แผนพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2555 - 2559
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คํานํา
สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 – 2559 ขึ้นดวย
ความรวมมือและมีการมีสว นรวมของบุคลากรในการระดมความคิดเห็นและแผนการดําเนินงานที่สอดคลอง
กับพันธกิจของสํานักหอสมุดในชวงระยะเวลา 5 ปขางหนาโดยใชแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555
– 2559 และแผนพัฒนาฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 – 2559 มาเปนกรอบในการกําหนดยุทธ
ศาสตร มาตรการ เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน อันไดแก การนําองค
กรใหขับเคลื่อนแบบองครวม การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาอาจารย การพัฒนางานวิจัย
งานสรางสรรค และนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
แผนพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 – 2559 ไดนําเสนอโครงการ/กิจกรรมใน
แตละปโดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน รวมจํานวนทั้งสิน้ 57 โครงการ/กิจกรรม สํานักหอสมุดหวังเปน
อยางยิ่งวาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาฯ จะเปนสวนหนึง่ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิตใหบรรลุ
ภารกิจตามปณิธานที่วา “มหาวิทยาลัยรังสิตสรางสรรคสิ่งที่ดีใหแกสังคม”
สํานักหอสมุดขอขอบคุณผูที่สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิง่ วา
จะเปนประโยชนสําหรับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหโครงการ/กิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลว งดวยดี

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
มกราคม 2558
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ความเปนมา
สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาทีบ่ ริหารและควบคุมการดําเนิน
งานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตไดเริ่มโครงการกอตั้งหองสมุดขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากรตําแหนง
บรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงานหองสมุด โดยใชพื้นที่
บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนทีท่ าํ การชัว่ คราว และเมือ่ มหาวิทยาลัยเปดการเรียน
การสอน ณ สถานที่ตั้งปจจุบันในป พ.ศ. 2529 จึงไดทําการยายหองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณชั้น 3 และ 4
ั นาเนื่องจาก
อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 ไดยายมาใหบริการที่บริเวณชัน้ 2 ของอาคารประสิทธิพฒ
มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ. 2532 สํานักหอสมุดจึงไดยายมายังอาคารหอสมุดซึ่งเปนทีท่ ําการ
ถาวร

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงค
ปรัชญา
สํานักหอสมุดเปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม
ปณิธาน
สํานักหอสมุด มุง มัน่ ใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการเรียนการ
สอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี
วิสัยทัศน
สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยงขอมูล
ระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ
สนับสนุนเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะสรรคสรางงานวิจัยเพื่อ
สนองตอบตอความตองการของสังคม
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา จัดทํารายการเพื่อสืบคนและ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทีท่ ันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมี
ประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและขจัดปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
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ผลการวิเคราะห SWOT
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอม
ภายนอก
1. ภาวะการเมือง

2. ภาวะเศรษฐกิจและ
การจัดสรร
งบประมาณ

3. สภาวะแวดลอมทาง
สังคม

โอกาส

ภาวะคุกคาม

1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐมีการสงเสริม 1. สภาวะทางการเมืองไมมั่นคง มีการเปลี่ยน
แปลงผูบริหารและนโยบายของภาครัฐ ทําให
การเรียนรูตลอดชีวิต หองสมุดจึงมีหนาที่เปน
เกิดความไมตอเนื่อง
แหลงเรียนรูของชุมชน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 2. การแขงขันกันระหวางสมาชิกประชาคม
(พ.ศ.2555-2559) มีเปาหมายใหพัฒนาคุณภาพ
อาเซียน
การศึกษาและยกระดับสูมาตรฐานสากลตอยอด
องคความรูสูนวัตกรรมและสรางโอกาสการเขาถึง
การศึก ษาและการเรียนรูใหหลากหลายเพิ่มมาก
ขึ้น
3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดศึกษาฉบับที่ 11(
พ.ศ.2555-2559) มีการกําหนดกลุมสถาบันการ
ศึก ษาที่เปนเลิศในการพัฒนาดานตางๆ
4. ความรวมมือระหวางสมาชิกประชาคมอาเซียน
5. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินงานของหองสมุด
1. เปดหลักสูตรที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐ
1. ภาวะเศรษฐกิจมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
หองสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลอง
ศึกษาตอระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
กับหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน
เอกชน
2. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทําใหอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรามีความไมแนนอนสงผลตอ
งบประมาณสําหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งวารสาร และฐานขอมูล
1. หองสมุดเปนผูประ สานงาน (facilitator) ในการ
1. นโยบายของรัฐไมแนนอนและไมตอเนื่อ
ชวย
2. กฏหมายลาสมัยไมทันความเปลี่ยนแปลง
สรางความสําเร็จของสังคม
3. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและมีผลกระทบตอ
2. หองสมุดมีบริการที่หลากหลายตอบสนองตอการ
ตอพฤติกรรมของบุคคล เชน พฤติกรรมการใช
เปลี่ยนแปลงของสังคม
หองสมุด
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง
1. การใหบริการ
1. การมีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service Mind)
ของผูใหบริการ
2. มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารและบริการ
ของหองสมุดอยางตอเนื่องและหลากหลาย
ชองทาง
3. ระยะเวลาการเปดใหบริการชวยอํานวยความ
สะดวกในการมาใชบริการของผูใช
2. เทคโนโลยีหองสมุด
1. นําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและใหบริการ
2. ใหความสําคัญโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา
มาใชในหองสมุด ไดแก RFID
3. มีเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีสมรรถนะสูง

3. อาคารสถานที่

1. มีอาคารเปนเอกเทศ
2. ที่ต้งั อยูในศูนยกลางของมหาวิทยาลัยสะดวกตอ
การมาใชบริการ

4. กระบวนการบริหาร
และตัดสินใจของทีม
ผูบริหาร

1. โครงสรางการบริหารงานและการแบงหนาที่
รับผิดชอบมีความชัดเจน
2. มีขั้นตอนการบริหารงานอยางเปนระบบ
3. บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ
1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการ
2. มีความรวมมือและสามัคคีในองคกร
3. มีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติ
4. ยอมรับและปรับตัวใหเขากับสถานการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได
5. ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะอยางตอเนื่อง

