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โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน 1.10 มีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน 2.7 มีการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ชี้นาการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน 4.3 มีการจัดการความรู้ด้านการทานุบารุงปกป้องรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอบสนองต่อมาตรฐาน
การประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อ
5 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ จึงมีการจัดทา
“แผนดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิ ต” โดยมีกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการจัดตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิคการ
เรียนการสอน ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านธรรมาธิปไตย ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านกา รบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ และด้านนวัตกรรม จากนั้นได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน ทา
ภารกิจร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลไปสู่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในการ
ลงมือปฏิบัติ ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
การดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิตได้ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของ
การกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ปี 2560 คณะกรรมการฯ มีมติให้เพิ่มประเด็นการจัดการความรู้เพิ่มอีก 1 ด้านเพื่อ
รองรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2560-2564 คื อ ด้ า นท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อ ม
รวมเป็นทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-ด้านเทคนิคการเรียนการสอน
-ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
-ด้านธรรมาธิปไตย
-ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
-ด้านบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
-ด้านนวัตกรรม
-ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ โดยในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ขอความร่วมมือจาก
คณะวิชาเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน KM ของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
โดยนาส่งงาน KM มายังส่วนกลาง (ศสพ.) ได้แก่ 1. แบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมไฟล์โปสเตอร์ของด้านเทคนิคการ
เรียนการสอน ประเด็นความรู้ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 2. แบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมไฟล์โปสเตอร์
ของด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประเด็นความรู้ เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน 3. แบบถอดประสบการณ์การ
เรียนรู้พร้อมไฟล์โปสเตอร์ของด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นความรู้ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
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สิ่งแวดล้อม และ 4. แบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่ง ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ร ะบบการจัดการความรู้ KM Rangsit
University (http://isdc.rsu.ac.th/ km/ information/14) โดยเลือกเพียง 1 เรื่องตามที่คณะวิชามีความสนใจ
วัตถุประสงค์
การดาเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 7 ด้านให้เป็นไปตามแผน
สนับสนุนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
ขั้นตอนการดาเนินการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรมดังนี้
1) การจัดการประชุมคณะคณะกรรมการจัดการความรู้ และ การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการ
ความรู้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิคการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านธรรมาธิปไตย ด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านนวัตกรรม
2) การจัดงานแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
3) การจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การประเมินโครงการ
เชิงปริมาณ
1) จานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการการ/อนุกรรมการการจัดการความรู้
2) คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่ามากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
งบประมาณ
งบประมาณประจาปีการศึกษา 2560 จากโครงการเลขที่ 600174 จานวน 60,890.00 บาท งบประมาณที่ใช้ไป
60,816.00 บาท คงเหลือ 74.00 บาท (คิดเป็น 99.88 %)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ลาดับที่
รายการ
จานวนเงิน
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
4,250.00
2
งานแสดงนิทรรศการและเสาวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
55,227.00
3
ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการ
1,339.00
รวมเป็นเงิน
60,816.00
คงเหลือ
74.00
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

Executive Summary
การจัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 1.10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.7 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.3

DO
ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยดาเนินกิจกรรมย่อยทั้งหมด
4 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1
การจัดการประชุมคณะคณะกรรมการจัดการความรู้ และ การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้
7 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิคการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านธรรมาธิปไตย ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านนวัตกรรม
การประเมินผลของโครงการตามตัวชี้วัด
ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วดั พบว่า “บรรลุ” รายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ผลประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ตามรายงานการประชุม)
ประเมินว่า บรรลุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ รายงานการประชุมของคณะกรรมการการจัดการความรู้และคณะอนุกรรมการการจัดการ
ความรู้และผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากมติที่ประชุม
ผลประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้
ประเมินว่า บรรลุ
รูปภาพกิจกรรม
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กิจกรรมที่ 2
งานแสดงนิทรรศการและเสาวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
KM Day Rangsit University 2018
ความเป็นมา
เนื่องด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้การดาเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มต้นขึ้นได้อย่ าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ ให้จาแนกออกเป็น 7 ด้าน และแต่ละด้านมีประเด็นที่ต้องการ
จัดการความรู้ ดังนี้
- ด้านเทคนิคการเรียนการสอน : การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
- ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
- ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : การบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมกับ
การเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ
- ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ : การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ด้านธรรมาธิปไตย : การยึดมั่นคุณธรรม / นาการเปลีย่ นแปลง
- ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
- ด้านนวัตกรรม : นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการฯ จึงขอให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ดาเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ 3
ด้าน คือ 1) ด้านเทคนิคการเรียนการสอน “การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ” 2) ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
“เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน” และ 3) ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม “การบูรณาการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ” พร้อมทั้ง ให้คณะวิชาพิจารณาเรื่องที่น่าสนใจ มี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับคณะของท่าน จากแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ระบบการ
จัดการความรู้ KM Rangsit University (http://isdc.rsu.ac.th/km/information/14)

