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คานา
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
รังสิต พ.ศ.2560-2564 และตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษาคือนวัตกรรม” โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นใน
ด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การพั ฒนาหลักสูตร การวิจัย รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการพัฒนาตาม
นโยบายเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการแข่งขัน การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ ความเป็นนานาชาติ และการรับรอง มาตรฐาน โดยมหาวิทยาลัย
รังสิตจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างโดดเด่น ครอบคลุมความพร้อมทางกายภาพ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อเยาวช นในการค้นพบศักยภาพของ
ตนเอง มีสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างทันท่วงที ผู้เรียนมีการพัฒนาก้าวหน้าในสิ่งที่ตนถนัด มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของครู
อาจารย์ให้เป็นนักรณรงค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตของตนเองและศิษย์ สร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาภาคปฏิบัติ ห้องทางานเสมือนจริง และสหกิจศึก ษา เร่งรัดการคิดค้นนวัตกรรม การศึกษาวิจัย และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ตั้งเป้าหมายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบ ผลิตนักศึกษาที่มี ทักษะรวบยอด ทั้งการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ และความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประกาศนียบัตรความชานาญการรองรับครอบคลุมทุกระดับของการศึกษา มุ่งผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คู่คุณธรรม ด้วยการเน้นจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีต้นทุนสูงครอบคลุมทั้ง ด้านวิชาชีพและวิชาการ ด้านธรรมาภิบาล
ด้านทักษะการสื่อสาร ความมีภาวะผู้นา ทักษะการทางานเป็นทีม ความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นผู้มีปรัชญาในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดี งามและยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม
ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ภายในฝ่ายวิชาการ ให้เกิด
สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
กุมภาพันธ์ 2560
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ผลการวิเคราะห์ SWOT ของฝ่ายวิชาการ
จุดแข็ง (Strengths)
S1 การบริหารงานมีความยืดหยุ่น เอื้อให้เกิดความมีส่วนร่วมสูง เปิดโอกาสให้เกิดความคิดริเริ่ม และใช้หลักธรรมาภิบาล
S2 มีระบบและกลไกการดาเนินงานที่สนับสนุนให้พันธกิจทุกด้านประสบผลสาเร็จและมีคุณภาพมาตรฐาน
S3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานและการตัดสินใจ
S4 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและบริการวิชาการ
S5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสาคัญ
S6 บุคลากรมีจิตใจให้บริการ
S7 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S8 มีความพร้อมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
S9 มีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
S10มีความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ/ตาแหน่ง (Career Path) ยังไม่ชัดเจน ทาให้บุคลากรขาดโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในส่วนงานที่รับผิดชอบ
W2 บุคลากรส่วนใหญ่มีข้อจากัดด้านสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
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โอกาส (Opportunities)
O1 สังคมมีแนวโน้มที่จะใช้และเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและ มหาวิทยาลัยรังสิตมีศักยภาพที่จะตอบสนอง
O2 กระแสการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มอุปสงค์ของการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
O3 การกาหนดให้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยทั้งหมดที่เป็นดัชนีชี้วัดการประกันคุณภาพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทาวิจัยเพิ่มขึ้น
O4 การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
O5 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์เป็นที่นิยมและแพร่หลายในหมู่ผู้เรียนและผู้ใช้
O6 รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมและให้ความรู้
O7 รัฐบาลมีนโยบายให้ความสาคัญกับการยกระดับ Thailand 4.0
ภาวะคุกคาม (Threats)
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