5.บุคลากร

จุดออน
1. ผูใชบริการหาหนังสือบนชั้นไมพบ เนื่องจาก
การจัดเรียงผิดชั้น หรือผูใชขาดทักษะในการ
คน หา
2. ผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอในบางชวงเวลา
3. ผูใหบริการบางคนขาดการสื่อสารระหวางการ
ปฏิบัติงาน / ขาดความรอบคอบ
1. สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานต่ํา มีบางเครื่องมีอายุ การใชงาน
มากกวา 5 -10 ป ทําใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน
2. ระบบหองสมุดในสวนที่เกี่ยวของกับผูใช
บริการ ไมรองรับกับการปฏิบัติงานจริง เชน
การตรวจสอบขอมูลผูใช ในเรื่องของการยืม
ตอ ฯลฯ
1. สภาพอาคารเกา และพื้นที่การใชงานสําหรับ
ผูใชบริการไมเพียงพอ
2. ระบบโครงสรางพื้นฐานของอาคาร เชน
ไฟฟา ประปา ลิฟต มีสภาพเกาและมีปญหา
สงผลกระทบตอระบบการใหบริการโดยรวม
และความปลอดภัยของชีวิต
1.ผูบริหารมีภาระงานมากทําใหการอนุมัติงาน
บางอยางคอนขางลาชา
2. การสื่อสารภายในยังไมทั่วถึงและมีความลา
ชาในบางเรื่อง
1. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ
2. มีภาระงานนอกเหนือหนาที่หลายดาน
3. ขาดทักษะทางดานภาษาและเทคโนโลยี
4. บุคลากรจะเกษียณในเวลาใกลเคียงกัน อาจ
ทําใหขาดกําลังคนในอนาคต
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (ตอ)
สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง
จุดออน
6. ทรัพยากรสารสนเทศ 1. มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุกประเภทและ 1. งบประมาณสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสน
เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
เทศมีจํานวนจํากัด แตทรัพยากรสารสนเทศมี
ในมหาวิทยาลัย
ราคาสูงขึ้น
2. ไมมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บหนังสือเกาที่เหมาะสม
3. หนังสือประเภททั่วไปและหนังสือเพื่อการพัก
ผอนหยอนใจยังมีจํานวนนอย
7. วัสดุอุปกรณสํานัก
1. นํากิจกรรม 5ส มาชวยในการบริหารจัดการและ 1. มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมการเบิกจาย
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณใหมีจํานวนที่เหมาะสม
วัสดุอุปกรณ
งาน
และพรอมใชงาน
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แผนพัฒนาสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2555 - 2559
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร มาตรการ เปาประสงค กลยุทธ และตัวชีว้ ดั
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร มาตรการ เปาประสงค กลยุทธ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.
2555 – 2559 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม
มีจํานวน 6 กลยุทธ 31 มาตรการ 15 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
มีจํานวน 3 กลยุทธ 22 มาตรการ 15 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาอาจารย
มีจาํ นวน 2 กลยุทธ 8 มาตรการ 4 ตัวชีว้ ัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
มีจํานวน 4 กลยุทธ 13 มาตรการ 6 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสงั คม
มีจาํ นวน 3 กลยุทธ 6 มาตรการ 3 ตัวชีว้ ัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การทํานุบาํ รุงและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มีจํานวน 2 กลยุทธ 4 มาตรการ 3 ตัวชีว้ ัด
สํานักหอสมุดไดนาํ ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร มาตรการ เปาประสงค กลยุทธ ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิตและแผนพัฒนาฝายวิชาการที่เกีย่ วมาเปนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และ
โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2555 – 2559 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยรังสิตมีการบริหารจัดการเชิงรุกโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มผี ลสัมฤทธิ์ มีขดี สมรรถนะสูง มุงสูองคกรแหงการเรียนรู มุงสรางคุณภาพชีวิต ความผาสุกในการ
ปฏิบัตงิ านและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม มีระบบการบริหารการเงินงบประมาณและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสตรวจสอบได สรางความมัน่ คงแกมหาวิทยาลัย ผูน ําขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลอยางจริงจัง มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอประชาคมและตอสังคม มีการกําหนดวิสยั ทัศนและคานิยมรวมกับผูมีสว นรวมกับผูมี
สวนมุง พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการ
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พัฒนามหาวิทยาลัยและเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
มาตรการ
1) ลดความซ้ําซอนของโครงสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยให
ชัดเจน เกิดความคลองตัว เปนมาตรฐานเดียวกัน
2) จัดระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิย์ ึดหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนลายลักษณอักษร
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทีม่ ีคุณภาพ
4) มีการจัดการความรูและมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
5) ใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดความคุม คา
กลยุทธ 1.2 จัดทําโครงสรางพื้นฐานที่ดี
มาตรการ
1) วางผังแมบทการจัดสรรและกําหนดพืน้ ที่ใชสอยตาง ๆไดเหมาะสม
2) จัดระบบจราจรที่มปี ระสิทธิภาพ
3) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
4) มีการบริหารทรัพยากรเพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดลอม
ลดภาวะโลกรอน
5) ปรับปรุงสภาพภูมิ สถาปตย และสิ่งแวดลอมใหตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
6) จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
7) เปนชุมชนเมืองทีม่ ีระเบียบโดยรวมมือกับชุมชน
กลยุทธ 1.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการที่ดี
มาตรการ
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
2) มีกระบวนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับที่มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอสถานการณและความ
ทาทายตางๆ
4) มีกระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรรวมกัน
5) ปรับปรุงระบบเงินเดือน และสวัสดิการของบุคคลากร
6) การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาคมของมหาวิทยาลัย(บุคลากร
และครอบครัว นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ)
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กลยุทธ 1.4 ชุมชนสัมพันธทดี่ ี
มาตรการ
1) สรางชองทางการรับรู ความเขาใจ และมีสว นรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
เกิดผลกระทบกับชุมชน
2) มีมาตรการปองกันปญหาจากแหลงอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยและรณรงคให
นักศึกษาหางไกลจากแหลงอบายมุขอยางจริงจัง
กลยุทธ 1.5 มีกลยุทธการเงินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
มาตรการ
1) มีกรรมการพิจารณาการลงทุนและมีแผนแมบทดานการลงทุนระยะสั้น กลาง ยาว
2) ใชการวางแผนเชิงกลยุทธการเงินในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยางมีเอกภาพ
สอดคลองกันระหวางแผน คน งาน เงิน
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน และมีการ
ตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
4) มีแผนบริหารความเสีย่ งและวางระบบควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดานภัย
พิบัติและความเสีย่ งอืน่ ๆ ที่ระบุโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 1.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการ
1) จัดทําและดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
2) จัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพที่เปนเอกภาพ และงายตอ
การปฏิบตั ิ
3) ประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
4) มุงสูการนําระบบ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)
มาใชในการบริหารระบบประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยรังสิตมุง ผลิตบัณฑิตอุดมปญญายึดหลักธรรมาธิปไตย มีความเปนพลเมืองโลก
สมรรถนะสูง มีความคิดสังสรรค สามารถแขงขันกับนานาชาติได บนพืน้ ฐานของความเปนไทย โดยมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะตรงกับความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ มีกระบวนทัศนใหมในการเรียนรูและสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต มีทักษะ
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ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดในประชาคมอาเซียน ดํารงไวซงึ่ เอกลักษณวฒ
ั นธรรม และภูมิปญญา
ทองถิน่ ไทยทีส่ อดคลองกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการผสมผสานการเรียนรู สั่งสมประสบการณ
ผานกิจกรรมนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม พรอมที่จะพัฒนาตนเองหลังเขาสูตลาดงาน และมุง
พัฒนาการบริการสําหรับนักศึกษาและศายเกาใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ
มาตรการ
1) มีการจัดการเรียนการสอนทีย่ ึดผูเรียน และสังคมเปนสําคัญ สามารถพัฒนาผูเรียนให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2) จัดใหมีทรัพยากรการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การเรียนรูท ี่เพียงพอและทันสมัย
3) มีการบูรณาการกับการทํางานในสภาพจริง (Real Action Real People) โดยสงเสริมให
ผูเรียนมีประสบการณในการปฏิบัติงานจากสภาพงานจริง
4) สงเสริมความรวมมือทางการศึกษากับสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
การสรางความรวมมือกับผูป ระกอบการในการผลิตบัณฑิตในลักษณะ Corporate
University
5) สงเสริม สนับสนุนดานการเผยแพรงานวิจยั สําหรับนักศึกษา
6) พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
รายวิชาตางๆ โดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
7) พัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
กลยุทธ 2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา
มาตรการ
1) สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการสรางเสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความ
เปนมหาวิทยาลัย
2) สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการสรางเสริมจิตสาธารณะ ความเปนพลเมืองและ
พลโลกและการธํารงไวซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3) สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
4) สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิน่
5) สงเสริมใหนกั ศึกษามีสขุ ภาพอนามัยที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
6) มีหอพักนักศึกษาหรือเครือขายหอพักที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ
7) มีสถานทีร่ องรับการกิจกรรมที่เหมาะสมเพียงพอ
13

