แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรั งสิต
พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์
1.1 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนมีความทันสมัย มุง่ สูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม
1.2 ผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์ “คิดสร้ างสรรค์ ยึดมัน่ คุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลง”

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
1.1 เปิ ด/ปรับหลักสูตร/จัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นทวิภาษา/นานาชาติที่สนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและตลาดงานทังระดั
้ บประเทศและนานาชาติ
1.2 ปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู้เชิงสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อสร้ างบัณฑิต ให้ มีศกั ยภาพในการ
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

ปรับตัวเข้ าสถานการณ์ปัจจุบนั (Domains of Learning)
ปรับปรุงกระบวนการเรี ยนการสอนที่ทาให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับเนื ้อหา (Active Learning: Inquiry Based Learning, Problem/Project Based
Learning etc.)
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education : GEN ED) โดยใช้ กลไกการเรี ยนรู้ และการวัดผลที่เป็ นนวัตกรรมเพื่อให้ สอดคล้ องตาม
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สร้ างเครื อข่าย/พันธมิตร/ความร่วมมือกับองค์กร/สถาบันทังภายในและต่
้
างประเทศ ให้ เกิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง และการบริการสัง คม (Work
Integrated Learning / Service Learning)
กาหนดแผนการรับและเกณฑ์การรับนักศึกษาให้ ยืดหยุ่นเพื่อให้ โอกาสทางการศึกษา
มีการเตรี ยมความพร้ อมนักศึกษาด้ านการเรี ยนรู้และการทางานทังก่
้ อนและระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
ติดตาม แนะนาและให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ มการตกออก ตลอดจนหาแนวทางแก้ ไขเพื่อรักษาอัตราการคงอยู่
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาทังด้
้ านวิชาการ กีฬาและนันทนาการ โดยเน้ นสังคมธรรมาธิปไตยและ โมเดลการประสานความร่วมมือ (Synergy Model)
ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้ านการสอนและการเรี ยนรู้
จัดหาวัสดุอปุ กรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกให้ เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
กาหนดสมรรถนะและสร้ างความโดดเด่นของสาขาตามสมรรถนะของวิชาชีพ

1.13 ส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน

ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน (KPI)ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน
โครงการที่จะขับเคลื่อน
ปี การศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564
KPI 1.1 ร้ อยละของหลักสูตรที่สอดแทรกการ
เรี ยนการสอนแบบทวิภาษา/นานาชาติ
KPI 1.2
ร้ อยละของรายวิชาที่มีนวัตกรรม
การเรี ยนการสอนและการประเมินผล
KPI 1.3 หลักสูตรตอบสนองความต้ องการและ
ได้ รับการยอมรับจากผู้เรี ยน (จานวน
นักศึกษาแรกเข้ า)
KPI 1.4 การรักษาอัตราการคงอยู่
1.โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
2.โครงการส่งเสริมการอ่าน
3.โครงการปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด
4.โครงการสนับสนุนนักศึกษาทางานห้ องสมุดระหว่าง
เรี ยน
5.โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้ องสมุด
KPI 1.5 ร้ อยละของนักศึกษาชันปี
้ สุดท้ ายที่สอบ
ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบัน
กาหนด
KPI 1.6คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
KPI 1.7คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
KPI 1.8ร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ที่ได้ งานทา

ผู้รับผิดชอบ

สานักหอสมุด

ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน

โครงการที่จะขับเคลื่อน

หรื อประกอบอาชีพอิสระ หลังสาเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี
KPI 1.9ร้ อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพหลังสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
(เฉพาะคณะที่มีการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ)
KPI 1.10 มีการจัดการความรู้ด้านการเรี ยนการ
สอน/การผลิตบัณฑิต

KPI 1.11 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการสอน การเรี ยนรู้ และการ
วิจยั

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้การใช้
ฐานข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้และการวิจยั

ปี การศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

สานักหอสมุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
สร้ างความเป็ นเลิศทางวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์
2.1 บุคลากรมีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้นในการผลิตผลงานวิจยั งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
2.2 ผลงานวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาสามารถนาไปเผยแพร่ ต่อยอด หรื อใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ จริ ง ทังในระดั
้
บนโยบาย หรื อในระดับการปฏิบตั ิ หรื อในเชิง

