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แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต 2560-2564
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยรังสิตต่อการเป็นขุมพลัง
แห่งปัญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย
พันธกิจการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อตอบสนองการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รังสิต
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
1. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการจัดการความรู้
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
รังสิต
3. สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รังสิต
แผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาทักษะการถอดความรู้และแบ่งปันความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต*
แผนงานที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนงานวิชาการในด้านการพัฒนางานประจาสู่
การวิจัย (Routine to Research - R2R)
แผนงานที่ 1.3 พัฒนาทักษะผู้เอื้อและสนับสนุนการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitators)
บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต*

Page |2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย
แผนงานที่ 2.1 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน (KPI 1.10)
แผนงานที่ 2.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (KPI 2.7)
แผนงานที่ 2.3 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (KPI 4.3) *
แผนงานที่ 2.4 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาธิปไตย
แผนงานที่ 2.5 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
แผนงานที่ 2.6 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
แผนงานที่ 2.7 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานที่เป็นเลิศ
แผนงานที่ 2.8 พัฒนาคู่มือมาตรฐานการทางาน*
แผนงานที่ 2.9 ประมวล กลั่นกรอง และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564
แผนงานที่ 2.10 พัฒนาชุดความรู้เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ
แผนงานที่ 2.11 สนับสนุนการผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อการเผยแพร่ความรู้และ
นาไปใช้ประโยชน์*
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประกอบด้วย
แผนงานที่ 3.1 จัดเวทีแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือตลาดนัดความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้
และนาไปสู่การใช้ประโยชน์
แผนงานที่ 3.2 เผยแพร่องค์ความรู้ไปยังผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
ด้านชุมชน สังคม ด้านวิชาการ เป็นต้น*
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย
แผนงานที่ 4.1 ปรับปรุงระบบฐานความรู้ (Knowledge-based System)
แผนงานที่ 4.2 ปรับปรุงชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ (CoPs Online) สู่เครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์
Online Learning Network)
แผนงานที่ 4.3 พัฒนาทาเนียบนามอิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
(People Map) ของมหาวิทยาลัยรังสิต*
แผนงานที่ 4.4 พัฒนาเว็บท่าการเรียนรู้ (Learning Portal) *
แผนงานที่ 4.5 พัฒนาระบบสารานุกรมออนไลน์มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Wikipedia) *
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แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต 2560 - 2564
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยรังสิตต่อการเป็นขุมพลังแห่งปัญญาของชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย
พันธกิจการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
แผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
1. พัฒนาสมรรถนะของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความรู้ แผนงานที่ 1.1 พัฒนาทักษะการถอดความรู้และแบ่งปันความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต*
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการ
และทักษะของบุคลากรด้านการ
แผนงานที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนงานวิชาการในด้านการพัฒนางานประจาสู่การวิจัยสู่
ดาเนินการจัดการความรู้ของ
จัดการความรู้
(Routine to Research – R2R)
มหาวิทยาลัยรังสิต
แผนงานที่ 1.3 พัฒนาทักษะผู้เอื้อและสนับสนุนการจักการความรู(้ Knowledge Facilitator) บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต*
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นา
กระบวนการจัดการความรูไ้ ปใช้
เพื่อตอบสนองการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 25602564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต

แผนงานที่ 2.1 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน (KPI 1.10)
แผนงานที่ 2.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (KPI 2.7)
แผนงานที่ 2.3 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (KPI 4.3)*
แผนงานที่ 2.4 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาธิปไตย
แผนงานที่ 2.5 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
แผนงานที่ 2.6 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
แผนงานที่ 2.7 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานที่เป็นเลิศ
แผนงานที่ 2.8 พัฒนาคู่มือมาตรฐานการทางาน*
แผนงานที่ 2.9 ประมวล กลั่นกรอง และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564
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พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยรังสิตต่อการเป็นขุมพลังแห่งปัญญาของชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย
พันธกิจการจัดการความรู้
พันธกิจการจัดการความรู้
พันธกิจการจัดการความรู้
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นา ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและ
แผนงานที่ 2.10 พัฒนาชุดความรู้เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม
กระบวนการจัดการความรูไ้ ป พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ
ใช้เพื่อตอบสนองการ
การดาเนินงานตามแผน
แผนงานที่ 2.11 สนับสนุนการผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ความรู้ และนาไปใช้
ดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประโยชน์*
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ)
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและ แผนงานที่ 3.1 จัดเวทีแบ่งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือตลาดนัดความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้และนาไปสู่การใช้
2560-2564 (ต่อ)
ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ ประโยชน์
และการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รังสิต

แผนงานที่ 3.2 เผยแพร่องค์ความรู้ไปยังผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ใช้ระโยชน์ด้านนโยบาย ด้านชุมชน
สังคม ด้านวิชาการ เป็นต้น*
แผนงานที่ 4.1 ปรับปรุงระบบฐานความรู้ (Knowledge –based System)
แผนงานที่ 4.2 ปรับปรุงชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ (CoPs Online) สู่เครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning
Network)

แผนงานที่ 4.3 พัฒนาทาเนียบนามอิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ (People Map) ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต
แผนงานที่ 4.4 พัฒนาเว็บท่าการเรียนรู้ (Learning Portal)*
แผนงานที่ 4.5 พัฒนาระบบสารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Wikipedia)*

