แผนแม่ บทจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรั งสิต 2555-2559

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยคือ ขุมพลังแห่งปั ญญาของชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสูส่ งั คมธรรมาธิปไตย
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยรั งสิต
คิดสร้ างสรรค์ ยึดมัน่ คุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาแผนแม่บทการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต 2555-2559 ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐาน
ของเป้ าหมายของมหาวิ ท ยาลั ย และแผนพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต 2555-2559 โดยมี
รายละเอียดของแผนแม่บทการจัดการความรู้ฯ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และบุ ค ลากร
คุณภาพงาน องค์ความรู้และนวัตกรรมโดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของสังคมธรรมาธิปไตย
พันธกิจการจัดการความรู้
1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวัฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ให้ เป็ นพื น้ ฐานของการปฏิ บัติ ง านใน
ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. พั ฒ นาระบบการจั ด การความรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ชุ ม ชนและองค์ ก ร
แห่งการเรี ยนรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. พัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ทวั่ ทังมหาวิ
้
ทยาลัยรังสิต
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ยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ ประกอบด้ วย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะด้ านการเรี ยนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการทางานด้ วยกระบวนการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนอง
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ การจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาสมรรถนะด้ านการเรี ยนรู้ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีทกั ษะการเรี ยนรู้และมีวินยั แห่งตน (Fifth Discipline) เพื่อมุง่ สู่องค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization - LO)
2. บุคลากรมีทกั ษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency)
กลยุทธ์ และโครงการรองรับ (สอดคล้ องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 2555-2559)
กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาทักษะวิ นยั แห่งตนเพือ่ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
โครงการ 1.1.1 การพัฒนาทักษะความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้ า
ทายต่างๆ (Mental Model)
โครงการ 1.1.2 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
โครงการ 1.1.3 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning)
โครงการ 1.1.4 การศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง
กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โครงการ 1.2.1 การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Literacy) เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการ 1.2.2 การพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู้และการเรี ยนรู้ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีทกั ษะการเรี ยนรู้ที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21
2. บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะคิดสร้ างสรรค์ ยึดมัน่ คุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลง และพร้ อม
เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
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3. บัณฑิตมีทกั ษะการใช้ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
4. บัณฑิตมีทกั ษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ และโครงการรองรับ (สอดคล้ องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 2555-2559)
กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที ่ 21 สาหรับบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัย
รังสิ ต
โครงการ 2.1.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
โครงการ 2.1.2 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ข้ามวัฒนธรรมและความเป็ นพลเมืองโลก
กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิ ต มหาวิ ทยาลัยรังสิ ต
โครงการ 2.2.1 การพัฒนาทักษะภาวะผู้นาเพื่อเสริมสร้ างและพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการ 2.2.2 การพัฒนาความคิดเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเสริมสร้ างและพัฒนาอัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิตที่พงึ ประสงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการ 2.2.3 การพัฒนาคุณธรรมเพื่อเสริมสร้ างและพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลยุทธ์ 2.3 การพัฒนาทักษะทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ สารสาหรับ
บัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยรังสิ ต
โครงการ 2.3.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้การใช้ ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารร่วมกัน
กลยุทธ์ 2.4 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยรังสิ ต
โครงการ 2.4.1 การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Literacy)
โครงการ 2.4.2 การพัฒนาความรู้ทกั ษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศพื ้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาคุณภาพการทางานด้ วยกระบวนการจัดการความรู้
