System )ทดแทน
2. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี การศึกษา
2559
3. โครงการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์ 1.2 จัดทาโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ดี
1. โครงการจัดมุมบริการค้ นข้ อมูลดิจิทลั (Digital Zone) ผ่านอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล
2. โครงการจัดหากระดานไวท์บอร์ ดสาหรับห้ องศึกษาค้ นคว้ ากลุม่
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาทรั พยากรบุคคลและสวัสดิการที่ดี
1. โครงการสัมมนา/อบรม/ดูงาน ภายในประเทศ
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรสานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา
2559

กลยุทธ์ 1.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. โครงการกิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยัดพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ 2.2 การจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็ นนานาชาติ
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
2. โครงการพัฒนาสื่อสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหตุ
3. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มี
การเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการสาหรับนักศึกษาและศิษย์ เก่ า
1. โครงการปรับปรุงโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูลจดหมายเหตุ
2. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. โครงการจ้ างนักศึกษาช่วยงานห้ องสมุด
4. โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้ องสมุด
5. โครงการจัดปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
กลยุทธ์ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้ านการวิจัยและงานสร้ างสรรค์
1. โครงการพัฒนาทักษะ และความรู้เพื่อการค้ นคว้ าวิจยั และ การพัฒนาตนเองแก่
อาจารย์และนักวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่ สังคม
กลยุทธ์ 5.1 กาหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการบริการวิชาการ
1. โครงการจัดทาและเผยแพร่วารสารรังสิตสารสนเทศ
กลยุทธ์ 5.3 การใช้ การบริการวิชาการเป็ นฐานการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของสังคม

ในปี การศึกษา 2559 สานักหอสมุดได้ กาหนดแผนดาเนินงานโดยมีโครงการเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาสานักหอสมุด จานวน 16 โครงการ ไว้ ดงั นี ้
1. โครงกาสัปดาห์ห้องสมุด
2. โครงการจัดหาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ (Library Management System) ทดแทน
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรสานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2559
4. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี การศึกษา 2559
5. โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศและการค้ นคว้ าวิจยั แก่นกั ศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั
6. โครงการจัดมุมบริ การค้ นข้ อมูลดิจิทลั (Digital Zone) ผ่านอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล
7. โครงการปรับปรุงโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูลจดหมายเหตุ
8. โครงการกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
9. โครงการกิจกรรม 7ส และรณคงค์ประหยัดพลังงาน
10. โครงการพัฒนาสื่อสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหตุ
11. โครงการกระดานไวท์บอร์ ดสาหรับห้ องศึกษาค้ นคว้ ากลุม่
12. โครงการสัมมนา/อบรม/ดูงาน ภายในประเทศ
13. โครงการจ้ างนักศึกษาช่วยงานห้ องสมุด
14. โครงการจัดทาและเผยแพร่วารสารรังสิตสารสนเทศ
15. โครงการจัดปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด
16. โครงการับนักศึกษาทุนช่วยงาน
17. โครงการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
18. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเปิ ดการ
เรี ยนการสอน

แผนงบประมาณประจาปี 2559
สานักหอสมุดขอจัดตังงบประมาณประจ
้
าปี 2559 โดยมีการวางแผนการขอจัดตังงบประมาณไว้
้
ซึง่ ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารสานักหอสมุด เพื่อสรุปและขอจัดตังงบประมาณในหมวดรายจ่
้
าย
ประจา และโครงการต่างๆ เพื่อการดาเนินการของสานักหอสมุด
ในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย สานักหอสมุดได้ รับงบประมาณประจาปี การศึกษา
2559 จานวน 27,238,881.96 บาท

