แผนการดาเนินงาน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปี การศึกษา 2561
เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาส านักหอสมุดจึง ได้ กาหนดให้ มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งาน
สานักหอสมุดประจาปี การศึกษา 2561 เพื่อให้ เห็นการพัฒนาที่ชัดเจนและสามารถนามาปฏิบตั ิให้ เกิด
ประโยชน์อย่างแท้ จริ ง ในการปฏิบตั ิ ควรมีการจัดทาเอกสารในการวางแผนการดาเนินการไว้ อย่างชัดเจน
และแสดงให้ เห็นถึงผลการปฏิบตั งิ านของปี ที่ผ่านมาซึง่ สามารถนามาวิเคราะห์เป้าหมายของการดาเนินนัน้
อย่างชัดเจน โดยสานักหอสมุดได้ มีการพัฒนาในปี การศึกษา 2561 ดังนี ้
แผนและโครงการพัฒนา ปี การศึกษา 2561
สานักหอสมุด มีแผนพัฒนาที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (2560-2564) และ
แผนพัฒนาฝ่ ายวิชาการในด้ านการบริการวิชาการ (2560-2564) โดยกาหนดเป็ นแผนงานด้ านต่างๆ ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษา
กลยุทธ์ ท่ ี 1.4 การรั กษาอัตราการคงอยู่
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
2. โครงการส่งเสริมการอ่าน
3. โครงการปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด
4. โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้ องสมุด
กลยุทธ์ ท่ ี 1.11 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรี ยนรู้ และการวิจัย
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้การใช้ ฐานข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้และการวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 สร้ างความเป็ นเลิศทางวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2.8 มีเครื่ องมือและระบบฐานข้ อมูลองค์ ความรู้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้ และนวัตกรรม
1. โครงการจัดหาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ชีน้ าการรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
กลยุทธ์ ท่ ี 4.1 โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อให้ ทงั ้ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปมี
ส่ วนร่ วมและก่ อให้ เกิดตระหนักถึงคุณค่ าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติและท้ องถิ่น
1. โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และวันสาคัญของมหาวิทยาลัย
2. โครงการบริ การชุมชน
กลยุทธ์ ท่ ี 4.2 โครงการ/กิจกรรมการสร้ างจิตสานึกในการทานุบารุ งปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ 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 าทางตาแหน่ งวิชาการ
1. โครงการจัดทาและเผยแพร่วารสารรังสิตสารสนเทศ
กลยุทธ์ ท่ ี 5.6 ร้ อยละของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมีมีความพึงพอใจต่ อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับดี-ดีมาก
1. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. โครงการจัดหาประตูและระบบควบคุมทางเข้ าอัตโนมัติ
กลยุทธ์ ท่ ี 5.8 ร้ อยละของบุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจต่ อสภาวะแวดล้ อมและ
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยระดับดี-ดีมาก
1. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของอาคารหอสมุด

ในปี การศึกษา 2561 สานักหอสมุดได้ กาหนดแผนดาเนินการโดยมีโครงการเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาสานักหอสมุด จานวน 13 โครงการ ไว้ ดงั นี ้
1. โครงการจัดหาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั
2. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
3. โครงการส่งเสริมการอ่าน
4. โครงการปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด
5. โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้ องสมุด
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้การใช้ ฐานข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้และการวิจยั
7. โครงการบริการชุมชน
8. โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และวันสาคัญของมหาวิทยาลัย
9. โครงการห้ องสมุดสีเขียว
10. โครงการจัดทาวารสารรังสิตสารสนเทศ
11. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
12. โครงการจัดหาประตูและระบบควบคุมทางเข้ าอัตโนมัติ
13. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของอาคารหอสมุด
แผนงบประมาณประจาปี 2561
ส านัก หอสมุ ด ขอจัด ตัง้ งบประมาณประจ าปี 2561 โดยมี ก ารวางแผนการขอจั ด ตัง้
งบประมาณไว้ ซึง่ ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด เพื่อสรุป และขอจัดตังงบประมาณใน
้
หมวดรายจ่ายประจา และโครงการต่างๆ เพื่อการดาเนินการของสานักหอสมุด ในปี การศึกษา 2561
ในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย สานักหอสมุดได้ รับงบประมาณ
รวมเป็ นจานวนเงิน 24,725,126.79 บาท
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