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีการนากระบวนการจัดการความรู้ไปบูรณาการใช้ กบั การทางาน
2. บุคลากรมีการสร้ างความรู้ในรูปแบบและลักษณะที่หลากหลาย
3. บุคลากรมีการแบ่งปั น เผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในการทางาน
4. บุคลากรมีการใช้ ความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ
5. มีคลังความรู้ (Knowledge Asset) ที่ได้ รับจากการจัดการความรู้
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กลยุทธ์ และโครงการรองรับ (สอดคล้ องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 2555-2559)
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาคุณภาพการทางานของ
หน่วยงานทุกระดับภายในมหาวิ ทยาลัยรังสิ ต
โครงการ 3.1.1 การแต่งตังคณะกรรมการการจั
้
ดการความรู้ ในระดับ
มหาวิทยาลัยรังสิต และระดับหน่วยงาน / คณะ / สานัก
โครงการ 3.1.2 การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
รังสิต
โครงการ 3.1.3 จัดทาคูม่ ือการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยรังสิต
กลยุทธ์ 3.2 การส่งเสริ มและพัฒนาการสร้างความรู้
โครงการ 3.2.1 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การสร้ างความรู้ด้วยกระบวนการ
แบ่งปั นความรู้และการถอดความรู้และประสบการณ์การเรี ยนรู้
โครงการ 3.2.2 การถอดประสบการณ์และการเรี ยนรู้จากบุคลากรที่มีความเป็ น
เลิศในการทางานด้ านต่างๆ
โครงการ 3.2.3 พัฒนาชุดความรู้ หรื อชุดบทเรี ยนที่ได้ จากการกลัน่ กรองและ
สังเคราะห์ความรู้จากการปฏิบตั ิ
โครงการ 3.2.4 การพัฒนาคูม่ ือหรื อมาตรฐานในการทางาน
โครงการ 3.2.5 การพัฒนางานประจาสูก่ ารวิจยั (R2R - Routine to Research)
โครงการ 3.2.6 การจัดทาทาเนียบนามศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในสาขา
วิชาชีพต่างๆ (People map / Knowledge map)
กลยุทธ์ 3.3 การส่งเสริ มและพัฒนาการแบ่งปั น การเผยแพร่ ความรู้และแลกเปลี ย่ น
เรี ยนรู้ร่วมกัน
โครงการ 3.3.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
โครงการ 3.3.2 การจัดตังชุ
้ มชนนักปฏิบตั ิ (CoPs)
โครงการ 3.3.3 การจัดตลาดนัดความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์ 3.4 การส่งเสริ มการเรี ยนรู้และใช้ความรู้ส่กู ารปฏิ บตั ิ
โครงการ 3.4.1 ยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีการเรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ สู่
การปฏิบตั ิ
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนอง
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรั งสิต
เป้าประสงค์
1. มีระบบฐานความรู้ (Knowledge-based) เพื่อจัดเก็บความรู้ที่มีความเป็ นเลิศใน
การทางาน
2. มีสื่อการเรี ยนรู้ดจิ ิตอล (Digital Content) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางาน
ให้ กบั บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
3. มีช่องทางการเรี ยนรู้และการสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้และการจัดการ
ความรู้ให้ กบั บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
กลยุทธ์ และโครงการรองรับ (สอดคล้ องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 2555-2559)
กลยุทธ์ 4.1 การพัฒนาระบบฐานความรู้ มหาวิ ทยาลัยรังสิ ต
โครงการ 4.1.1 พัฒนาระบบฐานความรู้ (Knowledge-based System)
โครงการ 4.1.2 พัฒนาระบบสารานุกรมออนไลน์ (Wikipedia)
กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาสื อ่ การเรี ยนรู้ ดิจิตอล
โครงการ 4.2.1 การพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ดจิ ิตอล (Digital Content) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการทางานให้ กบั บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต (2.2- หน้ า 31)
กลยุทธ์ 4.3 การพัฒนาช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ การสือ่ สาร
ความรู้ และเชื ่อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี ่ยนเรี ยนรู้
โครงการ 4.3.1 พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM Website)
โครงการ 4.3.2 พัฒนาระบบชุมชนนักปฏิบตั อิ อนไลน์ (CoPs Online)
โครงการ 4.3.3 โครงการพัฒนาเว็บท่าการเรี ยนรู้ (Learning Portal)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรั งสิต
เป้าประสงค์
1. มีระบบการสื่อสารความรู้และการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. มีระบบการยกย่องชมเชยและการให้ รางวัลแก่ผ้ มู ีความเป็ นเลิศในด้ านการเรี ยนรู้
และการจัดการความรู้
3. มีการบูรณาการระบบการยกย่องชมเชยและการให้ รางวัลด้ านการเรี ยนรู้และการ
จัดการความรู้เข้ ากับระบบการประเมินผลงานประจาปี
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กลยุทธ์ และโครงการรองรับ (สอดคล้ องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 2555-2559)
กลยุทธ์ 5.1 การสือ่ สารและเผยแพร่ ความรู้และการจัดการความรู้
โครงการ 5.1.1 การจัดทาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และ
การจัดการความรู้
โครงการ 5.1.2 การสื่อสารเพื่อสร้ างการรับรู้เรื่ องการจัดการความรู้ ผ่านสื่อ
หรื อช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
กลยุทธ์ 5.2 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
โครงการ 5.2.1 การบูรณาการระบบการยกย่องชมเชยและการให้ รางวัลด้ าน
การเรี ยนรู้และการจัดการความรู้เข้ ากับระบบการประเมินผลงานประจาปี ในระดับบุคคล และ
ระดับหน่วยงาน
โครงการ 5.2.2 การจัดเวทีเพื่อยกย่องชมเชยและการให้ รางวัลแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านที่
มีการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้ที่เป็ นเลิศประจาปี

