
 
 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

 ประจําปการศึกษา 2558  

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

               เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจของสํานักหอสมุดในการทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดไดมุงมั่นดําเนินงานโดยมุงเนนการแสวงหา

ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ การจัดบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใช และ

การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ซึ่งในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุด

ไดวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจที่กลาวขางตนไว และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป พ.ศ. 2555-2559  สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนพัฒนาในเร่ืองตางๆ ไว 

จํานวน 4 ดาน  และไดขอจัดต้ังงบประมาณโครงการ จํานวน 16 โครงการ งบประมาณที่ขอจัดต้ังที่ไดรับ

อนุมัติใหใชงบประมาณจํานวน 11 โครงการ และ 1 โครงการ  ใหโอนงบประมาณไปตัดงบของสํานักงาน

มาตรฐานวิชาการ โครงการที่ไมไดใชงบประมาณจํานวน 4 โครงการ งบประมาณโครงการที่ไดรับอนุมัติให

ใชงบประมาณที่ดําเนินการบรรลุจํานวน 12 โครงการ และโครงการที่ไมไดใชงบประมาณดําเนินการบรรลุ 

4 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการที่ไดรับงบประมาณ และดําเนนิการบรรล ุ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคการใหขบัเคลือ่นแบบองครวม 
  

กลยทุธที ่1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา 
2558 

364,000.00 352,446.80 96.83% 
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ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
 2. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน 
     (RSU love to Read) 

27,000.00 25,642.00 94.97% 

 

  

กลยทุธที ่1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ 

ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
12,000.00 4,093.50 31.11% 

 

กลยทุธที ่1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด 5,000.00 - เน่ืองจากสํานักหอสมุด

ไมไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาเปนผูประเมิน
จึงไมไดใชงบประมาณท่ีขอ
อนุมัติจัดต้ังไว 

2. โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส 5,000.00 4,950.00 99.00% 
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบณัฑิต 

กลยทุธที ่2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
1. โครงการสัปดาหหองสมุด 35,000.00 33,669.00 96.20% 
2. โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 20,000.00 19,996.00 99.98% 
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กลยทุธที ่2.3 พัฒนากจิกรรมและการบริการสําหรบันักศกึษาและศิษยเกา 

ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
1. โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงาน

หองสมุดระหวางเรียน 
28,790.00 15,480.00 53.77% 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 

กลยทุธที ่4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

       ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
1. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการ

คนควาวิจัยและการพฒันาตนเองแก
อาจารยและนกัวิจัย 

13,000.00 8,996.00 69.20% 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม 

กลยทุธ ที่ 5.1 กําหนดนโยบายและพัฒนาการบรหิารบรกิารวชิาการ 

       ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
1. โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิต

สารสนเทศ 

ใหตัดงบจาก
สํานักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ 

29,532.00 100% 

 

กลยทุธที ่5.3  ใชการบรกิารวิชาการเปนฐานการเรยีนรูตลอดชวีิตของ 

       ชื่อโครงการ งบทีไดรับ งบที่ใช รอยละที่ใชไป 
1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 7,500.00 7,500.00 100% 
2. โครงการนทิรรศการเหตุการณและวนัสําคัญ 
    ของมหาวิทยาลัย 

5,000.00 5,000.00 100% 
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โครงการที่ไมไดใชงบประมาณ และดําเนินการบรรล ุ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคการใหขบัเคลือ่นแบบองครวม 

กลยทุธที ่1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ หมายเหตุ 
1. โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการ   
    จัดหาและการบริการทรัพยากร 
    สารสนเทศ 

/   

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบณัฑิต 

กลยทุธที ่2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ หมายเหตุ 
1. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุ 
    ประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่ม ี
    การเรียนการสอน 
 

/   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยทุธที ่2.3 พัฒนากจิกรรมและการบริการสําหรบันักศกึษาและศิษยเกา 

ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ หมายเหตุ 
1. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงานหองสมดุ / - จํานวนนักศึกษาที่

เขาทาํงาน ตลอดป
การศึกษา จาํนวน 
140 คน 

2. โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุด / - จํานวนนักศึกษา
เขารับการ
ปฐมนิเทศ จาํนวน 
28 คณะ   
61 หลักสูตร   
จํานวน 2,915 คน 

       

 

 

 

 

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