พาณิชย์
กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
2.1 ขยายโครงสร้ างพื ้นฐาน (คน/สถานที่/เครื่ องมือ/ระบบ) ให้ เพียงพอต่อการผลิตผลงานวิจยั งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
2.2 ส่งเสริ มให้ มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั ของอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับปริ ญญาให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ได้ รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
2.3 ส่งเสริ มให้ มีการวิจยั ในรูปแบบของเครื อข่ายวิจยั ทังระดั
้ บชาติและนานาชาติทงนี
ั ้ ้รวมถึงภาคธุรกิจและบริการโดยขอแหล่งทุนภายนอกร่วมด้ วย
2.4 ส่งเสริ มให้ มีการหาทุนสนับสนุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
2.5 พัฒนาระบบฐานข้ อมูลการวิจยั การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.6 พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา การนาผลการวิจยั มาใช้ ให้ เกิดมูลค่าเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน (KPI)ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 สร้ างความเป็ นเลิศทางวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน
KPI 2.1 ร้ อยละของงานวิจยั ตีพิมพ์หรื องาน
สร้ างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ทังหมด
้
KPI 2.2 จานวนชุดโครงการวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์แบบบูรณาการสหสาขา
KPI 2.3 จานวนโครงการวิจยั และงานสร้ างสรรค์
ที่มีแหล่งทุนภายนอกหรื อแหล่งทุน
ภายนอกร่วม ทังระดั
้ บชาติและระดับ
นานาชาติ
KPI 2.4 จานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์
KPI 2.5 จานวนผลงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม ที่ได้ รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั รในนาม
มหาวิทยาลัย
KPI 2.6จานวนผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่มี

โครงการที่จะขับเคลื่อน

ปี การศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย์
KPI 2.7มีการจัดการความรู้ด้านงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม
KPI 2.8มีเครื่ องมือและระบบฐานข้ อมูลองค์
ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจยั การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม

โครงการที่จะขับเคลื่อน

1. โครงการจัดหาโปรแกรมตรวจการลอกเลียนแบบ
2. โครงการจัดหาโปรแกรมการจัดทาบรรณานุกรม
สาหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจยั
3. โครงการจัดหาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั
4. โครงการพัฒนาคลังปั ญญามหาวิทยาลัยรังสิต

ปี การศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

สานักหอสมุด

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
สร้ างความเป็ นเลิศด้ านการบริการวิชาการและการฝึ กอบรม

เป้าประสงค์
3.1 เป็ นที่พงึ่ และแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการให้ แก่ชมุ ชน สังคม ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3.2 บุคลากรเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ รับการยอมรับในสังคม
3.3 มหาวิทยาลัยรังสิตเป็ นแหล่งความรู้ที่ไร้ ขีดจากัด

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการในการให้ บริ การวิชาการที่เป็ นนวัตกรรม
2.

พัฒนาหน่วยบริการให้ ได้ มาตรฐานสากล

3.

บริการวิชาการที่สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาคอาเซียน

4.

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาระยะสันที
้ ่จาเป็ นสาหรับการยังชีพในปั จจุบนั

5.

ส่งเสริมสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการให้ บริการวิชาการ

ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน (KPI)ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ างความเป็ นเลิศด้ านการบริการวิชาการและการฝึ กอบรม
ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน
KPI 3.1 จานวนโครงการบริ การวิชาการที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน
สังคม ประเทศ และประเทศในภูมิภาค ที่
บริการแบบให้ เปล่า
KPI 3.2 จานวนโครงการหรื อหลักสูตรอบรมระยะ
สัน้ เพื่อการบริการวิชาการที่มีรายได้ เข้ า
มหาวิทยาลัย
KPI 3.3 ร้ อยละของหน่วยบริ การที่ได้ รับการ
รับรองมาตรฐาน
KPI 3.4 ร้ อยละของอาจารย์ที่เป็ นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันกรรมการ/
อนุกรรมการวิชาการกรรมการ/
อนุกรรมการวิชาชีพ กรรมการ/
อนุกรรมการสมาคม ในระดับชาติหรื อ
นานาชาติตอ่ จานวนอาจารย์ประจาในแต่
ละปี การศึกษา

