
 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ประจ าปีการศึกษา 2559  

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

               เพ่ือให้บรรลตุามพันธกิจของส านกัหอสมดุในการท าหน้าที่สนบัสนนุการเรียนการสอน การวิจัย 

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั ส านักหอสมุดได้มุง่มัน่ด าเนินงานโดยมุง่เน้นการแสวงหา

ทรัพยากรสารสนเทศทกุรูปแบบ การจัดบริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้ และ

การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการให้บริการ ซึง่ในปีการศกึษา 2559 ส านกัหอสมดุ

ได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลตุามพันธกิจท่ีกล่าวข้างต้นไว้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพฒันา

มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี พ.ศ. 2555-2559  ส านักหอสมุดได้ก าหนดแผนพัฒนาในเร่ืองต่างๆ ไว้ 

จ านวน 4 ด้าน  และได้ขอจัดตัง้งบประมาณโครงการ จ านวน 16 โครงการ งบประมาณท่ีขอจัดตัง้ท่ีได้รับ

อนุมัติให้ใช้งบประมาณจ านวน 14 โครงการ  โครงการท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณจ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณโครงการท่ีได้รับอนมุตัิให้ใช้งบประมาณที่ด าเนินการบรรลจุ านวน 14 โครงการ และโครงการที่

ไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการบรรล ุ2  โครงการ มรีายละเอียดดงันี ้

โครงการที่ได้รับงบประมาณ และด าเนินการบรรลุ  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  การน าองค์การให้ขับเคล่ือนแบบองค์รวม 

 กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

ช่ือโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป หมายเหตุ 
1.โครงการจดัหาระบบห้องสมดุ   
    อตัโนมติั (Library management    
    System) 

3,527,500.00 2,698,300.00 76.49%  

2.โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ ประจ าปีการศกึษา 
2559 

311,800.00 309,604.50 99.30%  

  



 
 

 

กลยุทธ์ที่  1.2  จัดท าโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี 
ช่ือโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป หมายเหตุ 

1.โครงการจดัหากระดานไวท์บอร์ด
ส าหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุ่ม 

4,600.00 4,173.00 90.27%  

2. โครงการจดัมมุบริการค้นข้อมลู
ดิจิทลั (Digital Zone) ผ่าน
อปุกรณ์พกพาสว่นบคุคล 

17,000.00 17,000.00 100%  

 
กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดกิาร 

ช่ือโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป หมายเหตุ 
1.โครงการสมัมนา/อบรม/ดงูาน ทัง้
ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

  2. โครงการพฒันาสมรรถนะทาง  
    วิชาชีพของบคุลากรส านกัหอสมดุ   
    ประจ าปีการศกึษา 2559             
 

67,500.00 34,624.00 51.29%  

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ช่ือโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป หมายเหตุ 
1. โครงกิจกรรม 7ส และรณรงค์    
    ประหยดัพลงังาน  

3,000.00 3,000.00 100%  

  

 

 

 



 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑติ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาต ิ

ช่ือโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป หมายเหตุ 
1. โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 34,700.00 34,700.00 100%  
2. โครงการพฒันาสื่อสาธารณะ

ความรู้จากหอจดหมายเหต ุ
8,500.00 8,500.00 100%  

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ช่ือโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป หมายหตุ 
1.  โครงการปรับปรุงโปรแกรม 
    จดัการฐานข้อมลูจดหมายเหตุ 

10,000.00 10,000.00 100%  

2. โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการ 
    อา่น 

25,500.00 25,500.00 100%  

3. โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษา 
    ท างานห้องสมดุระหวา่งเรียน 

47,730.00 25,995.00 54.64%  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

       ช่ือโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป หมายเหตุ 
1. โครงการพฒันาทกัษะและ

ความรู้เพ่ือการค้นคว้าวิจยัและ
การพฒันาตนเองแก่อาจารย์
และนกัวิจยั 

16,500.00 16,500.00 100% การจดัอบรมการ
ใช้ฐานข้อมลู
ออนไลน์ที่
ส านกัหอสมดุ
บอกรับและมี
บริการให้กบั
อาจารย์จ านวน  
9 ครัง้ 

 



 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ์ ที่ 5.1 ก าหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารบริการวิชาการ 

       ช่ือโครงการ งบทีได้รับ งบที่ใช้ ร้อยละท่ีใช้ไป หมายเหตุ 
1. โครงการจดัท าและเผยแพร่

วารสารรังสิตสารสนเทศ 
25,500.00 25,500.00 100% เป็นวารสาร

ทางด้านวชิาชีพ
ทางด้านบรรณ
รักษศาสตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์  
จดัพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ 22 ฉบบั      
ที ่1, 2 จ านวน 
200 เลม่  

   

โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ และด าเนินการบรรลุ 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ช่ือโครงการ บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
1. โครงการรับนกัศกึษาทุนช่วยงานห้องสมดุ / - จ านวนนกัศกึษาทีเ่ข้า

ท างานตลอดปี
การศกึษาจ านวน   
38 คน 

2. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ / - จ านวนนกัศกึษาเข้า
รับการปฐมนเิทศ 
จ านวน 28 คณะ 53 
หลกัสตูรจ านวน 
2,362 คน 

 

 