โดยเลือกเพียง 1 เรื่องแล้ว

ดาเนินการดังนี้
1. มอบหมายอาจารย์ภายในคณะวิชานาแนวทางนั้นไปใช้ปฏิบัติจริง จากนั้นให้รายงานผลการนาไปใช้ว่า
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีความสาเร็จ มีข้อจากัด ปัญหา หรืออุปสรรค อย่างไร จากนั้นส่งรายงานผลกลับมาที่ส่วนกลาง (ศสพ.)
2. อาจารย์ที่เป็นผู้นาแนวทางนั้นไปใช้ปฏิบัติจริง ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจ กรุณาเข้าไปตั้งกระทู้ และ/หรือโพส
แสดงความคิดเห็นของท่านในชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) ในเว็บไซต์ระบบการจัดการความรู้ KM Rangsit University
(http://isdc.rsu.ac.th/km/cops) รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 5 ความคิดเห็น
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ในการนี้ หลั ง จากคณะวิ ช าและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ รั บ ทราบถึ ง แนวทางดั ง กล่ า วแล้ ว จึ ง ด าเนิ น การถอด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ภายในคณะวิชาหรือหน่วยงาน จากนั้นได้มีการสรุป
สาระสาคัญเพื่อนาเสนอผ่านรูปแบบโปสเตอร์ ดังปรากฏอยู่ในงานแสดงนิทรรศการนี้
ดังนั้น ผู้ชมนิทรรศการจะได้รับทราบถึงแนวทางหรือวิธีการที่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ คิดค้น สร้างสรรค์
ทดลอง พัฒนา ปรับปรุง และนาไปใช้จนเกิดประสิทธิผล โดยผูช้ มสามารถนาเอาแนวทางหรือวิธีการเหล่านี้ ไปปรับประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และ การบูรณาการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายในคณะวิชา หน่วยงาน หรือสถาบันต่อไป นอกจากนั้น ในงานดังกล่าวยังมีการจัดให้
มีเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนาเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่นทั้ง 3
ด้าน อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาโปสเตอร์ ขนาด A1 นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการถอดประสบการณ์ความรู้ในประเด็นต่างๆ สาหรับจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อจัดทาโล่รางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่น ทั้ง 3 ด้าน
3. เพื่อจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนาเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่น ทั้ง 3 ด้าน
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้สนใจทั่วไป จานวน 100 คน
รูปแบบการดาเนินการ
-จัดทาบันทึกข้อความถึงคณบดีเพื่อขอความร่วมมือในการส่งแบบถอดความรู้พร้อมนาเสนอในรูปโปสเตอร์
-ดาเนินการรวบรวมโปสเตอร์จากคณะวิชาต่างๆ และด าเนินการส่งพิมพ์โปสเตอร์ ดังนี้ ด้านเทคนิคการเรีย น
การสอนจานวน 35 ใบ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จานวน 30 ใบ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
จานวน 30 ใบ หน่วยงานสนับสนุน จานวน 11 ใบ และคณะกรรมการการจัดการความรู้จานวน 1 ใบ รวมเป็น 107 ใบ
-การจัดประกวดโปสเตอร์ดีเด่นโดยใช้คณะอนุกรรมการแต่ละด้านดาเนินการตัดสิน มีผลดังนี้
ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์
ด้านการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คณะดิจิทัลอาร์ต และ คณะบัญชี
-จัดทาโล่รางวัลและเกียรติบัตรสาหรับโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นให้แก่คณะวิชาที่ได้รับการคัดเลือก
-ดาเนินการติดโปสเตอร์และจัดสถานที่บริเวณงานอาคาร Student Center อาคาร 6 ชั้น 2
-จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน ผลประเมินดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
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กาหนดการ
โครงการ งานนิทรรศการและเสวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
KM Day Rangsit University 2018
------------------------------------------------------วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561
ห้อง 6-200 ชั้น2 อาคาร Student Center (อาคาร6) มหาวิทยาลัยรังสิต
เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. พิธีเปิดงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
09.15-09.30 น. พิธีมอบรางวัลผู้ทไี่ ด้รบั รางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่น ทั้ง 3 ด้าน
โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
09.30-11.00 น. เวทีเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โดยการนาเสนอผลงานของผู้ทไี่ ด้รับรางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่น ทั้ง 3 ด้าน
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
พิธีกร : อ.พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์
11.00 น.
ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

สรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับอาจารย์
เรื่อง “งานนิทรรศการและเสาวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต”
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้อง Student Center อาคาร 6
ลาดับ

รายการ

1
2

เนื้อหาการนาเสนอของเวทีการเสวนามีความน่าสนใจ
แนวคิดและวีการต่างๆ จากการนาเสนอสามารถให้ความรู้
และนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
การออกแบบโปสเตอร์ สีสัน ตัวอักษร รูปภาพประกอบ
มีความสวยงาม น่าดึงดูดความสนใจ
การนาเสนอเนื้อหาในโปสเตอร์ มีการเรียงลาดับข้อมูลที่
กระชับ ชัดเจนง่ายต่อการทาความเข้าใจ
รูปแบบการจัดงานเสาวนาและแสดงนิทรรศการโดยรวม
เป็นไปอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

3
4
5

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
5
4
3
2
1
54.9 40.7 4.4
-

̅

S.D

4.51

0.58

62.6

33.0

4.4

-

-

4.58

0.58

63.7

36.3

-

-

-

4.64

0.48

59.3

39.6

1.1

-

-

4.58

0.52

61.5

35.2

3.3

-

-

4.58

0.56

รวม 4.58 0.54
ผลการประเมินการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง งานนิทรรศการและเสาวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รังสิต ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จานวนผู้ตอบแบบประเมินเป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จากคณะต่างๆ
ที่เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้นจานวน 91 คน โดยผลการประเมินในภาพรวมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
ด้านเนื้อหาการนาเสนอของเวทีการเสวนามีความน่าสนใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 มีความพึงพอใจในระดับ
มากสุด
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ด้านแนวคิดและวีการต่างๆ จากการนาเสนอสามารถให้ความรู้และนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านการออกแบบโปสเตอร์ สีสัน ตัวอักษร รูปภาพประกอบ มีความสวยงาม น่าดึงดูดความสนใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านการนาเสนอเนื้อหาในโปสเตอร์ มีการเรียงลาดับข้อมูลที่กระชับ ชัดเจนง่ายต่อการทาความเข้าใจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.58 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านรูปแบบการจัดงานเสาวนาและแสดงนิทรรศการโดยรวมเป็นไปอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
การประเมินผลของโครงการตามตัวชี้วัด
ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดพบว่า “บรรลุ” รายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 100 คน
ผลประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 154 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 154 ประเมินว่า บรรลุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5
ผลประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจากแบบสอบถาม มี ค่าคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.58 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ประเมินว่า บรรลุ