8) พัฒนาเครือขายศิษยเกาเพื่อรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาอาจารย
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมุง พัฒนาอาจารยใหมคี ุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑทกี่ ําหนด มี
จํานวนเหมาะสมในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถดานวิชาการ ทักษะ ความสามารถในการถายทอดองค
ความรู สมรรถนะทางวิชาชีพ จิตวิญญาณความเปนครู เปนครูมืออาชีพที่สามารถสอน ทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรค สามารถใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสมัยใหมไดเปนอยางดี มีประสบการณการทํางานที่ดี
งามและเปนแบบอยางที่ดี
กลยุทธ 3.1 นโยบายการพัฒนาอาจารย
มาตรการ
1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล
2) กําหนดสัดสวนการสอน การวิจัยหรือสรางผลงาน การบริการวิชาการ และการพัฒนา
ตนเองของอาจายที่เหมาะสม
กลยุทธ 3.2 การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาจารย
มาตรการ
1) จัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของอาจารยในสาขาวิชาที่ตรงกับความ
ตองการในการผลิตบัณฑิต
2) วางระบบสนับสนุนแบบครบวงจรสําหรับการเขาสูตาํ แหนงวิชาการของอาจารย
3) จัดทําหรือจัดหาหลักสูตรการพัฒนาอาจารยมืออาชีพในรูปแบบ E-learning และอื่นๆ
สําหรับพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4) สนับสนุนใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในองคกรวิชาชีพหรือหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทัง้
ภาครัฐและเอกชน
5) จัดระบบและกลไกใหมีการแลกเปลี่ยน อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน และประเทศอื่นๆ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือและเพิ่มพูนความรู
และประสบการณแกอาจารย
6) สงเสริมสนับสนุนดานการผลิตผลงานวิชาการ ไดแก ตําราหนังสือ บทความวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนางานวิจยั งานสรางสรรคและนวัตกรรม
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมุง สรางเสริมองคความรูพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนา งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมที่ครอบคลุมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสรางสุขภาพองครวมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาองค
ความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนองคความรูเพือ่ รองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยัง่ ยืนและสมดุลบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาการเรียนการสอนมี
ผลงานวิจยั ทีม่ ีคุณภาพสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ สามารถนําไปใชประโยชนและ
แขงขันไดในภูมิภาคอาเซียน
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กลยุทธ 4.1 การพัฒนาระบบบริหารการวิจัยและพัฒนางานวิจยั และงานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยใหมปี ระสิทธิภาพ
มาตรการ
1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และคานิยมหลักดานการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
2) ปรับปรุงโครงสรางดานการบริหารงานวิจยั ใหมีความพรอมในการสนับสนุนงานวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ
3) มีกลไกและระเบียบเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา การตอยอดงานวิจัยสูเชิงอุตสาหกรรม
หรือพาณิชย
4) สรางงานวิจัย งานสรางสรรค และ/หรือนวัตกรรมที่ตรงกับปญหาและความตองการใน
การพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน สามารถนําไปใชประโยชนกับชุมชน และ/หรือ
การสรางองคความรูใหม บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการใน
พระราชดําริเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
7) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่รวมถึงการตอ
ยอดองคความรูไปสูสินคาและบริการ ใหพรอมที่จะนําไปสูการถายทอดชุมชน
8) กระตุน สงเสริม สนับสนุน การขอทุนวิจัยจากภายนอก และภายในแบบครบวงจร
9) บูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
10) มีระบบการติดตามและการรายงานผลดานการพัฒนาการวิจัยเปนระยะอยางตอเนือ่ ง
กลยุทธ 4.2 การจัดการความรูจ ากงานวิจัยและงานสรางสรรค
มาตรการ
1) พัฒนาระบบการสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
2) พัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยรังสิตใหไดมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
3) สรางระบบและกลไกในการจัดการความรูจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ใชแกปญหา
ของสังคมและประเทศ
กลยุทธ 4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจยั และงานสรางสรรค
มาตรการ
1) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยและงานสรางสรรค
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาองคความรูในศาสตร และในกลุมสาขาที่ตรงกับปญหาและ
ความตองการของประเทศ
2) สรางแรงจูงใจ การเชิดชูเกียรตินกั วิจยั ที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาบุคลากรทุกสวนใหมีความเขาใจในการพัฒนางานประจําโดยใชงานวิจัยเปนฐาน
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โดยใชงานวิจยั สถาบันและ/หรืองานวิจัยการเรียนการสอนในการพัฒนาองคกร
4) พัฒนาระบบสถาบันพี่เลีย้ งดานการวิจัยและระบบพี่เลี้ยงดานการวิจยั
กลยุทธ 4.4 สรางโครงการความรวมมือดานงานวิจยั งานสรางสรรค และนวัตกรรมกับ
เครือขาย ดานการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มาตรการ
1) มีแกนหลักในการสรางโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหวางสาขาวิชา
2) รวมมือกับภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการสรางงานวิจยั งานสรางสรรคและนวัตกรรม
ซึ่งกอใหเกิดองคความรูท ี่สามารถถายทอดเพื่อเปนประโยชนสูสงั คม และสามารถ
บูรณาการกับการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสงั คม
เปาประสงค :
กลยุทธ 5.1 กําหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการ
มาตรการ
1) กําหนดนโยบายการบริการวิชาการแกสังคมที่ชัดเจน โดยเนนการเผยแพรความรูและ
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
2) บูรณาการการใหบริการวิชาการของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหมีเอกภาพ
3) สงเสริมการบริการวิชาการที่บูรณาการความรูและประสบการณที่ไดจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรคไปเผยแพรสูการประยุกตใชจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชุมชนและสังคมอยางตอเนือ่ งและยั่งยืน
4) สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา การถายทอดวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถิน่
และคานิยมที่ดีงามของไทย
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โครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคลองกับมาตรการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2555 – 2559
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม
กลยุทธ
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
สํานักหอสมุด
1.1 พัฒนาระบบ 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 1. โครงการวิเคราะหความคุม ทุนในการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
จัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ
องคกร
2. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวัน
สําคัญของมหาวิทยาลัย
3. โครงสงเสริมการใชโปรแกรม Open
Source
1. โครงการจัดทําประวัติศาสตรมหาวิทยาลัย
4) มีการจัดการความรูและมุง สูองคกรแหง
การเรียนรู
รังสิตจากคําบอกเ ลา (Oral History)
7. โครงการพัฒนาระบบจัดการองคความรู
สํานักหอสมุด
8. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน
RSU Loves to Read
9. โครงการจัดรายการวิทยุ Smile Library
1. โครงการจัดทําประวัติศาสตร
6) ใชเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายในการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา
(Oral History)
2. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
3. โครงการพัฒนาและเผยแพรขาวสารและ
สื่อประชาสัมพันธออนไลน
1.2 จัดทําโครง
1. โครงการกิจกรรม 5ส
4) มีการบริหารทรัพยากรเพื่อประหยัดพลัง
สรางพื้นฐานที่ดี่
และรักษาสภาพแวดลอม ลดภาวะโลกรอน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม (ตอ)
กลยุทธ
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
สํานักหอสมุด
1.2 จัดทําโครงสราง 5) ปรับปรุงสภาพภูมิสถาปตยและสิ่งแวด
1. โครงการจัดหาชัน้ วางทรัพยากร
พื้นฐานที่ดี่ (ตอ)
ลอมใหตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพ
สารสนเทศประเภทตางๆ
ชีวิต
2. โครงการปรับปรุงพืน้ ที่ภายใน
อาคารหอสมุดทุกชัน้
3. โครงการจัดทําหองแสดงนิทรรศการ
4. โครงการปรับปรุงเคานเตอรบริการ
ยืม-คืน และบริการตอบคําถาม
5. โครงการจัดทําหอง Group Study
เพื่อการบริการผูใชเฉพาะกลุม
6. โครงการปรับปรุงหองน้าํ อาคาร
หอสมุด ชั้น 2-6
7. โครงการปรับปรุงหองโถงชั้นลาง
เพื่อเปนบริเวณศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา (Common
area)