จานวนประชากรในวัยเรียนลดลง ประเทศเข้าสู่ภาวะประชากรสูงวัย
สภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษาจะเกิดการแข่งขันสูงขึ้น
มีการลดของทรัพยากรธรรมชาติ และมีปัญหามลภาวะ/มลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
กฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมการบริหารอุดมศึกษาจากภาครัฐและองค์กรวิชาชีพเพิ่มความเข้มงวด
เงินเดือนและค่าตอบแทนของภาครัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลให้เกิดข้อจากัดด้านงบประมาณ
การเปิดเสรีทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปณิธาน (Pledge)
มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานกลาง ที่ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างนวัตกรรม และเน้นที่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐาน คณาจารย์มีคุณภาพ พร้อมนวัตกรรมการเรียนการสอน และแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่ทันสมัย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ในระดับวิทยาลัย /คณะและหน่วยงานในกากับเพื่อทาหน้าที่กาหนดและถ่ายทอดค่านิยม ทิศทาง ความคาดหวังขององค์กร
เน้นการสื่อสารระหว่างผู้นาระดับสูงกับคณาจารย์ และบุคลากร วิธีการปฏิบัติการทบทวนผลการดาเนินงานและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่ ส่งเสริมผลการทางานที่ดียิ่ง โดย
ให้ครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความเป็นพลเมือง
2. วางแผนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยเน้นการศึกษาที่มุ่งการเรียนรู้ การปรับปรุงผลการดาเนินงานที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การควบคุม
การใช้จ่ายโดยการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
3. มุ่งเน้นและศึกษาถึงความต้องการ ความคาดหวัง และเร่งสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงการบริหารการศึกษา
สนับสนุนการวางแผนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเนื้อหา วิธีการเรียนรู้
4. สร้างการวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้วยระบบข้อมูลและการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิผล เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินงานและผลการเรียน
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5. มุ่งเน้นคณาจารย์และบุคลากร โดยการสร้างระบบงาน แรงจูงใจ ที่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลเต็มความสามารถ บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สูง ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างพอเพียง รวมทั้งได้มีโอกาสนาผลงานด้านวิชาการไปเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อทาให้คณาจารย์และบุคลากร
สามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีและมีความสุข ส่งเสริมการทางานของบุคลากรในลักษณะบูรณาการและมีทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ขององค์กร
6. สร้างระบบการจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆให้มีบูรณาการเชื่อมโยง การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบการศึกษา กระบวนการให้การศึกษา
กระบวนการวิจัย และกระบวนการบริการการศึกษาให้เกิดขึ้นทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์
1.1 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม
1.2 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ “คิดสร้างสรรค์ ยึดมัน่ คุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลง”
กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
1.1 เปิด/ปรับหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนให้เป็นทวิภาษา/นานาชาติทสี่ นองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดงานทัง้ ระดับประเทศและนานาชาติ
1.2 ปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพในการปรับตัวเข้า
สถานการณ์ปัจจุบนั (Domains of Learning)
1.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา (Active Learning: Inquiry Based Learning, Problem/Project Based Learning etc.)
1.4 ปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : GEN ED) โดยใช้กลไกการเรียนรู้ และการวัดผลที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
1.5 สร้างเครือข่าย/พันธมิตร/ความร่วมมือกับองค์กร/สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการบริการสังคม (Work Integrated Learning /
Service Learning)
1.6 กาหนดแผนการรับและเกณฑ์การรับนักศึกษาให้ยืดหยุ่นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษา
1.7 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเรียนรู้และการทางานทั้งก่อนและระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
1.8 ติดตาม แนะนาและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มการตกออก ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขเพื่อรักษาอัตราการคงอยู่
1.9 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นสังคมธรรมาธิปไตยและ โมเดลการประสานความร่วมมือ (Synergy Model)
1.10 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการสอนและการเรียนรู้
1.11 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
1.12 กาหนดสมรรถนะและสร้างความโดดเด่นของสาขาตามสมรรถนะของวิชาชีพ
1.13 ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

6

ตัวชี้วัดการดาเนินงาน (KPI) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

โครงการที่จะขับเคลื่อน

KPI 1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดแทรกการเรียนการ
สอนแบบทวิภาษา/นานาชาติ
KPI 1.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีนวัตกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
KPI 1.3 หลักสูตรตอบสนองความต้องการและได้รับการ
ยอมรับจากผู้เรียน (จานวนนักศึกษาแรกเข้า)

1) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน KPI 1.1, 1.2











สนง.มาตรฐานวิชาการ

1) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน KPI 1.1, 1.2
2) โครงการรางวัลวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
1) โครงการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของหลักสูตรทีด่ าเนินงานใน
ปัจจุบัน
2) โครงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่
3) โครงการจัดทาข้อมูลการดาเนินงานหลักสูตร
4) โครงการจัดทาฐานข้อมูลหลักสูตร
5) โครงการจัดทาฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศ
6) โครงการพัฒนารายงานข้อมูลร้อยละของจานวนนักศึกษาแรก
เข้าต่อจานวนนักศึกษาที่กาหนดรับ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา
2) โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
3) โครงการส่งเสริมการอ่าน
4) โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
5) โครงการสนับสนุนนักศึกษาทางานห้องสมุดระหว่างเรียน
6) โครงการรับนักศึกษาทุนช่วยงานห้องสมุด
7) โครงการวิจัยสถาบัน (2560-2564) (สารวจสาเหตุการลาออก
ของนักศึกษา)
8) โครงการสารวจเหตุผลที่นักศึกษาเลือกศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต (2560)





