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาสมรรถนะด้ านการเรี ยนรู้ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีทกั ษะการเรี ยนรู้และมีวินยั แห่งตน (Fifth Discipline) เพื่อมุง่ สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization - LO)
2. บุคลากรมีทกั ษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency)
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

1.1 การพัฒนาทักษะ
วินยั แห่งตนเพื่อมุง่ สู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้

1-1 มีการอบรมพัฒนาทักษะ
ความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
1-2 มีการอบรมพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงระบบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
1-3 มีการอบรมพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีมอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
1-4 มีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่
มีความเป็ นเลิศด้ านการจัดการ
ความรู้และการเรี ยนรู้อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59

1-1-1 การพัฒนาทักษะความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง
และความท้ าทายต่างๆ (Mental Model)

ศพท. / ศสพ.

1-1-2 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ (System
Thinking)
1-1-3 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
(Team Learning)

ศพท. / ศสพ.

1-1-4 การศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

ศพท. / ศสพ.

8

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

1.2 การพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

1-5 บุคลากร มรส. มีทกั ษะการรู้
เท่าทันเพื่อสนับสนุนการทางาน
อย่างน้ อยร้ อยละ 30 ของจานวน
บุคลากรทังหมด
้
1-6 บุคลากร มรส. มีทกั ษะการใช้
ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ความรู้อย่างน้ อยร้ อยละ 30 ของ
จานวนบุคลากรทังหมด
้

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59

1-2-1 การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Literacy) เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต

ศพท./ ศสพ./ สทส. /
ศนร.

1-2-2 การพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรังสิต

ศพท./ ศสพ./ สทส. /
ศนร.

9

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรั งสิต
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีทกั ษะการเรี ยนรู้ที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21
2. บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะคิดสร้ างสรรค์ ยึดมัน่ คุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลง และพร้ อม เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
3. บัณฑิตมีทกั ษะการใช้ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
4. บัณฑิตมีทกั ษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

2.1 การพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่
21 สาหรับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

2.2 การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

2-1 มีการอบรมพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีมอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
2-2 มีการอบรมพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ข้ามวัฒนธรรมและ
ความเป็ นพลเมืองโลกอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
2-3 มีการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้นาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59

2-1-1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม

คณะวิชา /สกน.

2-1-2 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ข้ามวัฒนธรรมและ
ความเป็ นพลเมืองโลก

คณะวิชา /สกน.

2-2-1 การพัฒนาทักษะภาวะผู้นาเพื่อเสริมสร้ างและ
พัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย
รังสิต

คณะวิชา /สกน.
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กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

2.2 การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
(ต่อ)
2.3 การพัฒนาทักษะ
ทักษะการใช้ ภาษา
ต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารสาหรับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2.4 การพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59

2-4 มีการอบรมและพัฒนา
ความคิดเชิงสร้ างสรรค์ผ้ นู าอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
2-5 มีการอบรมพัฒนาคุณธรรม
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2-6 มีการอบรมพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู้การใช้ ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารอย่างน้ อยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้

2-2-2 การพัฒนาความคิดเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเสริมสร้ าง
และพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตที่พงึ ประสงค์
มหาวิทยาลัยรังสิต
2-2-3 การพัฒนาคุณธรรมเพื่อเสริมสร้ างและพัฒนา
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตที่พงึ ประสงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2-3-1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้การใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารร่วมกัน

คณะวิชา /สกน.

2-7 มีการอบรมพัฒนาทักษะ
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2-8 มีการอบรมพัฒนาทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศพื ้นฐาน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

2-4-1 การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Literacy)

คณะวิชา / ศนร.

2-4-2 การพัฒนาความรู้ทกั ษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศพื ้นฐาน

คณะวิชา / ศนร.

