สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปี การศึกษา 2562
--------------เพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจของสานักหอสมุดในการทาหน้ าที่สนับสนุนการเรี ยนการสอน การวิจยั
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สานักหอสมุดได้ ม่งุ มัน่ ดาเนินงานโดยมุ่งเน้ นการแสวงหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ การจัดบริ การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ และ
การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริ การ ซึง่ ในปี การศึกษา 2562 สานักหอสมุด
ได้ วางแผนการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจที่กล่าวข้ างต้ นไว้ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปี พ.ศ. 2560-2564 สานักหอสมุดได้ กาหนดแผนพัฒนาในเรื่ องต่างๆ ไว้ จานวน
5 ด้ าน และได้ ขอจัดตังงบประมาณโครงการ
้
จานวน 10 โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ ท่ ี 1.4 การรั กษาอัตราการคงอยู่
ชื่อโครงการ
งบทีได้ รับ
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
20,000.00
2. โครงการส่งเสริมการอ่าน
10,000.00
3. โครงการปฐมนิเทศการใช้
ห้ องสมุด
4. โครงการรับนักศึกษาทุน
ช่วยงานห้ องสมุด

งบที่ใช้
19,487.00
7,546.00
-

ร้ อยละที่ใช้ ไป หมายเหตุ
97.43%
75.46%
บรรลุ
ไม่ใช้ งบ
บรรลุ
ไม่ใช้ งบ

กลยุทธ์ ท่ ี 1.11 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรี ยนรู้ และการวิจัย
ชื่อโครงการ
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
และความรู้การใช้ ฐานข้ อมูลเพื่อ
การเรี ยนรู้และการวิจยั

งบทีได้ รับ
9,000.00

งบที่ใช้
1,340.00

ร้ อยละที่ใช้
ไป
14.89%

หมายเหตุ
สถานการณ์
โควิด-19 ย้ าย
โครงการไปปี
2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 สร้ างความเป็ นเลิศทางวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2.8 มีเครื่องมือและระบบฐานข้ อมูลองค์ ความรู้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้ และนวัตกรรม
ชื่อโครงการ
1. โครงการจัดหาฐานข้ อมูลเพื่อ
การทาวิจยั

งบทีได้ รับ

งบที่ใช้

1,088,158.59 1,076,922.93

ร้ อยละที่ใช้
ไป
98.97%

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : สร้ างความเป็ นเลิศด้ านการบริการวิชาการและการฝึ กอบรม
กลยุทธ์ ท่ ี 3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน สังคม
ประเทศ และประเทศในภูมิภาคที่บริการแบบให้ เปล่ า
ชื่อโครงการ
งบทีได้ รับ
งบที่ใช้
ร้ อยละที่ใช้
หมายเหตุ
ไป
1. โครงการจัดประชุมเครื อข่าย
17,250.00
17,250.00 100.00%
ห้ องสมุดโรงเรี ยนแพทยศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ชีน้ าการรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
กลยุทธ์ ท่ ี 4.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้ างจิตสานึกในการทานุบารุงปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ชื่อโครงการ
1.โครงการห้ องสมุดสีเขียว

งบทีได้ รับ
15,500.00

งบที่ใช้
11,598.50

ร้ อยละที่ใช้
ไป
74.83%

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 บริหารจัดการให้ เป็ นองค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศและองค์ กรแห่ งความสุข
กลยุทธ์ ที่ 5.3 ร้ อยละของอาจารย์ ท่ มี ีความก้ าวหน้ าทางตาแหน่ งวิชาการ
ชื่อโครงการ

งบทีได้ รับ

งบที่ใช้

ร้ อยละที่ใช้
ไป

1.โครงการจัดทาวารสารรังสิต
สารสนเทศ

หมายเหตุ
ตัดงบ
สานักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ

กลยุทธ์ ท่ ี 5.6 ร้ อยละของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต่ อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับดี-ดีมาก
ชื่อโครงการ
1. โครงการบารุงรักษาและดูแล
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Aleph

งบทีได้ รับ

งบที่ใช้

800,000.00 800,000.00

ร้ อยละที่ใช้
ไป
100%

หมายเหตุ