1.3 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
และสวัสดิการที่ดี

6) จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิ 1.โครงการบํารุงรักษาประตูทางเขา
ภาพ
อัตโนมัติชนั้ 3 และชั้น 5
2.โครงการซอมแซมและบํารุงรักษา
กลองวงจรปด
3) พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมรับการ
1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการ
เปลี่ยนแปลงตอสถานการณและความทา
สํานักหอสมุด
ทายตางๆ
2. โครงการเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณเพื่อพัฒนาบุคลากร :
การศึกษาดูงานหองสมุดจาก
สถาบันอุดมศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม (ตอ)
กลยุทธ
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
สํานักหอสมุด
1.4 ชุมชนสัมพันธ 1) สรางชองทางการรับรู ความเขาใจ และมี
1. โครงการทอดผาปาหนังสือ
ที่ดี
สวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ที่เกิดผลกระทบกับชุมชน
1.5 มีกลยุทธการ
2) ใชการวางแผนเชิงกลยุทธการเงินในการ
1. โครงการวิเคราะหความคุม ทุนใน
เงินที่สอดคลองกับ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยางมีเอกภาพ
การจัดหาและการบริการทรัพยากร
แผนยุทธศาสตรการ สอดคลองกันระหวางแผน คน งาน เงิน
สารสนเทศ
พัฒนามหาวิทยาลัย
1.6 การพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1) จัดทําและดําเนินการตามแผนประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ
มาตรการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
2.2 การจัดการเรียน 2) จัดใหมีทรัพยากรการเรียนรู สื่อการเรียน
การสอนที่มคี ุณภาพ การสอน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมุงสูความเปน
เพื่อการเรียนรูที่เพียงพอและทันสมัย
นานาชาติ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
สํานักหอสมุด
2. โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด

โครงการ/กิจกรรม
สํานักหอสมุด
1. โครงการสัปดาหหองสมุด
2. โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน
3. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสน
เทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลัก
สูตรที่มีการเปดการเรียนการสอน
4. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหอง
สมุด
5. โครงการ จัดหาฐานขอมูลองค
ความรูที่ไดรับการยอมรับระดับ
นานาชาติเพื่อพัฒนางานวิจัย
6. โครงการพัฒนาสื่อเล็กทรอนิกส
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (ตอ)
กลยุทธ
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
สํานักหอสมุด
2.2 การจัดการเรียน 7) พัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
1. โครงการพัฒนาบริการหองสมุด
การสอนที่มคี ุณภาพ
สารสนเทศพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา (RSU
และมุงสูความเปน
Mobile Library)
นานาชาติ (ตอ)
2. โครงการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน
2.3 พัฒนากิจกรรม 3) สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการ
1. โครงการจางนักศึกษาชวยงานหองสมุด
และการบริการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามอัตลักษณของ 2. โครงการรับนักศึกษาทุนชวยหองสมุด
สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
3. โครงการรับสมัครศิษยเกาเปนสมาชิก
และศิษยเกา
หองสมุด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
กลยุทธ
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
สํานักหอสมุด
4.1 การพัฒนา
4) สรางงานวิจัย งานสรางสรรค และ/หรือ
1.โครงการจัดเก็บผลงานวิจยั ผลงานวิชา
ระบบบริหารการ
นวัตกรรมที่ตรงกับปญหาและความ
การของบุคลากร/อาจารย มหาวิทยาลัย
วิจัยและพัฒนา
ตองการในการพัฒนาประเทศและ
รังสิต
งานวิจัยและงาน
ภูมิภาคอาเซียน สามารถนําไปใช
สรางสรรคของ
ประโยชนกับชุมชน และ/หรือการสราง
มหาวิทยาลัยใหมี
องคความรูใหม บนพืน้ ฐานของหลัก
ประสิทธิภาพ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการใน
พระราชดําริเพื่อการพัฒนาอยางยังยืน
4.3 การพัฒนา
1. โครงการพัฒนาทักษะและการเขาถึง
1) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
บุคลากรดานการ
ทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยและงานสราง
สารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการวิจัย
วิจัยและงานสราง
สรรคที่เหมาะสมกับการพัฒนาองคความรู
และการพัฒนาตนเอง
สรรค
ในศาสตร และในกลุมสาขาที่ตรงกับ
ปญหาและความตองการของประเทศ

20

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม
กลยุทธ
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
สํานักหอสมุด
5.3 ใหการบริการ 1) จัดทําโครงการบริการวิชาการแกสงั คม
1. โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิต
วิชาการเปนฐานการ ภายใตแนวคิด “มหาวิทยาลัยคือขุมพลัง
สารสนเทศ
เรียนรูตลอดชีวิต
แหงปญญาของชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 2. โครงการรับสมัครบุคลภายนอกเปน
ของสังคม
สูสงั คมธรรมาธิปไตย”
สมาชิกหองสมุด
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แผนที่ยุทธศาสตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสิ ท ธิ ผ ล

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ

- เปนแหลงใหบริการทางวิชาการ เพื่อ
การศึกษาคนควาและเรียนรูตลอดชีวิต

- มีเครือขายความรวมมือระหวาง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เขมแข็ง

ความรูของมหาวิทยาลัย

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

- ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

คุ ณ ภาพ

- เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศและองค

ที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการ

- จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคลองกับการเรียนการสอนของสถาบัน
- มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและเปนไป

- เปนแหลงใหบริการทางวิชาการ เพื่อ
การศึกษาคนควาและเรียนรูตลอดชีวิต
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การพั ฒ นาองค ก ร

ประสิ ท ธิ ภ าพ

ตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

- ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีจํานวน
เพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ

- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหผูใชบริการ
สามารถเรียนรูไดทุกรูปแบบ

- มีระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพ

- บุคลากรมีความรู มีทักษะในงาน และมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

- รวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
และหองสมุดประเภทตางๆ ในการจัดหา
และใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน

- มีโครงสรางการบริหารงาน และหนาที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยใชหลักธรรมาภิบาล

23
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ภาคผนวก
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การนําองคกรใหขับเคลือ่ นแบบองครวม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
คา
(KPIs)
เปาหมาย
55
1.1 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
องคกร

1) ลดความซ้ําซอนของ
โครงสรางและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการตาง
ๆ ในมหาวิทยาลัยให
ชัดเจน เกิดความ
คลองตัว เปนมาตรฐาน
เดียวกัน
2) จัดระบบบริหาร
จัดการแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ยึดหลักธรร
มาภิบาล โดยกําหนด
หลักธรรมาภิบาลเปน
ลายลักษณอักษร
3) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพ

เปาหมายของป

โครงการ

56

57

58

59

ระดับ
คะแนน
ไมนอย
กวา
3.51

ระดับ
คะแนน
ไมนอย
กวา
3.51

ระดับ
คะแนน
ไมนอย
กวา
3.51

ระดับ
คะแนน
ไมนอย
กวา
3.51

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59

1.1
1.2 ระดับ
คะแนนการ
ปฏิบัติบทบาท
หนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน
(สมศ. 13) และ
ผลการประเมิน
องคกร
(ครอบคลุมดาน
ภาวะผูนํา
องคกรองคกร
แหงการเรียนรู
และการบริหาร
ความเสี่ยง ผล
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

ระดับ
คะแนนไม
นอยกวา
4.51

ระดับ
คะแนน
ไมนอย
กวา
3.51

-โครงการจัดทําหอง
Group Study เพื่อ
บริการผูใชเฉพาะ
กลุม

-โครงการพัฒนา



นฤมล

   รัตนาภรณ

และเผยแพรขาวสาร
และสื่อ
ประชาสัมพันธ
ออนไลน

-โครงการจัดหา
ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
-โครงการพัฒนา
ระบบสํานักงาน
เลขานุการ

     รัตนาภรณ
   

ชะออน
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กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป
55

56

57

58

โครงการ
59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการพัฒนาระบบ      รัตนาภรณ
จัดการองคความรู
สํานักหอสมุด
-โครงการพัฒนา และ
คณะกรรมการ
   
เผยแพรขาวสารและ
ฝายประชา
สื่อประชาสัมพันธ
สัมพันธ
ออนไลน
-โครงการจัดรายการ  
 คณะกรรมการ
 