คณะวิชา /สกน.
คณะวิชา /RELI

11

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาคุณภาพการทางานด้ วยกระบวนการจัดการความรู้
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีการนากระบวนการจัดการความรู้ไปบูรณาการใช้ กบั การทางาน
2. บุคลากรมีการสร้ างความรู้ในรูปแบบและลักษณะที่หลากหลาย
3. บุคลากรมีการแบ่งปั น เผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในการทางาน
4. บุคลากรมีการใช้ ความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ
5. มีคลังความรู้ (Knowledge Asset) ที่ได้ รับจากการจัดการความรู้
กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัด
โครงการ / กิจกรรม
55
3.1 การพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
ทางานของหน่วยงาน
ทุกระดับภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต

3-1 มีคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ในทุกหน่วยงาน

3-1-1 การแต่งตังคณะกรรมการการจั
้
ดการความรู้ใน
ระดับมหาวิทยาลัยรังสิต และระดับหน่วยงาน / คณะ /
สานัก
3-2 มีการสื่อสารเพื่อการ
3-1-2 การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้อย่าง มหาวิทยาลัยรังสิต
น้ อยปี ละ 2 ครัง้
3-3 มีคมู่ ือการจัดการความรู้ใน 3-1-3 จัดทาคูม่ ือการจัดการความรู้ในระดับ
ระดับมหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
3.2 การส่งเสริมและ 3-4 มีการอบรมการสร้ างความรู้ 3-2-1 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การสร้ างความรู้
พัฒนาการสร้ างความรู้ ด้ วยกระบวนการถอดความรู้
ด้ วยกระบวนการแบ่งปั นความรู้และการถอดความรู้และ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ประสบการณ์การเรี ยนรู้

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ศสพ.
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กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

3.2 การส่งเสริมและ 3-5 มีการถอดประสบการณ์และ
พัฒนาการสร้ างความรู้ การเรี ยนรู้จากบุคคลที่มีความเป็ น
(ต่อ)
เลิศในการทางานอย่างน้ อย 20
เรื่ อง ต่อปี
3-6 มีชดุ ความรู้ที่ได้ จากการ
สังเคราะห์ความรู้ที่มีการปรับปรุง/
เพิ่มขึ ้นใหม่อย่างน้ อย 1 เรื่ องต่อปี
3-7 มีจานวนคูม่ ือในการทางาน
อย่างน้ อย 5 เรื่ องต่อปี
3-8 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
R2R ให้ กบั บุคลากรอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
3-9 มีทาเนียบนามศิษย์เก่าที่
ประสบความสาเร็จในสาขา
วิชาชีพอย่างน้ อย5 สาขาวิชา

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59

3-2-2 การถอดประสบการณ์และการเรี ยนรู้จาก
บุคลากรที่มีความเป็ นเลิศในการทางานด้ านต่างๆ

คณะวิชา /หน่วยงาน

3-2-3 พัฒนาชุดความรู้ หรื อชุดบทเรี ยนที่ได้ จากการ
กลัน่ กรองและสังเคราะห์ความรู้จากการปฏิบตั ิ
3-2-4 การพัฒนาคูม่ ือหรื อมาตรฐานในการทางาน

คณะอนุกรรมการ
การจัดการความรู้
5 ด้ าน
คณะวิชา / หน่วยงาน

3-2-5 การพัฒนางานประจาสูก่ ารวิจยั (R2R - Routine
to Research)

สวผ. / สวจ. / ศสพ./
ศพท./คณะวิชา

3-2-6 การจัดทาทาเนียบนามศิษย์เก่าที่ประสบ
ความสาเร็จ
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ (People map / Knowledge
map)

สานักงานศิษย์เก่า
และชุมชนสัมพันธ์ /
คณะวิชา

13

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

3.3 การส่งเสริมและ
พัฒนาการแบ่งปั น
การเผยแพร่ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่วมกัน

3.4 การส่งเสริม
การเรี ยนรู้และใช้
ความรู้
สูก่ ารปฏิบตั ิ

3-10 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
3-3-1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เรี ยนรู้อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3-11 มีชมุ ชนนักปฏิบตั อิ ย่างน้ อย 3-3-2 การจัดตังชุ
้ มชนนักปฏิบตั ิ (CoPs)
5 ชุมชนนักปฏิบตั ิ
3-12 มีการจัดตลาดนัดความรู้
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3-13 มีการประกาศชมเชย
บุคลากรที่มีการเรี ยนรู้และนา
ความรู้ไปใช้ ส่กู ารปฏิบตั ิอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้

3-3-3 การจัดตลาดนัดความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
3-4-1 ยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีการเรี ยนรู้และนา
ความรู้
ไปใช้ สกู่ ารปฏิบตั ิ

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้ทงั ้ 5
ด้ าน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรั งสิต
เป้าประสงค์
1. มีระบบฐานความรู้ (Knowledge-based) เพื่อจัดเก็บความรู้ที่มีความเป็ นเลิศในการทางาน
2. มีสื่อการเรี ยนรู้ดจิ ิตอล (Digital Content) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางานให้ กบั บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
3. มีช่องทางการเรี ยนรู้และการสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้ให้ กบั บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