รูปภาพกิจกรรม
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กิจกรรมที่ 3
โครงการฝึกอบรมสาหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินงานด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมาก
ขึ้น ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิด R2R หรือ Routine
to Research เปรียบเสมือนนวัตกรรมหรือเครี่องมืออย่างหนึ่งในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกลไกผลักดันให้บุคลากรใน
องค์กรขวนขวาย ศึกษาค้นคว้า นาหลักของกระบวนการทาวิจัยมาใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจา
รวมถึงพัฒนาต่อยอดงานประจานั้นๆ เป้าหมายสาคัญของ R2R มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นแบบเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในหลายด้าน เช่น
การวางแผนงาน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีการทางาน ฯลฯ ทาให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่สามารถ
สร้างความรู้จากงานที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น องค์กรยังได้รับประโยชน์จากการทางานบนฐานความรู้ที่ได้รับการ
จัดการอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การสร้า งวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงวิ ชาการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาและ
หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนางานประจาไปสู่การทางานวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ
สามารถนาไปประยุกต์ในการปฏิบตั ิงานได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการสังเคราะห์ปญ
ั หาจากงานประจาและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์จากคณะวิชาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จานวนรวม 25 คน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบการดาเนินการ
บรรยายโดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
อาจารย์ประจาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เนื้อหาการบรรยาย
- แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
- การฝึกปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาจากการทางานประจาไปสู่การวิจัย
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กาหนดการ
โครงการฝึกอบรมสาหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 6-310B อาคาร Student Center
------------------------------------------------------------------------------------------12.30-13.00 น.
ลงทะเบียน และรับของว่าง
13.00-15.45 น.
การบรรยายหัวข้อ
- แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
- การฝึกปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาจากการทางานประจาไปสู่การวิจัย
15.45-16.00 น.
การอภิปรายซัก-ถาม

การประเมินผลของโครงการตามตัวชี้วัด
ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดพบว่า “บรรลุ” รายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 50 คน
ผลประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 23 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ
92.00 ประเมินว่า บรรลุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5
ผลประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจากแบบสอบถาม มีค่าคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.71 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ประเมินว่าบรรลุ

รูปภาพกิจกรรม
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สรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับอาจารย์
เรื่อง “การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย”
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้อง 6-310B อาคาร Student Center
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

รายการ
ความเห็นต่อวิทยากร
ความรอบรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย
ความสามารถในการถ่ายทอดชัดเจน เข้าใจง่าย
การยกตัวอย่างประกอบช่วยให้เข้าใจดียิ่งขึ้น
วิธีการบรรยายน่าสนใจ ชวนติดตาม
การใช้สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสมเอื้อต่อการรับรู้
ความสามารถในการตอบข้อซักถาม
การสรุปประเด็นให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจ
บุคลิกภาพโดยทั่วไปของผู้บรรยาย
ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการ
พัฒนางานประจาไปสู่งานวิจัย
ได้ รั บการพั ฒนาทั กษะการคิ ดวิ เคราะห์ ปั ญหาจากการ
ทางานไปสู่การวิจัย
สามารถนาความรู้ไปต่อยอดหรือพัฒนาปัญหาจากการ
ทางานประจาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย (Research
Proposal) อย่างเป็นรูปธรรมได้
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน
สถานที่ฝึกอบรมมีความสะอาด สะดวก และเหมาะสม
ความสะดวกในการลงทะเบียน/รับเอกสาร
การอานวยความสะดวกและการต้อนรับ
ความเหมาะสมในการเลี้ยงรับรอง
ความเหมาะสมเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
5
4
3
2
1
̅