วิทยุ Smile Library
ฝายประชา


-โครงการสรางชุมชน

สัมพันธ
 
คนรังสิตรักการอาน
RSU Loves to Read

4) มีการจัดการความรูและ
มุงสูองคกรแหงการเรียนรู
5) ใชทรัพยากรรวมกัน
เพื่อใหเกิดความคุมคา
6) ใชเครื่องมือสื่อสารที่
หลากหลายในการสื่อสาร
7) มีระบบตรวจสอบและมี
การประเมินองคกรและ
ผูบริหาร

1.5 ผลการ
ระดับ 5 ขอ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
พัฒนาตาม
5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ
จุดเนนจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณ

-โครงการจัดทํา
  
ประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
จากคําบอกเลา (Oral
History)

พัชรา
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กลยุทธ

1.2 จัดทํา
โครงสราง
พื้นฐานที่ดี

มาตรการ

1) วางผังแมบทการจัดสรรและ
กําหนดพื้นที่ใชสอยตาง ๆได
เหมาะสม
2) จัดระบบจราจรที่มี
ประสิทธิภาพ
3) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ใหเพียงพอ มีประสิทธิภาพ

4) มีการบริหารทรัพยากรเพื่อ
ประหยัดพลังงานและรักษา
สภาพแวดลอม ลดภาวะโลก
รอน

ตัวชี้วัด(KPIs)

1.6 ความสําเร็จ
ของโครงการดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ที่ดี

คา
เปาหมาย

บรรลุอยาง
นอย 80 %
ของ
โครงการ
ทั้งหมด

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการนิทรรศการ
เหตุการณละวันสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย
-โครงการคลังจดหมาย
เหตุอิเล็กทรอนิกส

     พัชรา

-โครงการบํารุงรักษา
ประตูทางเขาอัตโนมัติ
ชั้น 3 และชั้น 5
-โครงการจัดหา
แผนขอมูล RFID TAG
เพื่อพัฒนาหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส และเสน
เทปแมเหล็ก
-โครงการซอมแซมและ
บํารุงรักษากลองวงจร
ปด



    

   นฤมล





พัชรา

   แผนกเทคนิค

   นฤมล
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กลยุทธ

มาตรการ
5) ปรับปรุงสภาพภูมิ สถาปตย
และสิ่งแวดลอมใหตอบสนอง
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6) จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
7) เปนชุมชนเมืองที่มีระเบียบ
โดยรวมมือกับชุมชน

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
- โครงการจัดหาชั้นวาง
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ
-โครงสงเสริมการใช
โปรแกรม Open
Source
-โครงการติดตั้งระบบ
ปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
ปฏิบัติงานและบริการ
-โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรมาทดแทน
เครื่องเกาที่ชํารุด

 

นฤมล

    

รัตนาภรณ

รัตนาภรณ
 
  





รัตนาภรณ
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กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป
55 56 57 58 59

โครงการ

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการจัดหาเกาอี้นั่ง 

นฤมล
อานและเฟอรนิเจอร
ใหบริการแกผูใช
-โครงการปรับปรุงพื้นที่
ดร.มลิวัลย
    
ภายในอาคารหอสมุด
ทุกชั้น
-โครงการพัฒนาและ
รัตนาภรณ
  
เผยแพรขาวสารสื่อ
ประชาสัมพันธออนไลน
-โครงการจัดทําหอง
นฤมล

แสดงนิทรรศการ
-โครงการปรับปรุง
นฤมล

เคานเตอรบริการยืมคืน และบริการตอบ
คําถาม
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กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการจัดทําหอง
Group Study เพื่อการ
บริการผูใชเฉพาะกลุม
-โครงการปรับปรุง
หองน้ําอาคารหอสมุด
ชั้น 2-6
-โครงการปรับปรุงหอง
โถงชั้นลางเพื่อเปน
บริเวณศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา
(Common area)







นฤมล

ดร.มลิวัลย

ดร.มลิวัลย
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1.3 พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล และ
สวัสดิการที่ดี

มาตรการ
1) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
2) มีกระบวนการพัฒนา
ผูบริหารทุกระดับที่มี
ประสิทธิภาพ
3) พัฒนาบุคลากรใหมีความ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอ
สถานการณและความทาทาย
ตางๆ
4) มีกระบวนการสราง
วัฒนธรรมองคกรรวมกัน
5) ปรับปรุงระบบเงินเดือน และ
สวัสดิการของบุคคลากร

ตัวชี้วัด(KPIs)
1. 8
ความสําเร็จของ
โครงการดาน
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
และระบบ
สวัสดิการ

คา
เปาหมาย
บรรลุอยาง
นอย 80%
ของ
โครงการ
ทั้งหมด

เปาหมายของป
55 56 57 58 59
80

80

80

โครงการ

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59

80 80 -โครงการเสวนาวิชาการ      รัตนาภรณ
และบริการสํานักหอสมุด
ประจําปการศึกษา 2556
รัตนาภรณ
-โครงการเพิ่มพูนความรู
    
และประสบการณเพื่อ
พัฒนาบุคลากร :
การศึกษา ดูงานหองสมุด
จากสถาบันอุดมศึกษา
ดร.มลิวัลย
-โครงการขอเพิ่ม


อัตรากําลัง
บุคลากรของสํานักหอสมุด
ศูนยทั้ง 2 ศูนย
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1.4 ชุมชน
สัมพันธที่ดี

มาตรการ
6) การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใหแก
ประชาคมของมหาวิทยาลัย
(บุคลากรและครอบครัว
นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ)
1)...
2) มีมาตรการปองกันปญหา
จากแหลงอบายมุขรอบ
มหาวิทยาลัยและรณรงคให
นักศึกษาหางไกลจากแหลง
อบายมุขอยางจริงจัง

ตัวชี้วัด(KPIs)

1.9 ระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการดาน
ชุมชนสัมพันธ

คา
เปาหมาย

รอยละ 80

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59

80

80

80

80

80

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59

-โครงการทอดผาปา
หนังสือ

     แผนกเทคนิค
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1.5 มีกลยุทธ
การเงินที่
สอดคลองกับ
แผน
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

มาตรการ
1) มีกรรมการพิจารณาการอ
ลงทุนและมีแผนแมบทดานการ
ลงทุนระยะสั้น กลาง ยาว
2) ใชการวางแผนเชิงกลยุทธ
การเงินในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยอยางมีเอกภาพ
สอดคลองกันระหวางแผน คน
งาน เงิน
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการการตรวจสอบ
ภายใน และมีการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม
4) มีแผนบริหารความเสี่ยงและ
วางระบบควบคุมภายใน
สําหรับความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุโดย
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(KPIs)
1.12 ระดับผลการ
ดําเนินงานระบบ
และกลไกการเงิน
และงบประมาณ
(สกอ.8.1)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการวิเคราะห
ความคุมทุนในการ
จัดหาและการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ











แผนกเทคนิค
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1.6 การ
พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

มาตรการ
1) จัดทําและดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด(KPIs)

1.14 ระดับ
แผนประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนที่ไดรับการ
ประเมินจากการ
อยางตอเนื่อง
ประกันคุณภาพ
2)จัดทําระบบการจัดเก็บ
การศึกษาภายใน
ขอมูลสําหรับการประกัน
(สกอ.)
คุณภาพที่เปนเอกภาพ และ
งายตอการปฏิบัติ
3) ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

คา
เปาหมาย
ระดับ
คะแนนไม
นอยกวา
4.51

เปาหมายของป
55

56

57

58

โครงการ
59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 -โครงการพัฒนา
คุณภาพสํานักหอสมุด
-โครงการกิจกรรม 5ส
-โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด

     รัตนาภรณ
     คณะกรรมการ
กิจกรรม 5ส
    

นฤมล

4) มุงสูการนําระบบ EdPEx

(Education Criteria for
Performance
Excellence
มาใชในการบริหารระบบ
ประกันคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด(KPIs)
คา
เปาหมาย
2.2 การ
จัดการเรียน
การสอนที่มี
คุณภาพและ
มุงสูความ
เปน
นานาชาติ

1) มีการจัดการเรียนการสอนที่ 2.5 หองสมุด
ยึดผูเรียน และสังคมเปนสําคัญ อุปกรณการศึกษา
สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนไป สภาพแวดลอม
เรียนรู (สกอ.2.5)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2) จัดใหมีทรัพยากรการเรียนรู
สื่อการเรียนการสอน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
เรียนรูที่เพียงพอและทันสมัย
3)มีการบูรณาการกับการ
ทํางานในสภาพจริง (Real
Action Real People) โดย
สงเสริมใหผูเรียนมีประสบ
การณในการปฏิบัติงานจาก
สภาพงานจริง
4) สงเสริมความรวมมือทาง
การศึกษากับสถาบันและองค
กรตางๆ ทั้งในและตาง ประเทศ
การสรางความรวมมือกับ

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59
ระดับ 7 ขอ 7
7 7 7 7 -โครงการสัปดาห

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59








หองสมุด
-โครงการกิจกรรม
   
สงเสริมการอาน
 
-โครงการผลิตสื่อ
แนะนําการใชหองสมุด
-โครงการพัฒนาเว็บ
 
เพจภาษาอังกฤษของ
สํานักหอสมุด
-โครงการพัฒนาบริการ  
 
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
ผานอุปกรณพกพา
(RSU Mobile Library)
 
-โครงการพัฒนา
 
ทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทให
ครอบคลุมทุกหลักสูตร
ที่มีการเปดการเรียน
การlb



ดร.มลิวัลย



นฤมล



นฤมล



รัตนาภรณ





นฤมล

แผนกเทคนิค
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มาตรการ
ผูประกอบการในการผลิต
บัณฑิตในลักษณะ Corporate
University
5) สงเสริม สนับสนุนดานการ
เผยแพรงานวิจัยสําหรับ
นักศึกษา
6) พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ และการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับ
รายวิชาตางๆ โดยใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
7) พัฒนาความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐาน

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป
55 56 57 58 59

โครงการ

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการจัดปฐมนิเทศ      นฤมล
การใชหองสมุด
-โครงการอบรมการใช      นฤมล
ฐานขอมูลออนไลน
-โครงการพัฒนาและ
     นฤมล
สํารวจความตองการ
และความพึงพอใจของ
ผูใชบริการผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต

-โครงการ จัดหา
แผนกเทคนิค
ฐานขอมูลองคความรูที่
ไดรับการยอมรับระดับ
นานาชาติเพื่อพัฒนา
งานวิจัย

-โครงการพัฒนาสื่อเล็ก
รัตนาภรณ
ทรอนิกส
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2.3 พัฒนา
กิจกรรมและ
การบริการ
สําหรับ
นักศึกษาและ
ศิษยเกา

มาตรการ
1) สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมดานการสรางเสริม
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจ
ในความเปนมหาวิทยาลัย
2) สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมดานการสรางเสริม
จิตสาธารณะ ความเปน
พลเมืองและพลโลกและการ
ธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
3) สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมดานการพัฒนาผูเรียน
ใหเปนไปตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
4) สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมดานศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด(KPIs)
2.14 ระบบและ
กลไกในการ
พัฒนาสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
(สกอ. 3.2)
2.15 ระบบและ
กลไกในการให
คําปรึกษาและ
บริการขอมูล
ขาวสารแก
นักศึกษา และ
ศิษยเกา (สกอ.
3.1)

คา
เปาหมาย
ระดับ 6 ขอ

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59
6

6

6

6

6

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการจางนักศึกษา
ชวยงานหองสมุด
-โครงการรับนักศึกษา
ทุนชวยหองสมุด











นฤมล











นฤมล

-โครงการรับสมัครศิษย
เกาเปนสมาชิก
หองสมุด
-โครงการจางนักศึกษา
ทํางานหองสมุด





นฤมล









นฤมล
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มาตรการ

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป
55 56 57 58 59

โครงการ

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59

5) สงเสริมใหนักศึกษามี
สุขภาพอนามัยที่ดีปลอดจากสิ่ง
เสพติดและอบายมุข
6) มีหอพักนักศึกษาหรือ
เครือขายหอพักที่สะดวก
สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ
7) มีสถานที่รองรับการกิจกรรม
ที่เหมาะสมเพียงพอ
8) พัฒนาเครือขายศิษยเกาเพื่อ
รวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย

39

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด(KPIs)
คา
เปาหมายของป
โครงการ
เปาหมาย
55 56 57 58 59
4.1 การ
1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง
4.1 ระบบและ
ระดับ 7 ขอ 7 7 7 7 7 -โครงการจัดหา
พัฒนาระบบ
บริหารการ
วิจัยและ
พัฒนา
งานวิจัยและ
งาน
สรางสรรค
ของ
มหาวิทยาลัย
ใหมี
ประสิทธิภาพ

และคานิยมหลักดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
2) ปรับปรุงโครงสรางดานการ
บริหารงานวิจัยใหมีความพรอม
ในการสนับสนุนงานวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ
3) มีกลไกและระเบียบเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา การตอ
ยอดงานวิจัยสูเชิงอุตสาหกรรม
หรือพาณิชย
4) สรางงานวิจัย งานสรางสรรค
และ/หรือนวัตกรรมที่ตรงกับ
ปญหาและความตองการใน
การ
พัฒนาประเทศและภูมิภาค
อาเซียน สามารถนําไปใช

กลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
(สกอ.4.1)
4.2 รอยละ
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน
เทียบกับจํานวน
อาจารยประจํา
(สมศ.6)
4.3 ........

