รายงานการจัดการความรู
ปการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
A : Approach
แนวทาง

ในปที่ผานมามีการจัดทําแนวทางการจัดการความรูอยางเปนระบบ ในขั้นตอนการ
จัดทําแผนการจัดการความรู โดยมหาวิทยาลัยไดสงเสริมและกําหนดนโยบายการ
ดําเนินงานดานการจัดการความรู เพื่อใหคณะดําเนินงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และแผนการปฏิบัตงานของคณะ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร โดยมีหนาที่จัดทําแผนการจัดการความรูของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนวทาง
ปรับปรุง และรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

D : Deployment
การถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ
L : Learning
การเรียนรู

มีการถายทอดแนวทางการจัดการความรู ไปใหในหนวยงานตางๆ ในสังกัด จากหลาย
ชองทาง เชน เว็บไซต KM Center , facebook page KM Center , line กลุม , การ
ประชุมหนวยงาน และโครงการสัมมนาบุคลากร
ในรอบปที่ผานมามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละหนวยงานยอย ไดแก
สํานักงานเลขานุการ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา และนําหัวขอที่ไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ระดับวิทยาเขต และการจัดทําคลังความรูเพื่อการเผยแพรและการเขาถึงองคความรู

I : Integration
การบูรณาการ

เริ่มมีแนวทางที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในบางประเด็นของปญหา และมีการ
พัฒนา OPL เพื่อจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน

คณะมี ค ณะกรรมการจั ด การความรู คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร (คํ า สั่ ง คณะศึ ก ษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่ 24/2561 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2561) ทําหนาที่จัดทําแผนการจัดการความรู สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมและจัดการความรูที่อยูในกระบวนการตาง ๆ ของสวนงาน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร
ผานระบบ KU-KM Community สงเสริมการจัดเก็บและเผยแพรความรูของสวนงานผานระบบคลังความรูของ
มหาวิทยาลัย โดยสรางพฤติกรรมการเรียนรู และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการองคความรูขององคกร
ใหสามารถนําความรูที่ฝงอยูในแตละคน (Tacit Knowledge) มาเปลี่ยนเปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)
และนําไปถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันภายในสวนงานเกิดเปนองคความรูที่ฝงในงานประจํา ไมเพิ่ม
ภาระงาน กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริ ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงใหผลการดําเนินงานบรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่ตั้งไว
เปาหมายของการจัดการความรู
1) สรางระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูในองคกร

2) ใชสารสนเทศในการรวบรวมองคความรู
3) นําความรูไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
4) เกิดเปนองคความรูที่ฝงในงานประจํา
คณะ มีรูปแบบในการจัดการความรู ดังนี้

รูปภาพที่ 4.1 รูปแบบการจัดการความรู
โดยการเผยแพร ขาวสารการดําเนินงานทุกอยางสรางเปนวัฒนธรรมและสังคมแหงการเรียนรูในองคกร
และปรับใชเครือขายสังคมออนไลน (social network ใหเขามามีบทบาทเพื่อใหการจัดการความรูเขาถึงบุคลากร
ทุกคนที่อยูในกลุมเครือขาย
โดยในปการศึกษา 2561 คณะมีแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้
การเรียนรูระดับสถาบัน
คณะมีการดําเนินงานการเรียนรูระดับสถาบันโดยสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรผานระบบ KUKM Community KU KM by KU Workplace และ KU-KM Day เปนกิจกรรมที่มีการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในวิทยาเขต การนําเสนอกระบวนการจัดการความรู เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรูของสวน
งานภายในวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
การจัดการสินทรัพยความรูของคณะ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการจัดการความรู
1. พัฒนาเว็บไซต KM CENTER เพื่อเปนแหลงรวบรวมองคความรู และเผยแพรองคความรู รวมทั้ง
ติดตามการนําไปใชประโยชน
2. สรางไลนกลุม KU-EDS KM (สมาชิกเปนบุคลากรภายในคณะ เพื่อเปนศูนยกลางการ ประชาสัมพันธ
ขอมูลความรู การแลกเปลี่ยนความรูดานตาง ๆ
3. สราง Page Facebook KM Center คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพื่อเผยแพรขาวสาร องค
ความรูจากหนวยงาน รวมทั้งเผยแพรองคความรูจาก page อื่น ๆ
4. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เปนชองทางในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ลดระยะเวลา
การทํางาน และประหยัดทรัพยากร
5. จัดทํา clip เผยแพรองคความรูผาน youtube

คําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ที่

๒๔/๒๕๖๑

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
..................................................................
เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีประสิทธิภาพ
และเปนไปดวยความเรียบรอย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังตอไปนี้
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๒. รองศาสตราจารยธนรัตน แตวัฒนา
๓. รองคณบดีฝายบริหาร
๔. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
๕. รองคณบดีฝายวิชาการ
๖. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ
๘. หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๙. หัวหนาภาควิชาครุศึกษา
๑๐. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
๑๑. หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
๑๒. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๑๓. นางสาวสุภาสิณี นุมเนียม
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยประพันธ เกียรติเผา
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพินดา วราสุนันท
๑๖. รองอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายวิชาการ
๑๗. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
๑๘. นางสาวผจงจิต มวงพารา
๑๙. นายทิวากร สอนสงวน
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง มีหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทําแผนการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๒. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนวทางปรับปรุงแผนการจัดการความรู
และรายงานผลการดําเนินงาน เสนอคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป
สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารยวินัย พูลศรี)
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2561- 2562 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)
ชื่อสวนงาน / หนวยงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเด็นการจัดการความรู
การเรงรัดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

แหลงความรู
เว็บไซตการจัดการความรูของคณะ

ระยะเวลา
ส.ค.61 - ก.ค.62

เปาหมาย
จํานวนบุคลากรสายวิชาการมีการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
งบประมาณ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการยื่นขอ ตําแหนงทางวิชาการ

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ตาม
แนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21

ส.ค.61 - ก.ค.62

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ
การเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC) ของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ที่สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยพี่เลี้ยง
ที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะการจัด
ประสบการณการเรียนรู ตามแนวทางชุมชน
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
3. อาจารยพี่เลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู (นักศึกษาฝกสอน) ผูทรงคุณวุฒิ
และผูบริหารรวมแลกเปลี่ยนและพัฒนาการ
จัดประสบการณการเรียนรู รวมจํานวน 30
คน

1. แผนการจัดประสบการณการ
เรียนรู ตามแนวทางชุมชนการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ

-

เทคนิคการถายทอด OPL สูการปฏิบัติจริง ของ เว็บไซตการจัดการความรูของคณะ
บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ

ส.ค.61 - ก.ค.62

การนํา OPL ไปใชจริง

จํานวน OPL ที่มีการนําไปใช

-

เรียนรูงานการเงินงาย ๆ ดวย fun Channel

ส.ค.61 - ก.ค.62

สรางรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร จํานวนผูเขาชม clip ใน youtube โดยใช youtube

FUN CHANNEL

หมายเหตุ

แบบฟอรมรายงานผลการจัดการความรู ปการศึกษา 2561- 2562 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)
ตามตัวชี้วัดผลผลิต (Output) และผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
ชื่อสวนงาน / หนวยงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเด็นการจัดการความรู

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output) / ผลการ
ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการ
จัดการความรู

การเรงรัดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนบุคลากรสายวิชาการมีการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

จํานวนบุคลากรสายวิชาการยื่นขอ ไมนอยกวา 3 คน
ตําแหนงทางวิชาการ

เทคนิคการถายทอด OPL สูการปฏิบัติจริง ของ
บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ

การนํา OPL ไปใชจริง

จํานวน OPL ที่มีการนําไปใช

เรียนรูงานการเงินงาย ๆ ดวย fun Channel

สรางรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร จํานวนผูเขาชม clip ใน youtube จํานวน clip กระบวนการทํางานในชอง
โดยใช youtube
https://www.youtube.com/channel
/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw

ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) / ประโยชน /
คุณคาที่เกิดจากการนําความรูไปใช
ยื่นขอ ผศ. 10 คน
รศ. 3 คน
ศ. 1 คน
(แหลงที่มาจากเว็บไซตรายงานผล
ความกาวหนาการขอตําแหนงทาง
วิชาการ มก.)

1. จํานวน OPL
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได
2. บุคลากรไดรับความรูจากการถายทอด
OPL
1. ไมเสียเวลาในการสอนงาน
2. สามารถเขาไปทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
3.บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได

ประเด็นการจัดการความรู

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง
ชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อสงเสริมทักษะ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

เปาหมาย

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ
การเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC) ของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ที่สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยพี่เลี้ยง
ที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะการจัด
ประสบการณการเรียนรู ตามแนวทางชุมชน
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
3. อาจารยพี่เลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู (นักศึกษาฝกสอน) ผูทรงคุณวุฒิ
และผูบริหารรวมแลกเปลี่ยนและพัฒนาการ
จัดประสบการณการเรียนรู รวมจํานวน 30
คน

ตัวชี้วัด

1. แผนการจัดประสบการณการ
เรียนรู ตามแนวทางชุมชนการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ

ผลผลิต (Output) / ผลการ
ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการ
จัดการความรู

ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) / ประโยชน /
คุณคาที่เกิดจากการนําความรูไปใช

1. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
อาจารยพี่เลี้ยงมีการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู ประสบการณตาม
แนวทางการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
ตามพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21
2. ผูทรงคุณวุฒ/ิ อาจารยพี่เลี้ยง เสนอ
แนวทางการพัฒนาการเรียน จัดการ
ประสบการณการเรียนรูตามแนว (PLC)
ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามหลัก (PLC) และการพัฒนาทักษะ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. แนวทางการพัฒนาการประเมิน
สมรรถนะ และจัดประสบการณการ
เรียนรูและทักษะผูเรียนศตวรรษที่ 21

1. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
มีสมรรถนะการจัดประสบการณการ
เรียนรูตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อสงเสริมทักษะผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
2. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
และอาจารยพี่เลี้ยงมีทัศนคติและเจตคติ
ที่ดีตอการพัฒนาสมรรถนะการจัด
ประสบการณการเรียนรูตามแนวทาง
ชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21

แบบรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ 6 เดือน
*************************************
1. ชื่อสวนงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. รายชื่อคณะทํางาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รองศาสตราจารยธนรัตน แตวัฒนา
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ
หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หัวหนาภาควิชาครุศึกษา
หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นางสาวสุภาสิณี นุมเนียม
ผูชวยศาสตราจารยประพันธ เกียรติเผา
ผูชวยศาสตราจารยพินดา วราสุนันท
รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายวิชาการ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
นางสาวผจงจิต มวงพารา
นายทิวากร สอนสงวน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

3. แผนกิจกรรมการจัดการความรู
ประเด็นการ
ชื่อเรื่อง
จัดการความรู
การเรียนการ การเรงรัด
สอนและการ เขาสู
วิจัย
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

โมเดล
GROW
Model

แหลงความรู
1.OPA เรื่องการเขียน
หนังสือเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ
2. พี่เลี้ยงที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ส.ค.61-ก.ค.62

ตัวชี้วัด
ผลผลิต
จํานวน
บุคลากรสาย
วิชาการมีการ
ยื่นขอ
ตําแหนงทาง

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
จํานวน
บุคลากรสาย
วิชาการยื่นขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการไม

ประเด็นการ
จัดการความรู

ชื่อเรื่อง

โมเดล

แหลงความรู

ระยะเวลาดําเนินการ

การบริหาร
จัดการ

การจัดทํา
ขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงาน
ดวยการ
จัดการ
ความรู

GROW
Model

1.OPL การปฏิบัติงานของ ส.ค.61-ก.ค.62
ฝายสนับสนุนฯ
2.หัวหนางานที่เกี่ยวของ

การบริหาร
จัดการ

OPLสูการ
เรียนรู

KU-EDS
Model

เว็บไซตการจัดการความรู
ของคณะ
http://www.edu.kps.k
u.ac.th/kmcenter

การเรียนการ
สอน

การพัฒนา
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนรู ตาม
แนวทาง
ชุมชนการ
เรียนรูเชิง
วิชาชีพ
(PLC) เพื่อ
สงเสริม
ทักษะ
ผูเรียนใน
ศตวรรษที่
21

โมเดลแนวทาง ผูทรงคุณวุฒิและ
การพัฒนาการ คณะทํางาน
เรียนการจัด
ประสบการณ
การเรียนรูตาม
แนว PLC ใน
กรอบ
การศึกษา
ปฐมวัย

ส.ค.61-ก.ค.62

ส.ค.61-ก.ค.62

ตัวชี้วัด
ผลผลิต
วิชาการ
เพิ่มขึ้น
จํานวน
กระบวนงาน
ที่สามารถ
ปฏิบัติงานลด
ขั้นตอน หรือ
ปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
นอยกวา 3
คน
จํานวน
กระบวนงาน
ที่สามารถ
ปฏิบัติงานลด
ขั้นตอน หรือ
ปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได
อยางนอย 2
กระบวนงาน
จํานวน
จํานวน
OPL/OPA ที่ OPL/OPA ที่
ไดจากการ
ไดจากการ
เรียนรู
เรียนรู อยาง
นอย 3
OPL/OPA
1. แผนการ
1. นักศึกษา
จัด
ฝก
ประสบการณ ประสบการณ
การเรียนรู
วิชาชีพครู มี
ตามแนวทาง สมรรถนะการ
ชุมชนการ
จัด
เรียนรูเชิง
ประสบการณ
วิชาชีพ (PLC) การเรียนรู
2. ความพึง
ตามแนวทาง
พอใจของ
ชุมชนการ
ผูใชบริการ
เรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC)
เพื่อสงเสริม
ทักษะผูเรียน
ในศตวรรษที่
21
2. นักศึกษา
ฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู
และอาจารย
พี่เลี้ยงมี

ประเด็นการ
จัดการความรู

ชื่อเรื่อง

โมเดล

แหลงความรู

ระยะเวลาดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ทัศนคติและ
เจตคติที่ดีตอ
การพัฒนา
สมรรถนะการ
จัด
ประสบการณ
การเรียนรู
ตามแนวทาง
ชุมชนการ
เรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC)
เพื่อสงเสริม
ทักษะผูเรียน
ในศตวรรษที่
21

