
 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ประจ าปีการศึกษา 2557  

--------------- 

                         เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของส านักหอสมุดในการท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ส านักหอสมุดได้มุ่งมั่นด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ

แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ การจัดบริการที่หลากหลายเพื่อตอบส นองต่อความต้องการของ

ผู้ใช้ และการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 

ส านักหอสมุดได้วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจที่กล่าวข้างต้นไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี พ .ศ. 2555-2559  ส านักหอสมุดได้ก าหนดแผนพัฒนาในเรื่อง

ต่างๆ ไว้ จ านวน 4 ด้าน  และได้ขอจัดต้ังงบประมาณโครงการ จ านวน 25 โครงการ งบประมาณที่ขอจัดต้ัง

ท่ีได้รับงบประมาณจ านวน 19 โครงการ  โครงการ ท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณ จ านวน 6 โครงการ  งบประมาณ

โครงการที่ได้รับงบประมาณที่ด าเนินการบรรลุจ านวน 14  โครงการ  และจ านวน 5 โครงการไม่บรรลุ 

โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณด าเนินการบรรลุ จ านวน  5 โครงการ   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการที่ได้รับงบประมาณ และด าเนินการบรรลุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การน าองค์การให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม 

  

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
1. โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 
2557 

364,000.00 326,243.00  89.63% 

2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการวารสาร
ออนไลน์ (e-Journal) ภาษาไทย 

50,000.00 35,000.00 70% 
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ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
 3. โครงการสร้างชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน 
     (RSU love to Read) 

40,500.00 40,500.00 100% 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2  จัดท าโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 

ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
1. โครงการปรับปรุงทางกายภาพอาคาร

ส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2557 
3,600,000.00 3,600,000.00 100% 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ 

ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2557 
5,000.00 5,000.00 100% 

 

กลยุทธ์ที่ 1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพส านักหอสมุด 8,000.00 7,952.00 99.40% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 35,000.00 35,000.00 100% 
2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 25,000.00 25,000.00 100% 
3. โครงการพัฒนาการบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์พกพา (RSU 
Library ebook) 

50,000.00 53,500.00 107% 

4. โครงการผลิตสื่อแนะน าการใช้ห้องสมุด 
(ภาษาอังฤกษ) 

15,000.00 9,000.00 60% 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
1. โครงการจ้างนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด 41,405.00 31,140.00 75.21% 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

       ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
1. โครงการพัฒนาทักษะ และความรู้เพื่อการ

ค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาตนเองแก่
อาจารย์และนักวิจัย 

10,000.00 9,820.00 98.20% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ์ ที่ 5.1 ก าหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารบริการวิชาการ 

       ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
1. โครงการจัดท าและเผยแพร่วารสารรังสิต

สารสนเทศ 
40,000.00 12,640.00 31.60% 

 

กลยุทธ์ที่ 5.3  ใช้การบริการวิชาการเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 

       ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป 
2. โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ 7,500.00 7,500.00 100% 
          

โครงการที่ได้รับงบประมาณ และด าเนินการไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การน าองค์การให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ หมายเหตุ 
1.โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่อง   
   ในอากาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต 

60,000.00 - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

2.โครงการจัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1,400,000.00 - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 
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 กลยุทธ์ที่ 1.2  จัดท าโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 

ชื่อโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ หมายเหตุ 
1. โครงการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 
 

50,000.00 - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

2. โครงการจัดท าห้องคลังหนังสือ/วารสารเก่า 100,000.00 - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

3. โครงการปรับปรุงป้ายรายชื่อชั้นหนังสือ/ 
   วารสาร 

30,000.00 - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

 

โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ และด าเนินการบรรลุ/ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การน าองค์การให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

ชื่อโครงการ       บรรล ุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
1. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ / -  

 2.   โครงการจัดท าประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย  
      รังสิตจากค าบอกเล่า (Oral History) 

/ -  

3. โครงการ Smile Library  / ทางสถานีหยุดการ
ออกกาศชั่วคราว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

 

ชื่อโครงการ บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
1. โครงการพัฒนาทักษะ การค้นคว้าข้อมูล

เพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา 
/ -  



 
 

6 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ชื่อโครงการ บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
1. โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้องสมุด / - จ านวนนักศึกษาที่

เข้าท างาน
ห้องสมุดภาค
การศึกษาละ     
40 คน ตลอดปี
การศึกษา จ านวน 
120 คน 

2. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด / - จ านวนนักศึกษา
เข้ารับการ
ปฐมนิเทศ จ านวน 
29 คณะ 60 สาขา  
จ านวน 2,931 คน 

                       

 


