
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดาํนเนินงานตามโครงการทั้ง 4 พนัธกจิ   

 ประจําปีการศึกษา  2556 
 

 
 

 

 



สรุปผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ท้ัง 4 พันธกิจ   ประจําปการศึกษา  2556 

 

ท่ี กิจกรรม / เรื่องดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ดานพันธกิจ 

1. โครงการหองสมุดและแหลงเรียนรูในโครงการกอง

ทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล พัฒนา

หองสมุดโรงเรียนบานพุน้ํารอน   (29 – 31 พฤษภาคม  2556) 

หองสมุดโรงเรียนบานละวาวังควาย  (13 – 14  มิถุนายน  

2556) 

50,000  

  

พัฒนาหองสมุดและจัดกิจกรรม

สงเสริมการอาน ใหนักเรียน

โรงเรียนบานพุน้ํารอน ลและ

โรงเรียนบานละวา จํานวน 60 ค 

ไดประโยชนและพึงพอใจ  

รอยละ 90.00  คะแนะน 4.50 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

การเรียนการสอน 

บริการวิชาการ 

 

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน : โครงการสงเสริม 

การอานโดยครอบครัว เพ่ือเตรียมตัวสูอาเซียน  

(11-12  กรกฎาคม 2556) 

 

 

49,760 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

แกนักเรียนจํานวน 40 คน

ไดรับผลประฌยชนและ 

พึงพอใจ รอยละ 96.80 

คะแนน 4.84 

 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

3. โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษาและกิจกรรมสานสัมพันธ

นอง-พ่ี     (19-20   กรกฎาคม  2556 

4,999 

 

 

นักศึกษา 44 คน  ไดรับ

ประโยชนและพึงพอใจ  

รอยละ 81.80 คะแนน 4.09   

 สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

 



ท่ี กิจกรรม / เรื่องดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ดานพันธกิจ 

4. โครงการอบรมโปรแกรม OpenBiblio  

 (3- 4 สิงหาคม 2556) 

 

 

 

11,300 

 

 

 

 

 นักศึกษา อาจารย 

บรรณารักษ จํานวน 40 คน 

ไดประโยชนและพึงพอใจ 

รอยละ 83.20  คะแนน 4.16 

 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

 

 

 

การเรียนการสอน 

 

 

 

 

5. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม   

(16 -17 สิงหาคม  2556) 

 

 

 

11,300 

 

 

 

 

นักศึกษา อาจารย 

บรรณารักษ จํานวน 44 คน 

ไดประโยชนและพึงพอใจ 

รอยละ83.20  คะแนน 4.16 

 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

 

 

 

การเรียนการสอน 

 

 

 

 

6. โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    (2 โครงการ) 

     - ดูงานบริษัทบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 0 จํากัด0  

     ( 9 สิงหาคม 2556) 

27,740 

 

 

 

 

นักศึกษา  อาจารย จํานวน 

50 คน ไดประโยชนและ 

พึงพอใจ รอยละ 83.20  

คะแนน 4.16 

 

 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

 

 

 

การเรียนการสอน 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสํานึกใน 

งานบริการ   (20 , 27  สิงหาคม 2556) 

 

 

18,550 

 

 

 

นักศึกษา อาจารย 

บรรณารักษ จํานวน 150 คน 

ไดประโยชนและพึงพอใจ 

รอยละ85.80  คะแนน 4.29 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

 

 

การเรียนการสอน 

 

 

 



ท่ี กิจกรรม / เรื่องดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ดานพันธกิจ 

8. 

 

โครงการอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ 

การวิจัย (24 สิงหาคม 2526)  

 

 

7,404 

 

นักศึกษา อาจารย 

บรรณารักษ จํานวน 48 คน 

ไดประโยชนและพึงพอใจ 

รอยละ 83.40 คะแนน 4.17 

คณาจารยโปรแกรม การเรียนการสอน 

9. โครงการสัมมนาวิชาการทางสารสนเทศศาสตร เรื่อง  

การผลิตสื่อสงเสริมการอาน    (31 สิงหาคม  2556) 

20,000 นักศึกษา อาจารย 

บรรณารักษ จํานวน 150 คน 

ไดประโยชนและพึงพอใจ 

รอยละ85.80  คะแนน 4.29 

นักศึกษา อาจารย  

คณาจารยโปรแกรม การเรียนการสอน 

 

 

10. โครงการอบรมการสรางสาระในหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

(7  มกราคม 2557) 

 

6,060 นักศึกษา อาจารย 

บรรณารักษ จํานวน  37 คน 

ไดประโยชนและพึงพอใจ 

รอยละ 90.60 คะแนน 4.53 

 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

การเรียนการสอน 

 



ท่ี กิจกรรม / เรื่องดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ดานพันธกิจ 

11. โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหลง

เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ 16-19  มีนาคม 

2557  

69,980 นักศึกษา อาจารย 

บรรณารักษ จํานวน  49 คน 

ไดประโยชนและพึงพอใจ 

รอยละ 89.80 คะแนน 4.49 

 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

12. โครงการอนุรักษ พัฒนา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  

และประเพณี โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 13 เม.ย. 56 

 

3,000 ประชาชนในชุมชน ได

ประโยชนและมีความพึงพอใจ 

รอย 86.80  คะแนน 4.34 

คณาจารยโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรฯ 

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 


	สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ทั้ง 4 พันธกิจ   ประจำปีการศึกษา  2556
	สรุปผลการดำนเนินงานตามโครงการทั้ง 4 พันธกิจ
	ประจำปีการศึกษา  2556



