โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ ๔
วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
*************************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน
การสร้างความเข้มแข็ง ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้
กาหนดนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งให้
เกิดความสาเร็จอย่างยั่งยืน และกาหนดแนวทางการจัดการความรู้มอบส่วนงานถือปฏิบัติแล้วนั้น

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสาคัญ ประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดาเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างส่วนงาน ตลอดจนสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในส่วนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า นาพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าใจและเห็นความสาคัญ ของความรู้และการจัดการ
ความรู้มากขึ้น
๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานจัดการความรู้ระหว่างส่วนงาน
และผู้เชี่ยวชาญ
๒.๓ เพื่ อส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จกรรมการจัด การความรู้ ในภาพรวมของมหาวิท ยาลั ย อย่ างเป็ น
รูปธรรม
๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบตามบริบท
ของ ส่วนงาน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ
๓.๑ ผู้บ ริห าร บุคลากรที่น าเสนอผลงานและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน /กอง จานวน
๑๒๐ คน
๓.๒ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ จานวน ๕ คน
๓.๓ วิทยากรและผู้ดาเนินรายการ จานวน ๕ คน
รวมผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ๑๓๐ คน
๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน และสถานที่
วัน ที่ 5 กัน ยายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ องประชุม กาพล อดุล วิท ย์ ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี

๕. วิธีการ
เชิญชวนส่วนงานนาเสนอแนวทางและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหลักเช่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ และจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ ส่วนงานนาเสนอผลงานการจัดการความรู้ภาคนิทรรศการและโปสเตอร์
๕.๒ ส่วนงานนาเสนอผลงานการจัดการความรู้บนเวทีเพื่อเข้าสู่การตัดสินรางวัล
“KU-KM Best Practice Awards”
๕.๓ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๕.๔ คณะกรรมการฯ ตัดสินการดาเนินการและผลงาน
๕.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนนผลงานการจัดการความรู้ที่ชื่นชอบ (Popular vote)
๕.๖ ประกาศผลและมอบรางวัล “KU-KM Best Practice Awards” พร้อมโล่ห์ รางวัล แก่ส่ วน
งานทีม่ ีแนวทางและผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ทดี่ ี
๖. วิทยากร และผู้ดาเนินรายการ
๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากร
๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากร
๖.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากร
๖.๔ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยากร
๖.5 นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีกรผู้ดาเนินรายการ
7. การพิจารณารางวัล KU-KM Best Practice Awards
7.1 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล
การพิจารณาผลงานการจัดการความรู้ ใช้เกณฑ์ตามนโยบายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 – 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการบริหารและดาเนินการ (30 คะแนน)
1. เป็นองค์ความรู้หลักหรือความรู้สาคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก (10 คะแนน)
2. กาหนดเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องหรือสนับสนุนเป้าหมายของส่วนงาน (10
คะแนน)
3. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน
(10 คะแนน)
- กากับ ดูแลและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ (Learn & Share) (30 คะแนน)
1. มีรูปแบบ กระบวนการ ลาดับขั้นตอน (Model) ที่ชัดเจน กระบวนการ/กิจกรรม แฝง อยู่ในงาน
ประจาที่ดาเนินการอยู่แล้ว และมีการทาอย่างสม่าเสมอ (20 คะแนน)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
ผลประโยชน์ที่ได้รับ (40 คะแนน)
1. ขอบเขตของการจัดการความรู้ ระดับกลุ่ม ฝ่าย องค์กร ระหว่างองค์กร (10 คะแนน)
2. พัฒนาความรู้สู่นวัตกรรม (10 คะแนน)
3. ประสิทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 10 คะแนน )
4. ประสิทธิผล (ตอบวัตถุประสงค์/ตอบเป้าหมาย 10 คะแนน)
7.2 ประเภทรางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- รางวัลชมเชย
- รางวัล Popular vote
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองการเจ้าหน้าที่
9. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
มีส่วนงานร่วมนาเสนอผลงานมากกว่า ๑๐ ส่วนงาน
๑0. การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ
๑1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญและประโยชน์
การจัดการความรู้มากขึ้น
11.๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๑1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรทุกส่วนงานเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น สามารถดาเนินการ
จัดการความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางานโดยไม่ก่อให้เกิดภาระเพิ่ม เป็นการเตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยมีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่แฝงอยู่ในงานประจา และเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

๑2. กาหนดการ
วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐
เวลา
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.
๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๐ น.
๑๖.๑๐ – ๑๖.๓๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/ลงทะเบียนการนาเสนอผลงาน
พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
วิทยากรบรรยาย/อภิปรายให้ความรู้และเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
รับประทานอาหารว่าง
หน่วยงานนาเสนอผลงานการจัดการความรู้
รับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยงานนาเสนอผลงานการจัดการความรู้
รับประทานอาหารว่าง
หน่วยงานนาเสนอผลงานการจัดการความรู้
ประกาศผลและมอบรางวัล
*****************************