โครงการที่จะขับเคลื่อน

ปี การศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
ชีน้ าการรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม

เป้าประสงค์
4.1 เป็ นมหาวิทยาลัยที่ชี ้นาและปลูกฝั งจิตสานึกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติและท้ องถิ่น และปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม

ให้ แก่นกั ศึกษา บุคลากรและประชาชนทัว่ ไปทังที
้ ่เป็ นคนต่างถิ่นและคนในท้ องถิ่น

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
4.1 สร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมผ่านสื่อ
4.2 บูรณาการกิจกรรมการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม พหุวฒ
ั นธรรม และสิ่งแวดล้ อมกับการบริการชุมชนและสังคม
4.3 สร้ างทัศนคติเชิงบวกต่อการมีสว่ นร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน (KPI)ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ชีน้ าการรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน
KPI 4.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
เพื่อให้ ทงนั
ั ้ กศึกษาบุคลากรและประชาชน
ทัว่ ไปมีสว่ นร่วมและก่อให้ เกิดการ
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของชาติและท้ องถิ่น
KPI 4.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้ าง
จิตสานึกในการทานุบารุง ปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
KPI 4.3มีการจัดการความรู้ด้านการทานุบารุง
ปกป้องรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระดับชาติ
ระดับท้ องถิ่น และกลุม่ ชาติพนั ธุ์

โครงการที่จะขับเคลื่อน
1. โครงการจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์
2. โครงการจัดทาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจากคา
บอกเล่า
3. โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และวันสาคัญของ
มหาวิทยาลัย
4. โครงการบริ การชุมชน
- โครงการกิจกรรม 7 ส

ปี การศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

สานักหอสมุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
บริหารจัดการให้ เป็ นองค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศและองค์ กรแห่ งความสุข
เป้าประสงค์
5.1 มีระบบและสภาวะทางการเงินที่มนั่ คงและมีการจัดการสภาพคล่องที่ดี
5.2 เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีธรรมาภิบาล ก้ าวหน้ า ทันสมัย และพร้ อมเข้ าสูส่ ากล
5.3 เป็ นมหาวิทยาลัยสร้ างเสริ มสุขภาพต้ นแบบ

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการ
5.1 พัฒนาการบริ หารจัดการให้ มีความคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 วางแผนจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการดาเนินการขององค์กร
5.4 บริ หารจัดการด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร

ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน (KPI)ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 บริหารจัดการให้ เป็ นองค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศและองค์ กรแห่ งความสุข
ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน
KPI 5.1 ระดับสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละ
ช่วงเวลา
KPI 5.2 ร้ อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจใน
ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย/
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน อยูใ่ นระดับดี-ดี
มาก
KPI 5.3 ร้ อยละของอาจารย์ที่มีความก้ าวหน้ า
ทางตาแหน่งวิชาการ
KPI 5.4 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ า
รับการอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะที่
เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่ ไม่น้อยกว่า 1
ครัง้ ต่อปี
KPI 5.5 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ า
รับการอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะด้ าน
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อ
ปี
KPI 5.6 ร้ อยละของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมีความ
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยูใ่ นระดับดี-ดีมาก

KPI 5.7 จานวนโครงการด้ านการสร้ างเสริม
สุขภาพอนามัยของนักศึกษา บุคลากร

โครงการที่จะขับเคลื่อน

ปี การศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการจัดทาวารสารรังสิตสารสนเทศ

สานักหอสมุด

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้ านวิชาชีพของบุคลากร
สานักหอสมุด
2. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
-โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สานักหอสมุด

1. โครงการจัดหาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
2.โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
3.โครงการจัดหาประตูและระบบควบคุมทางเข้ า
อัตโนมัติ

สานักหอสมุด

สานักหอสมุด

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน
และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
KPI 5.8 ร้ อยละของบุคลากรและนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้ อมและ
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยระดับดี-ดี
มาก
KPI 5.9 ร้ อยละของบุคลากรและนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร ระดับดี-ดีมาก
KPI 5.10
ร้ อยละของบุคลากรที่มีความสุข
ในการทางาน ระดับดี-ดีมาก

โครงการที่จะขับเคลื่อน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพสานักหอสมุด
2. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพของอาคารหอสมุด

ปี การศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ
สานักหอสมุด

