สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปี การศึกษา 2559
--------------เพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจของสานักหอสมุดในการทาหน้ าที่สนับสนุนการเรี ยนการสอน การวิจัย
การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สานักหอสมุดได้ มงุ่ มัน่ ดาเนินงานโดยมุง่ เน้ นการแสวงหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบ การจัดบริ การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ และ
การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการ ซึง่ ในปี การศึกษา 2559 สานักหอสมุด
ได้ วางแผนการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจที่กล่าวข้ างต้ นไว้ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนา
มหาวิ ทยาลัยรั งสิ ต ประจ าปี พ.ศ. 2555-2559 สานักหอสมุดได้ กาหนดแผนพัฒ นาในเรื่ อ งต่างๆ ไว้
จานวน 4 ด้ าน และได้ ขอจัดตังงบประมาณโครงการ
้
จานวน 16 โครงการ งบประมาณที่ขอจัดตังที
้ ่ได้ รับ
อนุมัติ ใ ห้ ใ ช้ งบประมาณจ านวน 14 โครงการ โครงการที่ ไ ม่ไ ด้ ใ ช้ งบประมาณจ านวน 2 โครงการ
งบประมาณโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ งบประมาณที่ดาเนินการบรรลุจานวน 14 โครงการ และโครงการที่
ไม่ได้ ใช้ งบประมาณดาเนินการบรรลุ 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
โครงการที่ได้ รับงบประมาณ และดาเนินการบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การนาองค์ การให้ ขับเคลื่อนแบบองค์ รวม
กลยุทธ์ ท่ ี 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ กร
ชื่อโครงการ
งบทีได้ รับ
งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป หมายเหตุ
1.โครงการจัดหาระบบห้ องสมุด
3,527,500.00 2,698,300.00
76.49%
อัตโนมัติ (Library management
System)
2.โครงการบารุ งรักษาระบบ
311,800.00 309,604.50
99.30%
สารสนเทศและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี การศึกษา
2559

กลยุทธ์ ท่ ี 1.2 จัดทาโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ดี
ชื่อโครงการ
งบทีได้ รับ
1.โครงการจัดหากระดานไวท์บอร์ ด
4,600.00
สาหรับห้ องศึกษาค้ นคว้ ากลุ่ม
2. โครงการจัดมุมบริการค้ นข้ อมูล
17,000.00
ดิจิทลั (Digital Zone) ผ่าน
อุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล

งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป
4,173.00
90.27%
17,000.00

หมายเหตุ

100%

กลยุทธ์ ท่ ี 1.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการสัมมนา/อบรม/ดูงาน ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพของบุคลากรสานักหอสมุด
ประจาปี การศึกษา 2559

งบทีได้ รับ
67,500.00

งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป
34,624.00
51.29%

หมายเหตุ

กลยุทธ์ ท่ ี 1.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อโครงการ
1. โครงกิจกรรม 7ส และรณรงค์
ประหยัดพลังงาน

งบทีได้ รับ
3,000.00

งบที่ใช้
3,000.00

ร้ อยละที่ใช้ ไป
100%

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ ท่ ี 2.2 การจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็ นนานาชาติ
ชื่อโครงการ
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
2. โครงการพัฒนาสื่อสาธารณะ
ความรู้จากหอจดหมายเหตุ

งบทีได้ รับ
34,700.00
8,500.00

งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป
34,700.00
100%
8,500.00
100%

หมายเหตุ

กลยุทธ์ ท่ ี 2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการสาหรั บนักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ชื่อโครงการ
งบทีได้ รับ
งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป
1. โครงการปรับปรุงโปรแกรม
10,000.00 10,000.00
100%
จัดการฐานข้ อมูลจดหมายเหตุ
2. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
25,500.00 25,500.00
100%
อ่าน
3. โครงการสนับสนุนให้ นกั ศึกษา
47,730.00
25,995.00
54.64%
ทางานห้ องสมุดระหว่างเรี ยน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม

หมายหตุ

กลยุทธ์ ท่ ี 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้ านการวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะและ
ความรู้เพื่อการค้ นคว้ าวิจยั และ
การพัฒนาตนเองแก่อาจารย์
และนักวิจยั

งบทีได้ รับ
16,500.00

งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป หมายเหตุ
การจัดอบรมการ
16,500.00
100%
ใช้ ฐานข้ อมูล
ออนไลน์ที่
สานักหอสมุด
บอกรับและมี
บริ การให้ กบั
อาจารย์จานวน
9 ครัง้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่ สังคม
กลยุทธ์ ที่ 5.1 กาหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารบริการวิชาการ
ชื่อโครงการ
1. โครงการจัดทาและเผยแพร่
วารสารรังสิตสารสนเทศ

งบทีได้ รับ
25,500.00

งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป หมายเหตุ
เป็ นวารสาร
25,500.00
100%
ทางด้ านวิชาชีพ
ทางด้ านบรรณ
รักษศาสตร์ และ
สารสนเทศ
ศาสตร์
จัดพิมพ์เผยแพร่
ปี ที่ 22 ฉบับ
ที่ 1, 2 จานวน
200 เล่ม

โครงการที่ไม่ ได้ ใช้ งบประมาณ และดาเนินการบรรลุ
กลยุทธ์ ท่ ี 2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการสาหรั บนักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ชื่อโครงการ
1. โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้ องสมุด

2. โครงการปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด

บรรลุ
/

ไม่ บรรลุ
-

/

-

หมายเหตุ
จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้ า
ทางานตลอดปี
การศึกษาจานวน
38 คน
จานวนนักศึกษาเข้ า
รับการปฐมนิเทศ
จานวน 28 คณะ 53
หลักสูตรจานวน
2,362 คน

