สรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559
การดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิตได้ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ
และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 6 ด้าน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีประชุมระดมความ
คิดเห็นของคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดทิศทางและรูปแบบกระบวนการจัด การ
ความรู้ขอบเขตประเด็นความรู้ (Knowledge Domain) ที่ต้องการจัดการความรู้ รวมถึง บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งนี้ ในส่วนของการกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้คณะกรรมการฯ มีมติให้
จาแนกออกเป็น 6 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีการปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นที่ต้องการจัดการความรู้จากเดิม เป็นดังนี้
ด้านการจัดการความรู้
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ด้านธรรมาธิปไตย
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ด้านนวัตกรรม

ประเด็นความรู้
-เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
-เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet
-เทคนิคการวัดประเมินผล
-การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
-เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิจัย
-เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
-การประยุกต์ผลงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การยึดมั่นคุณธรรม/นาการเปลี่ยนแปลง
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยเน้นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
การปรับปรุงกระบวนการทางานและบริการ
นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

โดยในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู้ 6 ด้าน ได้มีการจัดประชุมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการจัดประชุม จานวน 3 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 8 ก.พ.60 เวลา 09.30-12.10 น. ห้อง 1-308
- ครั้งที่ 1/2559(พิเศษ) เมื่อ 1 มี.ค.60 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 1-308
- ครั้งที่ 2/2559(พิเศษ) เมื่อ 30 มี.ค.60 เวลา 13.30-14.30 น. ห้อง 1-206
ส่วนคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 6 ด้าน ได้มีการจัดประชุมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคการเรียนการสอน ได้มีการจัดประชุม จานวน 2 ครั้งคือ
- ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 15 ก.พ.60 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุมชั้น 9
- ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ 3 เม.ย.60 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมชั้น 9
คณะอนุกรรมการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้มีการจัดประชุม จานวน 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุม 4-601
- ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุม 4-601
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดประชุม จานวน 1 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 เวลา 16.30 น. ห้อง 3-316
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ได้มีการจัดประชุม จานวน 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.60 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ
- ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.60 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ
คณะอนุกรรมการด้านธรรมาธิปไตย ได้มีการจัดประชุม จานวน 1 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 24 ก.พ.60 ห้องประชุม 15-112
คณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรม ได้มีการจัดประชุม จานวน 1 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.60 เวลา 13.00-14.00 น.
นอกจากนั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียน
การสอน ในฐานะหน่วยงานที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ยังได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมด้านการจัดจัดการ
ความรู้ ดังนี้

- โครงการ งานนิทรรศการและเสวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 (KM
Day Rangsit University)
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่
การเป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณ ภาพของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้ การดาเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มต้นขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้จาแนกออกเป็น
6 ด้าน และแต่ละด้านมีประเด็นที่ต้องการจัดการความรู้ ซึ่งถูกกาหนดไว้จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ฯ ทั้งนี้ ในปี การศึกษา 2559 คณะกรรมการฯ ได้ ว างแนวทางให้ คณะวิช าและหน่ว ยงานต่างๆ
ดาเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 2 ด้าน คือ ด้านเทคนิคการเรียนการสอน และด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ และ ต้องเลือกดาเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ อีกอย่างน้อย 1 ด้าน จาก 4 ด้าน ได้แก่
ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านธรรมาธิปไตย ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และด้านนวัตกรรม ซึง่ ใน
กรณี ที่ ค ณะวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงานมี ค วามประสงค์ จะถอดประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ มากกว่า 2+1 ด้ าน ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด อาจทาได้จนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 6 ด้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมและศักยภาพในการ
ดาเนินการ ในการนี้ หลังจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงแนวทางดังกล่าวแล้ว จึงดาเนินการถอด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ภายในคณะวิชาหรือหน่วยงาน จากนั้น
ได้มีการสรุปสาระสาคัญเพื่อนาเสนอผ่านรูปแบบโปสเตอร์ ดังปรากฏอยู่ในงานแสดงนิทรรศการนี้ ดังนั้น ผู้ชม
นิทรรศการจะได้รับทราบถึงแนวทางหรือวิธีการที่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ คิดค้น สร้างสรรค์ ทดลอง พัฒนา
ปรับปรุง และนาไปใช้จนเกิดประสิทธิผล โดยผู้ชมสามารถนาเอาแนวทางหรือวิธีการเหล่านี้ ไปปรับประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบ ทของตนเอง ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ต่อการพัฒ นาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริห าร
จัดการ ภายในคณะวิชา หน่วยงาน หรือสถาบันต่อไป นอกจากนั้ น ในงานดังกล่าวยังมีการจัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนาเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่นทั้ง 6 ด้าน
อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาโปสเตอร์ ขนาด A1 นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการถอดประสบการณ์ความรู้ในประเด็นต่างๆ
สาหรับจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อจัดทาโล่รางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่น ทั้ง 6 ด้าน

