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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค์ 

1.1 หลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนการสอนมีความทนัสมยั มุง่สูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัสมบรูณ์แบบท่ีการศกึษาคือนวตักรรม 

1.2 ผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพตามอตัลกัษณ์ “คดิสร้างสรรค์ ยดึมัน่คณุธรรม น าการเปล่ียนแปลง” 

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ 

1.1 เปิด/ปรับหลกัสตูร/จดัการเรียนการสอนให้เป็นทวิภาษา/นานาชาตท่ีิสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตและตลาดงานทัง้ระดบัประเทศและนานาชาติ 
1.2 ปฏิรูปกระบวนการวดัและประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เพ่ือสร้างบณัฑิตให้มีศกัยภาพในการ

ปรับตวัเข้าสถานการณ์ปัจจบุนั (Domains of Learning) 
1.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนท่ีท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัเนือ้หา (Active Learning: Inquiry Based Learning, Problem/Project Based 

Learning etc.)  
1.4 ปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (General Education : GEN ED) โดยใช้กลไกการเรียนรู้ และการวดัผลท่ีเป็นนวตักรรมเพ่ือให้สอดคล้องตาม

เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
1.5 สร้างเครือข่าย/พนัธมิตร/ความร่วมมือกบัองค์กร/สถาบนัทัง้ภายในและตา่งประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการบริการสงัคม (Work 

Integrated Learning / Service Learning) 
1.6 ก าหนดแผนการรับและเกณฑ์การรับนกัศกึษาให้ยืดหยุ่นเพ่ือให้โอกาสทางการศกึษา 
1.7 มีการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาด้านการเรียนรู้และการท างานทัง้ก่อนและระหวา่งการศกึษาในหลกัสตูร 
1.8 ตดิตาม แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นกัศกึษาวิเคราะห์แนวโน้มการตกออก ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขเพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ 
1.9 พฒันากิจกรรมนกัศกึษาทัง้ด้านวิชาการ กีฬาและนนัทนาการ โดยเน้นสงัคมธรรมาธิปไตยและ โมเดลการประสานความร่วมมือ (Synergy Model) 
1.10 สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพด้านการสอนและการเรียนรู้ 
1.11 จดัหาวสัดอุปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอตอ่การพฒันาคณุภาพของนกัศกึษา 
1.12 ก าหนดสมรรถนะและสร้างความโดดเดน่ของสาขาตามสมรรถนะของวิชาชีพ 



 
 

1.13 สง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ท าวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
 
ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน (KPI)ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑติ 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน โครงการที่จะขับเคล่ือน ปีการศึกษาที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 1.1 ร้อยละของหลกัสตูรท่ีสอดแทรกการ
เรียนการสอนแบบทวิภาษา/นานาชาติ 

       

KPI 1.2  ร้อยละของรายวิชาท่ีมีนวตักรรม
การเรียนการสอนและการประเมินผล 

       

KPI 1.3 หลกัสตูรตอบสนองความต้องการและ
ได้รับการยอมรับจากผู้ เรียน (จ านวน
นกัศกึษาแรกเข้า) 

       

KPI 1.4  การรักษาอตัราการคงอยู่ 1.โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 
2.โครงการสง่เสริมการอ่าน 
3.โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
4.โครงการสนบัสนนุนกัศกึษาท างานห้องสมดุระหว่าง
เรียน 
5.โครงการรับนกัศกึษาทนุชว่ยงานห้องสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ส านกัหอสมดุ 

KPI 1.5  ร้อยละของนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายท่ีสอบ
ผา่นภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบนั
ก าหนด 

       

KPI 1.6คะแนนเฉล่ียคณุภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาติ 

       

KPI 1.7คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจผู้ใช้บณัฑิต
ตอ่คณุภาพบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 

       

KPI 1.8ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า        



 
 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน โครงการที่จะขับเคล่ือน ปีการศึกษาที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

หรือประกอบอาชีพอิสระ หลงัส าเร็จ
การศกึษาภายใน 1 ปี 

KPI 1.9ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบผา่นใบประกอบ
วิชาชีพหลงัส าเร็จการศกึษาภายใน 1 ปี
(เฉพาะคณะท่ีมีการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ) 

       

KPI 1.10 มีการจดัการความรู้ด้านการเรียนการ
สอน/การผลิตบณัฑิต 

 
 
 
 
 
 

      

KPI 1.11 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนบัสนนุการสอน  การเรียนรู้ และการ
วิจยั 

1.โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้
ฐานข้อมลูเพื่อการเรียนรู้และการวิจยั 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส านกัหอสมดุ 

 

 

 

 



 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 

2.1 บคุลากรมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ในการผลิตผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวตักรรมท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

2.2 ผลงานวิชาการของบคุลากรและนกัศกึษาสามารถน าไปเผยแพร่ ตอ่ยอด หรือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ทัง้ในระดบันโยบาย หรือในระดบัการปฏิบตัิ หรือในเชิง