สนง.มาตรฐานวิชาการ
สนง.มาตรฐานวิชาการ
สนง.มาตรฐานวิชาการ


























สนง.มาตรฐานวิชาการ
สนง.มาตรฐานวิชาการ
สนง.มาตรฐานวิชาการ
สนง.มาตรฐานวิชาการ

KPI 1.4 การรักษาอัตราการคงอยู่

ปีการศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564



ผู้รับผิดชอบ

สนง.ทะเบียน









































ศูนย์สนับสนุนฯ
สานักหอสมุด
สานักหอสมุด
สานักหอสมุด
สานักหอสมุด
สานักหอสมุด
สนง.ทะเบียน











สนง.ทะเบียน
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ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

KPI 1.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีส่ อบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
KPI 1.6 คะแนนเฉลีย่ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
KPI 1.7 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
KPI 1.8 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หลังสาเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี
KPI 1.9 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ หลังสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
(เฉพาะคณะที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ)
KPI 1.10 มีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน/การ
ผลิตบัณฑิต
KPI 1.11 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
สอน การเรียนรู้ และการวิจยั

โครงการที่จะขับเคลื่อน

ปีการศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

9) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลแก่คณะวิชาเพื่อรักษา
อัตราการคงอยู่ (2560)
10) โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา (2560)



สนง.ทะเบียน



สนง.ทะเบียน

1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยรังสิต
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้การใช้ฐานข้อมูลเพื่อ
การเรียนรู้และการวิจยั





















ศูนย์สนับสนุนฯ
ศูนย์สนับสนุนฯ
สานักหอสมุด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์
2.1 บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.2 ผลงานวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาสามารถนาไปเผยแพร่ ต่อยอด หรือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ทั้งในระดับนโยบาย หรือในระดับการปฏิบั ติ หรือในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ขยายโครงสร้างพื้นฐาน (คน/สถานที่/เครื่องมือ/ระบบ) ให้เพียงพอต่อการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับปริญญาให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติทไี่ ด้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมให้มีการวิจัยในรูปแบบของเครือข่ายวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้รวมถึงภาคธุรกิจและบริการโดยขอแหล่งทุนภายนอกร่วมด้วย
ส่งเสริมให้มีการหาทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา การนาผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจและสังคม
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ตัวชี้วัดการดาเนินงาน (KPI) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

โครงการที่จะขับเคลื่อน

KPI 2.1 ร้อยละของงานวิจัยตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
KPI 2.2 จานวนชุดโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบ
บูรณาการสหสาขา
KPI 2.3 จานวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีแหล่ง
ทุนภายนอกหรือแหล่งทุนภายนอกร่วม ทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
KPI 2.4 จานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
KPI 2.5 จานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่
ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย
KPI 2.6 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทมี่ ีมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจพาณิชย์
KPI 2.7 มีการจัดการความรู้ดา้ นงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
KPI 2.8 มีเครื่องมือและระบบฐานข้อมูลองค์ความรูเ้ พื่อ
สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

1) โครงการจัดทาวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
รังสิต

ปีการศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ











ศูนย์สนับสนุนฯ

1) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน











ศูนย์สนับสนุนฯ

1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยรังสิต
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิจัย
1) โครงการจัดหาโปรแกรมการลอกเลียนแบบ
2) การจัดหาโปรแกรมการจัดทาบรรณานุกรมสาหรับทา
วิทยานิพนธ์ และการทาวิจัย
3) โครงการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการทาวิจัย
4) โครงการพัฒนาคลังปัญญามหาวิทยาลัยรังสิต











ศูนย์สนับสนุนฯ















สานักหอสมุด
สานักหอสมุด















สานักหอสมุด
สานักหอสมุด

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม

เป้าประสงค์
3.1 เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3.2 บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รบั การยอมรับในสังคม
3.3 มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นแหล่งความรู้ที่ไร้ขีดจากัด
กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการให้บริการวิชาการที่เป็นนวัตกรรม
พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานสากล
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ ง การศึกษาระยะสัน้ ที่จาเป็นสาหรับการยังชีพในปัจจุบนั
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ
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ตัวชี้วัดการดาเนินงาน (KPI) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

โครงการที่จะขับเคลื่อน

KPI 3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศ และ
ประเทศในภูมิภาค ที่บริการแบบให้เปล่า
KPI 3.2 จานวนโครงการหรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อ
การบริการวิชาการที่มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัย
KPI 3.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
KPI 3.4 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ 1) โครงการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลอาจารย์ที่เป็นกรรมการ
ภายนอกสถาบัน กรรมการ/อนุกรรมการวิชาการ ภายนอก
กรรมการ/อนุกรรมการวิชาชีพ กรรมการ/
อนุกรรมการสมาคม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาในแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564