S.D
0.23
0.50
0.50
0.60
0.61
0.49
0.50
0.46

94.7
89.5
89.5
68.4
63.2
63.2
89.5
94.7

5.3
5.3 5.3
5.3 5.3
26.3 5.3
31.6 5.3
36.8 5.3 5.3
5.3
-

-

-

4.78
4.95
4.84
4.84
4.63
4.58
4.63
4.84
4.89
4.58

68.4

21.1

10.5

-

-

4.58 0.69

84.2

5.3

10.5

-

-

4.74

0.65

57.9

26.3

15.8

-

-

4.42

0.77

-

4.78
4.63
4.89
- 4.89
4.84
4.63
รวม 4.71

0.60
0.32
0.46
0.50
0.60
0.53

68.4
89.5
94.7
89.5
68.4

26.3
10.5
5.3
5.3
26.3

5.3
5.3
5.3
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ผลการประเมินการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.
2561 จานวนผู้ตอบแบบประเมินเป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จากคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้นจานวน 23
คน โดยผลการประเมินในภาพรวมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.71
และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
ด้านวิทยากรมีความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจนและเข้าใจง่า ย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากสุด
ด้านการยกตัวอย่างประกอบของวิทยากรเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีความพึงพอใจ
ในระดับมากสุด
ด้านการบรรยายของวิทยากรน่าสนใจและชวนติดตาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 มีความพึงพอใจในระดับมาก
สุด
ด้านการใช้สื่อประกอบการบรรยายของวิทยากรมีความเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากสุด
ด้านความสามารถในการตอบข้อซักถามของวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านการสรุปประเด็นของวิทยากรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจได้ง่าย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีความพึง
พอใจในระดับมากสุด
ด้านบุคลิกภาพโดยทั่วไปของวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนางานประจาไปสู่งานวิจัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.58 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาจากการทางานไปสู่การวิจัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 มีความพึง
พอใจในระดับมากสุด
ด้านสามารถนาความรู้ไปต่อยอดหรือพัฒนาปัญหาจากการทางานประจาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย (Research
Proposal) อย่างเป็นรูปธรรมได้มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 โมีความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านสถานที่จัดฝึกอบรมมีความสะอาด สะดวกและเหมาะสม มีค่ าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากสุด
ด้านความสะดวกในการลงทะเบียน/ รับเอกสาร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านการอานวยความสะดวกและการต้อนรับ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านความเหมาะสมในการเลี้ยงรับรอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีความพึงพอใจในระดับมากสุด
ด้านความเหมาะสมเรื่องระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 มีความพึงพอใจในระดับ
มากสุด
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กิจกรรมที่ 4
โครงการศึกษาดูงานภายนอกด้านการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการกาหนดกิจกรรมตามแผนสนับสนุน การ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ให้คณะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ทั้งส่วนกลางและภายในคณะวิชาต่างๆ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ จากสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างระบบการจัดการความรู้
เพื่อนากลับมาใช้พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในคณะวิชา/หน่วยงาน และภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเติบโต ก้าวหน้า
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้คณะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ทั้งส่วนกลางและภายในคณะวิชาต่างๆ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนของคณะกรรมการการจัดการความรู้ และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 7 ด้าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ แ ทนของคณะกรรมการการจั ด การความรู้ คณะอนุ ก รรมการการจั ด การความรู้ 7 ด้ า น และผู้ แ ทน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะวิชา/หน่วยงาน มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ จากสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างระบบการจัดการ
ความรู้ เพื่อนากลับมาใช้พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในคณะวิชาและภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเติบโต ก้าวหน้า
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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07.30-08.30 น.

กาหนดการ
โครงการศึกษาดูงานภายนอกด้านการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
-----------------------------------------------------------------------------เดินทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0

09.00-09.10 น.

พิธีเปิดงาน

09.10-11.00 น.

กิจกรรม Show & Share เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11.00-13.00 น.

ตลาดนัด Show & Share : Me Dee Ma Show

รูปภาพกิจกรรม
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CHECK
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปตาม
แผนสนับสนุนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2560-2564
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินงานดังนี้
- จัดโครงการอบรมเรื่องการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
- ให้คณะวิชาถอดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมโปสเตอร์ และมีนาประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดการ
นาไปใช้จริง
- จัดงานนิทรรศการและเสวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการ
ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา
- มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันภายนอก
การประเมินโครงการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ระบุไว้ในโครงการ
เชิงปริมาณ
ที่ตั้ง
ที่ได้
-การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ -มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมาย
-งานนิ ท รรศการฯ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ 154 คน จาก
-โครงการอบรมมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 154
ของกลุ่มเป้าหมาย
-โครงการอบรมการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 23 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92
เชิงคุณภาพ
ที่ตั้ง
ที่ได้
-การประชุมมีรายงานการประชุม
-รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
-โครงการอบรมมีค่าคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51 จาก -งานนิทรรศการฯ มีค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.58
คะแนนเต็ม 5.00
จากคะแนนเต็ม 5.00
-โครงการอบรมการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย มีค่าคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00
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ACT
การนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข
หัวข้อ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี)

สิ่งที่ได้ดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน

ผลการประเมินในคราวนี้

ข้อเสนอแนะสาหรับในการพัฒนาครั้งต่อไป

รายละเอียด
-

-

ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินงานดังนี้
- จัดโครงการอบรมเรื่องการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
- ให้คณะวิชาถอดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมโปสเตอร์ และมี
นาประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดการนาไปใช้จริง
- จั ด งานนิ ท รรศการและเสวนาด้ า นการจั ด การความรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการความรู้
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา
- มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันภายนอก
รณรงค์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ความรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต
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