สรุ ปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําปี การศึกษา 2560
--------------เพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจของสํานักหอสมุดในการทําหน้ าที่สนับสนุนการเรี ยนการสอน การวิจยั
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดได้ ม่งุ มัน่ ดําเนินงานโดยมุ่งเน้ นการแสวงหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบ การจัดบริ การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ และ
การนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการ ซึง่ ในปี การศึกษา 2560 สํานักหอสมุด
ได้ วางแผนการดําเนินงานเพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจที่กล่าวข้ างต้ นไว้ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนา
มหาวิ ท ยาลัยรั งสิต ประจํ า ปี พ.ศ. 2560-2564 สํ า นักหอสมุดได้ กํ าหนดแผนพัฒนาในเรื่ อ งต่า งๆ ไว้
จํานวน 4 ด้ าน และได้ ขอจัดตังงบประมาณโครงการ
้
จํานวน 19 โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ ท่ ี 1.4 การรักษาอัตราการคงอยู่
ชื่อโครงการ
งบทีได้ รับ
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
30,000.00
2. โครงการส่งเสริ มการอ่าน
20,000.00
3. โครงการปฐมนิเทศการใช้
ห้ องสมุด
4. โครงการสนับสนุนนักศึกษา
60,000.00
ทํางานห้ องสมุดระหว่างเรี ยน
5. โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงาน
ห้ องสมุด

งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป หมายเหตุ
30,000.00
100.00%
20,000.00
100.00%
บรรลุ
ไม่ใช้ งบ
36,585.00
60.98%
บรรลุ
ไม่ใช้ งบ

กลยุทธ์ ท่ ี 1.11 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย
ชื่อโครงการ
1.โครงการส่งเสริ มพัฒนาทักษะและ
ความรู้การใช้ ฐานข้ อมูลเพื่อการ
เรี ยนรู้และการวิจยั

งบทีได้ รับ
10,200.00

งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป
10,200.00 100.00%

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 สร้ างความเป็ นเลิศทางวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2.8มีเครื่องมือและระบบฐานข้ อมูลองค์ ความรู้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ชื่อโครงการ
งบทีได้ รับ
งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป หมายเหตุ
1. โครงการจัดหาฐานข้ อมูลเพื่อการ 1,081,873.32 1,061,157.15
98.09%
วิจยั
ใช้ งบบัณฑิต
2. โครงการจัดหาโปรแกรม
วิทยาลัย
ลอกเลียนแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ชีน้ ําการรั กษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
กลยุทธ์ ท่ ี 4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาํ เนินการเพื่อให้ ทงั ้ นักศึกษาบุคลากรและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่ วมและก่ อให้ เกิดการตระหนักถึงคุณค่ าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ
และท้ องถิ่น
ชื่อโครงการ
1.โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และ
วันสําคัญของมหาวิทยาลัย
2. โครงการบริการชุมชน

งบทีได้ รับ
5,000.00

งบที่ใช้
5,000.00

ร้ อยละที่ใช้ ไป
100.00%

6,800.00

6,800.00

100.00%

หมายเหตุ

กลยุทธ์ ท่ ี 4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้ างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งปกป้องรั กษา
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ชื่อโครงการ
1.โครงการห้ องสมุดสีเขียว

งบทีได้ รับ
14,000.00

งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป
14,000.00 100.00%

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 บริหารจัดการให้ เป็ นองค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศและองค์ กรแห่ งความสุข
กลยุทธ์ ที่ 5.3 ร้ อยละของอาจารย์ ท่ มี ีความก้ าวหน้ าทางตําแหน่ งวิชาการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการจัดทําวารสารรังสิต
สารสนเทศ

งบทีได้ รับ

งบที่ใช้

ร้ อยละที่ใช้ ไป

หมายเหตุ
ตัดงบสํานักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ

กลยุทธ์ ท่ ี 5.4 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ ารับการอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะที่
เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่ ไม่ น้อยกว่ า 1 ครัง้ ต่ อปี
ชื่อโครงการ
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะด้ าน
วิชาชีพของบุคลากรสํานักหอสมุด
2.โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน

งบทีได้ รับ

งบที่ใช้

ร้ อยละที่ใช้ ไป

หมายเหตุ
ใช้ งบ 03501
ใช้ งบ 03501

กลยุทธ์ ท่ ี 5.5 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ ารับการอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะด้ าน
ภาษาต่ างประเทศ ไม่ น้อยกว่ า 1 ครั ง้ ต่ อปี
ชื่อโครงการ
1.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

งบทีได้ รับ

งบที่ใช้

ร้ อยละที่ใช้ ไป

หมายเหตุ
ใช้ งบ 03501

กลยุทธ์ ท่ ี 5.6 ร้ อยละของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต่ อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับดี-ดีมาก
ชื่อโครงการ
งบทีได้ รับ
งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้ ไป
1. โครงการจัดหาห้ องสมุดอัตโนมัติ 2,400,000.00 2,400,000.00
100%
2. โครงการบํารุงรักษาระบบ
99.07%
378,479.00 374,950.00
สารสนเทศและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการจัดหาประตูและระบบ
425,000.00 425,000.00
100%
ทางเข้ าอัตโนมัติ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ ท่ ี 5.8 ร้ อยละของบุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจต่ อสภาวะแวดล้ อมและ
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยระดับดี-ดีมาก
ชื่อโครงการ
1. โครงการปรับปรุงอาคารและ
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพของ
อาคารหอสมุด

งบทีได้ รับ

งบที่ใช้

ร้ อยละที่ใช้ ไป

หมายเหตุ
อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