3. เพื่อ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนาเสนอผลงานของผู้ที่ได้รั บรางวัล โปสเตอร์ KM
ดีเด่นทั้ง 6 ด้าน
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้สนใจทั่วไป จานวน 100 คน
วันเวลาสถานที่
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.30–12.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร
(อาคาร11) มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบการดาเนินการ
- จัดทาบันทึกข้อความถึงคณบดีเพื่อขอความร่วมมือในการจัดทาโปสเตอร์การจัดการความรู้
- จัดทาสูจิบัตรเพื่อแจกผู้เข้าร่วมงาน
- ดาเนินการรวบรวมโปสเตอร์จากคณะวิชาต่างๆ และดาเนินการส่งพิมพ์โปสเตอร์
- จัดประกวดโปสเตอร์ดีเด่น
- จัดเวทีเสนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาเสนอผลงานของโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A1ดังนี้ ด้านเทคนิคการเรียนการสอนจานวน 28 ใบ ด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ จานวน 29 ใบ ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ จานวน 9 ใบ ด้านธรรมาธิปไตย จานวน 4 ใบ
ด้านบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จานวน 6 ใบ ด้านนวัตกรรมจานวน 12 ใบ คณะกรรมการการจัดการความรู้จานวน
1 ใบ และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้จานวน 6 ใบ รวมเป็น 95 ใบ โดยได้มีการติดโปสเตอร์เผยแพร่ใน
งาน นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ยังมีการจัด ประกวดเพื่อมอบรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นให้แก่คณะวิชาที่สามารถทา
ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งมีการมอบใบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้แก่คณะวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
- ด้านเทคนิคการเรียนการสอน ได้แก่ คณะนวัตกรรมเกษตร และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ คณะ
บัญชี
- ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษได้แก่ วิทยาลัยดนตรี
- ด้านธรรมาธิปไตย ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์
- ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ได้แก่ สานักหอสมุด
- ด้านนวัตกรรม ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

ทั้งนี้ การแสดงนิทรรศการดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าชมงานเป็นจานวน 207 คน จากเป้าหมาย 100 คน
(ร้อยละ 207) และทางผู้จัดงานยังได้มีการสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน โดยการจัดทาแบบสอบถามความ
คิดเห็น โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.60 (อยู่ในเกณฑ์ดมี าก)
- โครงการฝึกอบรมสาหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
Routine to Research (R2R)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินงานด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนต้องเผชิญหน้ากับความท้า
ทาย มากขึ้น ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิด
R2R หรือ Routine to Research เปรียบเสมือนนวัตกรรมหรือเครื่ องมืออย่างหนึ่งในด้านการจัดการความรู้ ซึ่ง
เป็นกลไกผลักดันให้บุคลากรในองค์กรขวนขวาย ศึกษาค้นคว้า นาหลักของกระบวนการทาวิจัยมาใช้ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจา รวมถึงพัฒนาต่อยอดงานประจานั้นๆ เป้าหมายสาคัญของ R2R มุ่งเน้น
การส่งเสริมให้นากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นแบบเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้
บุคลากรสามารถพัฒ นาศักยภาพของตนเองได้ในหลายด้าน เช่น การวางแผนงาน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
แก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีการทางาน ฯลฯ ทาให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างความรู้จากงานที่รับผิดชอบ
ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น องค์กรยังได้รับประโยชน์จากการทางานบนฐานความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็น
ระบบ นาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์ กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการ
เรียนการสอน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงวิช าการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาและ
หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนางานประจาไปสู่การทางานวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และหลั ก การของ R2R รวมถึ ง
กระบวนการวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย R2R
2. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจาไปสู่
การทางานวิจัยได้ด้วยตนเอง
3. มหาวิทยาลั ย คณะวิชา และหน่วยงาน สามารถนาผลจากการฝึกอบรมไปใช้เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์จากคณะวิชาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จานวนรวม 50 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบการดาเนินการ
การบรรยายโดยวิทยากร - ดร.อานวย เถาตระกูล : เลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
เนื้อหาการบรรยาย
- แนวทางการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพจากงานประจา
- การสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจาเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัย
- หลักการทาวิจัยเบื้องต้นทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ
- การจัดทาโครงร่างวิจัยจากงานประจา
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดโครงการฝึกอบรมในวันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง 1-801
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 56 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 112 การ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจากแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 (อยู่ในเกณฑ์ดมี าก)
- การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ด้านการจัดการความรู้
หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ย คณะกรรมการการจัด การความรู้ ม หาวิท ยาลั ย รังสิ ต มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมตามแผน
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ให้คณะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีความเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ทั้งส่วนกลางและภายในคณะวิชาต่างๆ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความเข้มแข็งและ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างระบบการจัดการความรู้ เพื่อนากลับมาใช้พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในคณะ
วิชา/หน่วยงาน และภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเติบโต ก้าวหน้า และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้คณะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ทั้งส่วนกลางและภายในคณะวิชาต่างๆ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนของคณะกรรมการการจัดการความรู้และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

รูปแบบการดาเนินการ
การจัดส่ งคณะผู้ แทนคณะกรรมการการจัดการความรู้/คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางไปร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
คณะผู้แทนคณะกรรมการการจัดการความรู้/คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รังสิตจานวน 6 คน เดินทางไปร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ “ปลูกฐานรากทางนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์งานพัฒนา” และเยี่ยมชมนิทรรศการ
“Knowledge Inno-Garden” และ “Knowledge Tree” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
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