ฐานขอมูลองคความรูที่
ไดรับการยอมรับระดับ
นานาชาติเพื่อพัฒนา
งานวิจัย
-โครงการ การจัดเก็บ
ผลงานวิจัยผลงาน
วิชาการของอาจารย
มหาวิทยาลัย

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59


นฤมล



แผนกเทคนิค
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มาตรการ
ประโยชนกับชุมชน และ/หรือ
การสรางองคความรูใหม บน
พื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/โครงการใน
พระราชดําริเพื่อการพัฒนา
อยางยังยืน
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ดานการวิจัยงานสรางสรรคและ
นวัตกรรมที่รวมถึงการตอยอด
องคความรูไปสูสินคาและ
บริการ ใหพรอมที่จะนําไปสูการ
ถายทอดชุมชน
6) กระตุน สงเสริม สนับสนุน
การขอทุนวิจัยจากภายนอก
และภายในแบบครบวงจร

ตัวชี้วัด(KPIs)
4.4 ระบบและ
กลไกการจัด
ความรูจาก
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
(สกอ. 4.2)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
-โครงการจัดเก็บ
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการของบุคลากร/
อาจารย มหาวิทยาลัย
รังสิต





รัตนาภรณ
รัตนาภรณ/
แผนกเทคนิค
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กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป
55 56 57 58 59

โครงการ

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59

7) บูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอน
8) มีระบบการติดตามและการ
รายงานผลดานการพัฒนาการ
วิจัยเปนระยะอยางตอเนื่อง
4.2 การ
จัดการความรู 1)พัฒนาระบบการสนับสนุนให
จากงานวิจัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และงาน
สรางสรรค
และนานาชาติ
2) พัฒนาวารสารของ
มหาวิทยาลัยรังสิตใหได
มาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ
3)สรางระบบและกลไกในการ
จัดการความรูจากการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ใชแกปญหา
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กลยุทธ
4.3 การ
พัฒนา
บุคลากรดาน
การวิจัยและ
งาน
สรางสรรค

มาตรการ
ของสังคมและประเทศ
1) พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาองคความรูในศาสตร
และในกลุมสาขาที่ตรงกับ
ปญหาและความตองการของ
ประเทศ
2) สรางแรงจูงใจ การเชิดชู
เกียรตินักวิจัยที่สรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาบุคลากรทุกสวนใหมี
ความเขาใจในการพัฒนางาน
ประจําโดยใชงานวิจัยเปนฐาน
โดยใชงานวิจัยสถาบันและ/หรือ
งานวิจัยการเรียนการสอนใน
การพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัด(KPIs)

4.6 รอยละของ
อาจารยที่ไดรับการ
พัฒนาภายใน
โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการ
วิจัย

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59
-โครงการพัฒนาทักษะ
และการเขาถึง
สารสนเทศแกอาจารย
เพื่อใชในการวิจัยและ
การพัฒนาตนเอง











นฤมล
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กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป

โครงการ

55 56 57 58 59

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59

4) พัฒนาระบบสถาบันพี่เลี้ยง
ดานการวิจัยและระบบพี่เลี้ยง
ดานการวิจัย
4.4 สราง
โครงการ
ความรวมมือ
ดานงานวิจัย
งาน
สรางสรรค
และ
นวัตกรรมกับ
เครือขาย
ดานการวิจัย
ทั้งภายใน
และภายนอก

1) มีแกนหลักในการสราง
(ใชตัวชี้วัดที่ 4.2
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
รวม)
ระหวางสาขาวิชา
2) รวมมือกับภาครัฐ เอกชน
และชุมชนในการสรางงานวิจัย
งานสรางสรรคและนวัตกรรมซึ่ง
กอใหเกิดองคความรูที่สามารถ
ถายทอดเพื่อเปนประโยชนสู
สังคม และสามารถบูรณาการ
กับการเรียนการสอน

-โครงการการจัดเก็บ
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการของอาจารย
มหาวิทยาลัย



แผนกเทคนิค
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด(KPIs)
คา
เปาหมายของป
โครงการ
เปาหมาย
55 56 57 58 59
5.1 กําหนด 1) กําหนดนโยบายการบริการ 5.1 ระดับผลการ
-โครงการจัดทําและ
นโยบายและ
พัฒนาการ
บริหารการ

วิชาการแกสังคมที่ชัดเจน โดย
เนนการเผยแพรความรูและการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน
และสังคมอยางยั่งยืน
2) บูรณาการการใหบริการ
วิชาการของหนวยงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยใหมี
เอกภาพ
3) สงเสริมการบริการวิชาการที่
บูรณาการความรูและ
ประสบการณที่ไดจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคไปเผยแพรสู
การประยุกตใชจริง เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ

เรียนรูและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
หรือองคกร
ภายนอก (สมศ.9)

เผยแพรวารสารรังสิต
สารสนเทศ
-โครงการรับสมัครบุคล
ภายนอกเปนสมาชิก
หองสมุด

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59












รัตนาภรณ





นฤมล
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กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด(KPIs)

คา
เปาหมาย

เปาหมายของป
55 56 57 58 59

โครงการ

การจัดทําโครงการ

ผูรับผิดชอบ

55 56 57 58 59

ชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
4) สรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนา การ
ถายทอดวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและคานิยมที่ดีงามของ
ไทย

5.3 ใหการ
บริการ
วิชาการเปน
ฐานการ
เรียนรูตลอด
ชีวิตของ
สังคม
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คณะผูจัดทําแผนพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2555 – 2559
-------------------------------------------------ที่ปรึกษา
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
คณะผูจัดทํา
1.
2.
3.
4.
5.

นางนฤมล พฤกษศิลป
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
นางสาวชะออน พันถัน
นางสาวพรศรี สุขการคา
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