1

แผนสนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรั งสิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ อง

โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
การนาองค์กรให้ ขบั เคลือ่ น
แบบองค์รวม
1.1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ความรู้และมุง่ สูอ่ งค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้
มาตรการ 4) มีการจัดการ
ความรู้และมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้

โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต
(KM)
กิจกรรม
การจัดตังคณะ
้
กรรมการการจัดการ
ความรู้และคณะ
อนุกรรม การการ
จัดการความรู้ 5 ด้ าน
ได้ แก่
-ด้ านเทคนิคการเรี ยน
การสอน
-ด้ านงานวิจยั และ
สร้ างสรรค์
-ด้ านเทคนิคการ
พัฒนาภาษา อังกฤษ
-ด้ านธรรมาธิปไตย
-ด้ านการบริ หาร
จัดการที่เป็ นเลิศ

ตัวชี ้วัดผลสาเร็จของ
โครงการ

เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการมีการกากับ
ดูแลการขับเคลือ่ นด้ านการ
จัดการความรู้มแี ผนการ
ดาเนินงานที่ระบุ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มี
รายงานการติดตามการ
ดาเนินการ
เชิงปริมาณ
มีการประชุมอย่างน้ อย
ปี ละ 10 ครัง้

หน่วยนับ

มีการกากับ
ดูแล/
จานวนครัง้
การประชุม

ค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดโครงการประจาปี
56
57
58
59

มีการ
กากับ
ดูแล/
มีการ
ประชุม
จานวน
8 ครัง้

มีการ
กากับ
ดูแล/
มีการ
ประชุม
จานวน
10 ครัง้

มีการ
กากับ
ดูแล/
มีการ
ประชุม
จานวน
10 ครัง้

มีการ
กากับ
ดูแล/
มีการ
ประชุม
จานวน
10 ครัง้

รวม

หน่วยงานหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

มีการ
กากับ
ดูแล/
มีการ
ประชุม
จานวน
10 ครัง้

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้
มหาวิทยาลัย
รังสิต/
คณะอนุกรรมการ
การจัดการความรู้
5 ด้ าน

2

แผนสนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรั งสิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ อง

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี ้วัดผลสาเร็จ
ของโครงการ

กิจกรรม
การพัฒนาเว็บไซต์
การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต

เชิงคุณภาพ
เว็บไซต์ทจี่ ดั ทาขึ ้น
สามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้ านการ
จัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยได้
สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
มีเว็บไซต์ที่รองรับการ
ดาเนินงานด้ านการ
จัดการความรู้อย่าง
น้ อย 1 เว็บไซต์
เชิงคุณภาพ
ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมระดับมากมากที่สดุ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมมีอย่างน้ อย
80% ของ
กลุม่ เป้าหมาย

โครงการจัดฝึ ก
อบรมเชิงปฏิบตั ิ
การเกี่ยวกับการ
ถอดความรู้และ
จัดทาชุดประสบ
การณ์การเรี ยนรู้
หรื อการศึกษาดู
งานหน่วยงานที่มี
ความเป็ นเลิศด้ าน
การจัดการความรู้
อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดโครงการประจาปี
56
57
58
59

รวม

หน่วยงานหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

มีเว็บไซต์ที่
สนับสนุนการ
ดาเนินงานได้
สะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ/
จานวน
เว็บไซต์

มีเว็บไซต์ที่
สะดวก
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ/
1 เว็บไซต์

มีเว็บไซต์ที่
สะดวก
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ/
1 เว็บไซต์

มีเว็บไซต์ที่
สะดวก
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ/
1 เว็บไซต์

มีเว็บไซต์ที่
สะดวก
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ/
1 เว็บไซต์

มีเว็บไซต์ที่
ศูนย์สนับสนุนและ
สะดวก
พัฒนาการเรี ยน
รวดเร็วมี
การสอน
ประสิทธิภาพ/
1 เว็บไซต์

คะแนนผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจ/จานวน
ผู้เข้ าอบรม

คะแนนผล
การประเมิน
3.80/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 60

คะแนนผล
การประเมิน
4.00/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 70

คะแนนผล
การประเมิน
4.25/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 80

คะแนนผล
การประเมิน
4.25/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 80

คะแนนผล
การประเมิน
4.25/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 80

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต/
ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรี ยน
การสอน

3

แผนสนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรั งสิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ อง

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี ้วัดผลสาเร็จ
ของโครงการ

กิจกรรม
การถอด
ประสบการณ์การ
เรี ยนรู้และจัดทา
ชุดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ 5 ด้ าน

เชิงคุณภาพ
มีการดาเนินการถอด
ความรู้และจัดทาชุด
ประสบการณ์การ
เรี ยนรู้
เชิงปริมาณ
มีชดุ ความรู้ที่ได้ จาก
การสังเคราะห์ความรู้
อย่างน้ อย 5 เรื่ องต่อปี
เชิงคุณภาพ
ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมระดับมากมากที่สดุ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมมีอย่างน้ อย
80% ของ
กลุม่ เป้าหมาย

โครงการการจัด
เวทีเผยแพร่
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ด้ านการจัดการ
ความรู้

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดโครงการประจาปี
56
57
58
59

รวม

หน่วยงานหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

มีการ
ดาเนินงาน
และมีการ
ติดตามการ
ดาเนินการ/
จานวนชุด
ความรู้

มีการ
ดาเนินงาน
และมีการ
ติดตามการ
ดาเนินการ/ มี
ชุดความรู้
จานวน 2
เรื่ อง

มีการ
ดาเนินงาน
และมีการ
ติดตามการ
ดาเนินการ/ มี
ชุดความรู้
จานวน 3
เรื่ อง

มีการ
ดาเนินงาน
และมีการ
ติดตามการ
ดาเนินการ/ มี
ชุดความรู้
จานวน 5
เรื่ อง

มีการ
ดาเนินงาน
และมีการ
ติดตามการ
ดาเนินการ/ มี
ชุดความรู้
จานวน 5
เรื่ อง

มีการ
คณะวิชา/
ดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการ
และมีการ
ความรู้ 5 ด้ าน
ติดตามการ
ดาเนินการ/ มี
ชุดความรู้
จานวน 5
เรื่ อง

คะแนนผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจ/จานวน
ผู้เข้ าอบรม

คะแนนผล
การประเมิน
3.80/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 60

คะแนนผล
การประเมิน
4.00/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 70

คะแนนผล
การประเมิน
4.25/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 80

คะแนนผล
การประเมิน
4.25/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 80

คะแนนผล
การประเมิน
4.25/จานวน
ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
ร้ อยละ 80

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต/
ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรี ยน
การสอน

4

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ อง

โครงการ/
กิจกรรม

มาตรการ 7) มีระบบ
ตรวจสอบและมีประเมิน
องค์กรและผู้บริ หาร
ทุกระดับ

กิจกรรม
-จัดให้ มกี าร
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
เกี่ยวกับการนา
คูม่ ือชุดประสบ
การณ์การจัดการ
ความรู้ในประเด็น
ต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์โดยผ่าน
เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต

ตัวชี ้วัดผลสาเร็จ
ของโครงการ

หน่วยนับ

เชิงคุณภาพ
มีการจัดการ/
มีการจัดแลกเปลีย่ น ร้ อยละ
เรี ยนรู้ผา่ นเว็บไซต์
เชิงปริมาณ
จานวนอาจารย์ผ้ นู า
ความรู้จากคูม่ ือชุด
ประสบการณ์ไปใช้
ประโยชน์มีอย่างน้ อย
ร้ อยละ 30 ของผู้เข้ า
ชมเว็บไซต์

ค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดโครงการประจาปี
56
57
58
59
มีการจัดการ/
ร้ อยละ 5 ของ
ผู้เข้ าชม
เว็บไซต์

มีการจัดการ/
ร้ อยละ 10
ของผู้เข้ าชม
เว็บไซต์

มีการจัดการ/
ร้ อยละ 20
ของผู้เข้ าชม
เว็บไซต์

มีการจัดการ/
ร้ อยละ 30
ของผู้เข้ าชม
เว็บไซต์

รวม

หน่วยงานหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

มีการจัดการ/ ศูนย์สนับสนุนและ
ร้ อยละ 30
พัฒนาการเรี ยน
ของผู้เข้ าชม การสอน
เว็บไซต์

5

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ อง

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี ้วัดผลสาเร็จ
ของโครงการ

หน่วยนับ

กิจกรรม
สร้ างระบบและ
กลไกในการจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจยั หรื องาน
สร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมทีใ่ ช้
แก้ ปัญหาของ
สังคมและประเทศ

เชิงคุณภาพ
-มีระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจยั หรื องาน
สร้ างสรรค์
เชิงปริมาณ
-จานวนรางวัลหรื อ
ได้ รับการยกย่อง
ชมเชยของงานวิจยั
หรื องานสร้ างสรรค์
ของอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้ รับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
ในรอบ 5 ปี อย่างน้ อย
20 ชิ ้น
-จานวนงานวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอนต่อปี

มีระบบและ/
หรื องานกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจยั
สร้ างสรรค์/
จานวนรางวัล
หรื อได้ รับการ
ยกย่องชมเชย
ในรอบ 5 ปี ไม่
น้ อยกว่า 15
ชิ ้น / จานวน
งานวิจยั เพื่อ
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน
ไม่น้อยกว่า
25 โครงการ
ต่อปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดโครงการประจาปี
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มีระบบและ/
หรื องานกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจยั
สร้ างสรรค์/
จานวนรางวัล
หรื อได้ รับการ
ยกย่องชมเชย
มีไม่น้อยกว่า
8 ชิ ้น /
จานวน
งานวิจยั เพื่อ
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน
มีไม่น้อยกว่า
20 โครงการ

มีระบบและ/
หรื องานกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจยั
สร้ างสรรค์/
จานวนรางวัล
หรื อได้ รับการ
ยกย่องชมเชย
มีไม่น้อยกว่า
10 ชิ ้น /
จานวน
งานวิจยั เพื่อ
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน
มีไม่น้อยกว่า
20 โครงการ

มีระบบและ/
หรื องานกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจยั
สร้ างสรรค์/
จานวนรางวัล
หรื อได้ รับการ
ยกย่องชมเชย
มีไม่น้อยกว่า
12 ชิ ้น /
จานวน
งานวิจยั เพื่อ
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน
มีไม่น้อยกว่า
25 โครงการ

มีระบบและ/
หรื องานกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจยั
สร้ างสรรค์/
จานวนรางวัล
หรื อได้ รับการ
ยกย่องชมเชย
มีไม่น้อยกว่า
15 ชิ ้น /
จานวน
งานวิจยั เพื่อ
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน
มีไม่น้อยกว่า
25 โครงการ

รวม
มีระบบและ/
หรื องานกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจยั
สร้ างสรรค์/
จานวนรางวัล
หรื อได้ รับการ
ยกย่องชมเชย
มีไม่น้อยกว่า
15ชิ ้น /
จานวน
งานวิจยั เพื่อ
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน
มีไม่น้อยกว่า
25โครงการ

หน่วยงานหลัก/
ผู้รับผิดชอบ
คณะวิชา/
สถาบันวิจยั /ศูนย์
สนับสนุนและ
พัฒนาการเรี ยน
การสอน