4.1 การพัฒนาระบบ
ฐานความรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต

4-1 มีระบบฐานความรู้ เพื่อ
สนับสนุนการใช้ ความรู้ในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างน้ อย 3
ฐานความรู้
4-2 มีระบบสารานุกรมออนไลน์
อย่างน้ อย 1 ระบบ
4.2 การพัฒนาสื่อการ 4-3 มีสื่อการเรี ยนรู้ดจิ ิตอลเพื่อ
เรี ยนรู้ดจิ ิตอล
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ทางานให้ กบั บุคลากร อย่างน้ อย
5 เรื่ อง

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59

4-1-1 พัฒนาระบบฐานความรู้ (Knowledge-based
System)

ศสพ./ สทส.

4-1-2 พัฒนาระบบสารานุกรมออนไลน์ (Wikipedia)

ศสพ./ สทส.

4-2-1 การพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ดจิ ิตอล (Digital
Content) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางานให้ กบั
บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต

ศสพ./ ศพท./ ศนร.
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กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

4.3 การพัฒนา
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ การสื่อสาร
ความรู้ และเชื่อมโยง
เครื อข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

4-4 มีเว็บไซต์การจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยอย่างน้ อย 1
เว็บไซต์
4-5 มีจานวนชุมชนนักปฏิบตั ิ
ออนไลน์อย่างน้ อย 5 ชุมชน
4-6 มีเว็บท่าการเรี ยนรู้อย่างน้ อย
1 เว็บท่า

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59

4-3-1 พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM
Website)

ศสพ / สทส.

4-3-2 พัฒนาระบบชุมชนนักปฏิบตั ิออนไลน์
(CoPs Online)
4-3-3 โครงการพัฒนาเว็บท่าการเรี ยนรู้ (Learning
Portal)

ศสพ. / สทส.
ศสพ. / สทส.
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรั งสิต
เป้าประสงค์
1. มีระบบการสื่อสารความรู้และการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. มีระบบการยกย่องชมเชยและการให้ รางวัลแก่ผ้ มู ีความเป็ นเลิศในด้ านการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้
3. มีการบูรณาการระบบการยกย่องชมเชยและการให้ รางวัลด้ านการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้เข้ ากับระบบการประเมินผลงานประจาปี
กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัด
โครงการ / กิจกรรม
ปี
ผู้รับผิดชอบ
55 56 57 58 59
5.1 การสื่อสารและ 5-1 มีการจัดทาสื่อเพื่อ
5.1.1 การจัดทาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
คณะกรรมการ
เผยแพร่ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ ความรู้และการจัดการความรู้
จัดการความรู้ / ปชส.
การจัดการความรู้
และการจัดการความรู้ อย่างน้ อย 2
ประเภท
5-2 มีการสื่อสารเพื่อสร้ างการรับรู้ 5.1.2 การสื่อสารเพื่อสร้ างการรับรู้เรื่ องการจัดการ
คณะกรรมการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ผ่านช่อง ความรู้ผา่ นสื่อหรื อช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
จัดการความรู้
ทางการสื่อสารอย่างน้ อย 2
ช่องทาง
5.2 การยกย่อง
5-3 มีเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับ
5.2.1 การบูรณาการระบบการยกย่องชมเชยและการให้
คณะกรรมการ
ชมเชยและการให้
การยกย่องชมเชยและการให้ รางวัล รางวัลด้ านการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้เข้ ากับระบบ
จัดการความรู้
รางวัล
ด้ านการเรี ยนรู้และการจัดการ
การประเมินผลงานประจาปี ในระดับบุคคล และระดับ
ความรู้เข้ ากับระบบการประเมินผล หน่วยงาน
งานประจาปี ในระดับบุคคลและ
ระดับหน่วยงาน
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กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม
55

5.2 การยกย่อง
ชมเชยและการให้
รางวัล
(ต่อ)

5-4 มีเวทีเพื่อยกย่องชมเชยและการ 5.2.2 การจัดเวทีเพื่อยกย่องชมเชยและการให้ รางวัลแก่
ให้ รางวัลแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านที่มีการ
ผู้ปฏิบตั งิ านที่มีการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้ที่เป็ น
เรี ยนรู้และการจัดการความรู้ที่เป็ น เลิศประจาปี
เลิศอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

56

ปี
57

ผู้รับผิดชอบ
58

59
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

