โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ ๑
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
*************************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้ ๑ KM ๑
หน่วยงาน และได้ถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานที่เกิด
จากการจั ด การความรู้ ข องหน่ ว ยงาน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ของการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยนั้น
เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ ยวกั บวิธีการดําเนินการจัดการความรู้ กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่ างหน่วยงาน
ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า นําพา
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์
ของการจัดการความรู้มากขึ้น
๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ และเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
๓. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน จํานวน ๑๒๐ คน
๔. ระยะเวลาการดําเนินงาน และสถานที่
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๕. วิธีการ
จัดนิ ท รรศการเรื่ อ งการจั ดการความรู้ และการนํ า เสนอผลงานที่ เกิ ดจากการจั ด การความรู้ ข อง
หน่วยงานต่างๆ และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ บอร์ด ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
๕.๒ โปสเตอร์ผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินรางวัล
“Best KU-KM Awards”
๕.๓ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕.๔ นําเสนอผลงานบนเวทีเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินรางวัล “Best KU-KM Awards”
๕.๕ คณะกรรมการฯตัดสินผลงาน
๕.๖ ประกาศผลมอบรางวัล “Best KU-KM Awards” และประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีการ
จัดการความรู้ได้ดี
๖. งบประมาณ
งบประมาณค่าใช้จ่าย ใช้เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมจํานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ตามรายละเอียดดังนี้
๖.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรและคณะกรรมการ

๓๖,๐๐๐.๐๐

บาท

๖.๒ ค่าจัดทําบอร์ดและโปสเตอร์

๑๔,๐๐๐.๐๐

บาท

๖.๓ ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน

๒๔,๐๐๐.๐๐

บาท

๖.๔ ค่าจัดทําเกียรติบัตร

๔,๐๐๐.๐๐

บาท

๖.๕ ค่ารางวัล Best KU-KM Awards

๗๒,๐๐๐.๐๐

บาท

รวม

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองการเจ้าหน้าที่
๘. ตัวชี้วัดและการประเมินผล
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในระดับมาก
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยใช้วิธีให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินผล

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุ ค ลากรทุ ก หน่ ว ยงานเข้ า ใจความสํ า คั ญ และประโยชน์ ข องการจั ด การความรู้ ม ากขึ้ น สามารถ
ดําเนินการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถใช้การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนางาน ทําให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยมีระบบการจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
๑๐. กําหนดการ
วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖
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 – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๖.๑๐ น.
๑๖.๑๐ – ๑๖.๓๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/ลงทะเบียนการนําเสนอผลงาน
พิธีเปิด
วิทยากรบรรยาย/อภิปรายให้ความรู้และเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
รับประทานอาหารว่าง
หน่วยงานนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ๖ ทีม (ทีมละ ๑๐ นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยงานนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ๗ ทีม (ทีมละ ๑๐ นาที)
รับประทานอาหารว่าง
หน่วยงานนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมี
คุณธรรม ๔ ทีม (ทีมละ ๑๐ นาที)
หน่วยงานนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ด้านการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ๓
ทีม (ทีมละ ๑๐ นาที)
ประกาศผลและมอบรางวัล
*****************************