พาณิชย์ 

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ 

2.1 ขยายโครงสร้างพืน้ฐาน (คน/สถานท่ี/เคร่ืองมือ/ระบบ) ให้เพียงพอตอ่การผลิตผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวตักรรม  

2.2 สง่เสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัของอาจารย์และนกัศกึษาทกุระดบัปริญญาให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาตท่ีิได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 

2.3 สง่เสริมให้มีการวิจยัในรูปแบบของเครือขา่ยวิจยัทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาตทิัง้นีร้วมถึงภาคธุรกิจและบริการโดยขอแหลง่ทนุภายนอกร่วมด้วย 

2.4 สง่เสริมให้มีการหาทนุสนบัสนนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก 

2.5 พฒันาระบบฐานข้อมลูการวิจยั การจดัการองค์ความรู้และนวตักรรม 

2.6 พฒันาระบบการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา การน าผลการวิจยัมาใช้ให้เกิดมลูคา่เศรษฐกิจและสงัคม 

 



 
 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน (KPI)ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน โครงการที่จะขับเคล่ือน ปีการศึกษาที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 2.1 ร้อยละของงานวิจยัตีพิมพ์หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดบัชาตหิรือ
ระดบันานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและ
นกัวิจยัทัง้หมด 

       

KPI 2.2 จ านวนชดุโครงการวิจยัและงาน
สร้างสรรค์แบบบรูณาการสหสาขา 

       

KPI 2.3 จ านวนโครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์
ท่ีมีแหลง่ทนุภายนอกหรือแหลง่ทนุ
ภายนอกร่วม ทัง้ระดบัชาตแิละระดบั
นานาชาติ 

       

KPI 2.4 จ านวนเงินทนุสนบัสนนุงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 

       

KPI 2.5 จ านวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์
นวตักรรม ท่ีได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร หรืออนสุิทธิบตัรในนาม
มหาวิทยาลยั 

       

KPI 2.6จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมี        



 
 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน โครงการที่จะขับเคล่ือน ปีการศึกษาที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

มลูคา่เชิงเศรษฐกิจพาณิชย์ 
KPI 2.7มีการจดัการความรู้ด้านงานวิจยั งาน

สร้างสรรค์และนวตักรรม 

       

KPI 2.8มีเคร่ืองมือและระบบฐานข้อมลูองค์
ความรู้เพ่ือสนบัสนนุการวิจยั การพฒันา
องค์ความรู้และนวตักรรม 

1. โครงการจดัหาโปรแกรมตรวจการลอกเลียนแบบ  
2. โครงการจดัหาโปรแกรมการจดัท าบรรณานกุรม
ส าหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจยั 
3. โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
4. โครงการพฒันาคลงัปัญญามหาวิทยาลยัรังสิต - 

ส านกัหอสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 

 

เป้าประสงค์ 

3.1 เป็นท่ีพึง่และแหลง่อ้างอิงทางวิชาการให้แก่ชมุชน สงัคม ประเทศและภมูิภาคอาเซียน 

3.2 บคุลากรเป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้รับการยอมรับในสงัคม 

3.3 มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นแหลง่ความรู้ท่ีไร้ขีดจ ากดั 
 

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการในการให้บริการวิชาการท่ีเป็นนวตักรรม 

2. พฒันาหนว่ยบริการให้ได้มาตรฐานสากล 

3. บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน สงัคม ประเทศและภมูิภาคอาเซียน 

4. พฒันาหลกัสตูรการศกึษาตอ่เน่ืองการศกึษาระยะสัน้ท่ีจ าเป็นส าหรับการยงัชีพในปัจจบุนั 

5.   สง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการให้บริการวิชาการ 
  

 



 
 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน (KPI)ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน โครงการที่จะขับเคล่ือน ปีการศึกษาที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน 
สงัคม ประเทศ และประเทศในภมูิภาค ท่ี
บริการแบบให้เปลา่ 

       

KPI 3.2 จ านวนโครงการหรือหลกัสตูรอบรมระยะ
สัน้ เพ่ือการบริการวิชาการท่ีมีรายได้เข้า
มหาวิทยาลยั 

       

KPI 3.3 ร้อยละของหนว่ยบริการท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

       

KPI 3.4 ร้อยละของอาจารย์ท่ีเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนักรรมการ/
อนกุรรมการวิชาการกรรมการ/
อนกุรรมการวิชาชีพ กรรมการ/
อนกุรรมการสมาคม ในระดบัชาตหิรือ
นานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์ประจ าในแต่
ละปีการศกึษา 

       

 

 

 

 



 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ชีน้ าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ 

4.1 เป็นมหาวิทยาลยัท่ีชีน้ าและปลกูฝังจิตส านกึการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาของชาตแิละท้องถ่ิน และปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้แก่นกัศกึษา บคุลากรและประชาชนทัว่ไปทัง้ท่ีเป็นคนตา่งถ่ินและคนในท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ 

4.1 สร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมผา่นส่ือ 

4.2 บรูณาการกิจกรรมการสง่เสริมศลิปวฒันธรรม พหวุฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมกบัการบริการชมุชนและสงัคม 

4.3 สร้างทศันคตเิชิงบวกตอ่การมีสว่นร่วมของบคุลากรและนกัศกึษาในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

 

 

 

 



 
 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน (KPI)ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 ชีน้ าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน โครงการที่จะขับเคล่ือน ปีการศึกษาที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพ่ือให้ทัง้นกัศกึษาบคุลากรและประชาชน
ทัว่ไปมีสว่นร่วมและก่อให้เกิดการ
ตระหนกัถึงคณุคา่ของศลิปวฒันธรรม
และภมูิปัญญาของชาตแิละท้องถ่ิน 

1. โครงการจดหมายเหตอิุเล็กทรอนิกส์ 
2. โครงการจดัท าประวตัิศาสตร์มหาวิทยาลยัจากค า
บอกเล่า 
3. โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัส าคญัของ
มหาวิทยาลยั 
4. โครงการบริการชมุชน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ส านกัหอสมดุ 

KPI 4.2  จ านวนโครงการ/กิจกรรมการสร้าง
จิตส านกึในการท านบุ ารุง ปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
- โครงการกิจกรรม 7 ส  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ส านกัหอสมดุ 

KPI 4.3มีการจดัการความรู้ด้านการท านบุ ารุง 
ปกป้องรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญา ระดบัชาต ิ
ระดบัท้องถ่ิน และกลุม่ชาตพินัธุ์ 

       

 

 

 



 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 

 เป้าประสงค์ 

5.1 มีระบบและสภาวะทางการเงินท่ีมัน่คงและมีการจดัการสภาพคลอ่งท่ีดี 

5.2 เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีธรรมาภิบาล ก้าวหน้า ทนัสมยั และพร้อมเข้าสูส่ากล 

5.3 เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสขุภาพต้นแบบ 

 

กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ 

5.1   พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรทรัพยากรบคุคล และสวสัดกิาร 

5.1 พฒันาการบริหารจดัการให้มีความคล่องตวัโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 

5.2 วางแผนจดัท ากรอบอตัราก าลงับคุลากรและแผนพฒันาบคุลากร 

5.3 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการและการด าเนินการขององค์กร 

5.4 บริหารจดัการด้านการสร้างเสริมสขุภาพ ระบบรักษาความปลอดภยัและระบบการจราจร 

 



 
 

 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน (KPI)ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน โครงการที่จะขับเคล่ือน ปีการศึกษาที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 5.1 ระดบัสภาพคล่องทางการเงินในแตล่ะ
ชว่งเวลา 

       

KPI 5.2 ร้อยละของบคุลากรท่ีมีความพงึพอใจใน
ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลยั/
วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั อยูใ่นระดบัดี-ดี
มาก 

       

KPI 5.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีความก้าวหน้า
ทางต าแหนง่วิชาการ 

-โครงการจดัท าวารสารรังสิตสารสนเทศ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส านกัหอสมดุ 

KPI 5.4 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีเข้า
รับการอบรม/สมัมนาเพิ่มพนูทกัษะท่ี
เก่ียวข้องกบังานในหน้าท่ี ไมน้่อยกวา่ 1 
ครัง้ตอ่ปี 

1. โครงการพฒันาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบคุลากร
ส านกัหอสมดุ 
2. โครงการสมัมนาและศกึษาดงูาน 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ส านกัหอสมดุ 

KPI 5.5 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีเข้า
รับการอบรม/สมัมนาเพิ่มพนูทกัษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศ ไมน้่อยกวา่ 1 ครัง้ตอ่
ปี 

-โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส านกัหอสมดุ 

KPI 5.6 ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความ
พงึพอใจตอ่ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 

1. โครงการจดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ 
2.โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
3.โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้า
อตัโนมตัิ 

 

 - - - -

ส านกัหอสมดุ 

KPI 5.7 จ านวนโครงการด้านการสร้างเสริม
สขุภาพอนามยัของนกัศกึษา บคุลากร

       



 
 

ตัวชีวั้ดการด าเนินงาน โครงการที่จะขับเคล่ือน ปีการศึกษาที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

และชมุชนรอบมหาวิทยาลยั 
KPI 5.8 ร้อยละของบคุลากรและนกัศกึษามี

ความพงึพอใจตอ่สภาวะแวดล้อมและ
บรรยากาศในมหาวิทยาลยัระดบัดี-ดี
มาก 

1. โครงการพฒันาคณุภาพส านกัหอสมดุ 
2. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของอาคารหอสมดุ 

 

ส านกัหอสมดุ 

KPI 5.9 ร้อยละของบคุลากรและนกัศกึษามี
ความพงึพอใจตอ่ระบบรักษาความ
ปลอดภยัและการจราจร ระดบัดี-ดีมาก 

       

KPI 5.10 ร้อยละของบคุลากรท่ีมีความสขุ
ในการท างาน ระดบัดี-ดีมาก 

       

 