ผู้รับผิดชอบ

สนง.มาตรฐานวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ชี้นาการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
4.1 เป็นมหาวิทยาลัยทีช่ ี้นาและปลูกฝังจิตสานึกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาของชาติและท้องถิ่น และปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา
บุคลากรและประชาชนทั่วไปทั้งที่เป็นคนต่างถิ่นและคนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
4.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อ
4.2 บูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมกับการบริการชุมชนและสังคม
4.3 สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการมีสว่ นร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัดการดาเนินงาน (KPI) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ชี้นาการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

โครงการที่จะขับเคลื่อน

KPI 4.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อให้ทั้ง
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
และก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาของชาติและ
ท้องถิ่น
KPI 4.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตสานึกใน
การทานุบารุง ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1) โครงการจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์
2) โครงการจัดทาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต จากคาบอก
เล่า
3) โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และวันสาคัญของมหาวิทยาลัย
4) โครงการบริการชุมชน

KPI 4.3 มีการจัดการความรู้ด้านการทานุบารุง ปกป้อง
รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และกลุม่ ชาติ
พันธุ์

1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยรังสิต

1) โครงการประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน
2) โครงการสร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
3) โครงการกิจกรรม 7 ส.
4) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (ลดการใช้กระดาษ/ การนามาใช้
ใหม่ เป็นต้น) 2560-2564

ปีการศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ
















สานักหอสมุด
สานักหอสมุด




































สานักหอสมุด
สานักหอสมุด
ศูนย์สนับสนุนฯ
สนง.มาตรฐานวิชาการ
สานักหอสมุด
สนง.ทะเบียน











ศูนย์สนับสนุนฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข

เป้าประสงค์
5.1 มีระบบและสภาวะทางการเงินที่มั่นคงและมีการจัดการสภาพคล่องที่ดี
5.2 เป็นมหาวิทยาลัยที่มธี รรมาภิบาล ก้าวหน้า ทันสมัย และพร้อมเข้าสู่สากล
5.3 เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบ
กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการ
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
วางแผนจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินการขององค์กร
บริหารจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร
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ตัวชี้วัดการดาเนินงาน (KPI) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน
KPI 5.1 ระดับสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา
KPI 5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในระบบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน อยู่ในระดับดี-ดีมาก
KPI 5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทาง
ตาแหน่งวิชาการ

KPI 5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการ
อบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

โครงการที่จะขับเคลื่อน

1) โครงการหลักสูตรเสริมสร้างการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2) โครงการสัมมนากลุม่ ย่อยร่วมกับวิทยาลัย/คณะ เพื่อการเข้าสู้
ตาแหน่งทางวิชาการ
3) โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการ
4) โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น
5) โครงการจัดทาวารสารรังสิตสารสนเทศ
1) โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียน
การสอน
2) โครงการสนับสนุนเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากร
สานักหอสมุด
4) โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
5) โครงการพัฒนาบุคลากร (อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)

KPI 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการ 1) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
อบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
KPI 5.6 ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ 1) โครงการจัดหาห้องสมุดอัตโนมัติ
ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยู่ใน
2) โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
ระดับดี-ดีมาก
อิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ











สนง.มาตรฐานวิชาการ











สนง.มาตรฐานวิชาการ


























สนง.มาตรฐานวิชาการ
สนง.มาตรฐานวิชาการ
สานักหอสมุด
ศูนย์สนับสนุนฯ
















สนง.มาตรฐานวิชาการ
สานักหอสมุด





















สานักหอสมุด
สนง.ทะเบียน
















สานักหอสมุด
สานักหอสมุด

สานักหอสมุด
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ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

KPI 5.7 จานวนโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย
KPI 5.8 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อสภาวะแวดล้อมและบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัย ระดับดี-ดีมาก
KPI 5.9 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร ระดับดี-ดีมาก
KPI 5.10 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทางาน
ระดับดี-ดีมาก

โครงการที่จะขับเคลื่อน

ปีการศึกษาที่จะดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

3) โครงการจัดหาประตูและระบบควบคุมทางเข้าอัตโนมัติ
4) โครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต English version
(2560)
5) โครงการพัฒนาระบบงานต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อานวยความสะดวกแก่การทางานและผูร้ ับบริการ (2560-2564)













1) โครงการพัฒนาคุณภาพสานักหอสมุด
2) โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
อาคารหอสมุด
















1) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน



ผู้รับผิดชอบ
สานักหอสมุด
สนง.ทะเบียน
สนง.ทะเบียน

สานักหอสมุด
สานักหอสมุด

สนง.ทะเบียน