4. ชื่อเรื่อง/ประเด็นการจัดการความรู
การเรียนการสอนและการวิจัย : การเรงรัดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
การบริหารจัดการ : การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานดวยการจัดการความรู
การบริหารจัดการ : OPLสูการเรียนรู
5. เปาหมาย และวัตถุประสงค
เปาหมาย
งานประจําไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยการใชองคความรูในการพัฒนาและปรับปรุง
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

สรางรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร
ใชสารสนเทศในการรวบรวมองคความรู
นําความรูไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
เกิดเปนองคความรูที่ฝงในงานประจํา

6. รูปแบบหรือโมเดลที่ใชในการจัดการความรูของสวนงาน

7. รายละเอียดหรือคําอธิบายรูปแบบ/โมเดลการจัดการความรู
1 จุดเริ่มตนจากแผนกลยุทธขององคกรที่ไดกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายขององคกรโดยเนน ดานการ
เรียนการสอน ด านการวิจัย และดานการบริห ารจัดการ ทั้ งนี้ ตองดู ผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดที่เกี่ยวของใหบรรลุเปาหมาย
2 ปจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธที่สําคัญก็คือการที่งานประจําตองไดรับ
การพั ฒ นาและปรับ ปรุงอยางตอเนื่ องด วยการใช การจัดการความรูในการ
พัฒนาและปรับปรุงองคกรนําบทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson หรือ OPL และ บทความ
จาก Best Practice (One Point Article) หรือ OPA มาเปนเครื่องมือของการจัดการความรูในองคกร
เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูที่เปน Tacit Knowledge มาเปลี่ยนเปน Explicit Knowledge
และนําไปถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันภายในองคกรเกิดเปนองคความรูที่ฝงในงาน
ประจํา กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
3 OPL หรือ OPA จะแยกเปน 2 สายงาน คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
สายวิชาการ จะมี 2 ประเภท ดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน จะเขียนองคความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบสอดคลองกับ มคอ.5 ที่ตองทําเปนงานประจํา

2. ดานการวิจัย จะเขียนองคความรูเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยของตนเอง ในประเด็นเชน การ
ขอทุนวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการ การบริหารแผนงานวิจัย การบริหารเงินวิจัย การจัดทํารายงานวิจัย และ
การปดโครงการวิจัย เปนตน สวนประเด็นผลงานวิจัยเขียนในประเด็น เชน การเขียนบทความ การเสนอบทความ
การนําเสนอผลงาน การเดินทางไปนําเสนอผลงาน การขอทุนเสนอผลงาน เปนตน
สายสนับสนุน จะเขียนองคความรูของการทํางานประจําตาม JD ของตนเองที่ไดรับมอบหมาย
ซึ่งสามารถเขียนไดจากปญหาที่พบในแตละวัน และไดแกปญหาอยางไรใหลุลวงสําเร็จ ลดกระบวนการทํางาน
หรือเพิ่มทักษะการแกปญหา การทํางานหมุนเวียนกันได
4 OPL หรือ OPA ที่ไดจะตองไดรับการตรวจสอบเพื่อใหองคความรูขององคกรมีความถูกตองแมนยํา
และเชื่อถือไดทันกาลเปนปจจุบันจากผูรับผิดชอบตามสายงาน เชน การเรียนการสอน จะตองไดรับการตรวจสอบ
จากประธานหลั ก สู ต ร หรื อ กรรมการการศึก ษาของคณะ การวิจั ย
จะตองไดรับการตรวจสอบจากหัวหนาภาควิชาหรือกรรมการฝายวิจัย
ของคณะ ของสายสนั บ สนุ น จะตองไดรับ การตรวจสอบจากหัวหน า
สํานักงานเลขานุการ เปนตน
5 จากนั้น OPL หรือ OPA ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อใหคณะกรรมการจัดการความรูของคณะ
เปนผูคัดแยกประเภท และจัดระบบการจัดเก็บเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อแบงปนและคนหาวิธีการปฏิบัติที่
เปนเลิศเสนอคณะกรรมการประจําคณะตอไป
6 คณะกรรมการประจําคณะ จะคัดเลือก OPL หรือ OPA ที่ มีวิธีการปฏิ บัติที่เป นเลิศเพื่อคนหา
บุคลากรที่ป ฏิ บั ติงานดีเด นประจําป ในแตล ะดาน เพื่ อรับ เกีย รติบั ตรและจั ดทํ าเปนโปสเตอรผ ลงานของ
บุคลากรดีเดนแตละดาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และยังเปนการเผยแพรแลกเปลี่ยน
เรียนรูของผูปฏิบัติงานในองคกร
7 OPL หรือ OPA ที่ไดรับการตรวจสอบและคัดเลือกแลว จะถูกนําขึ้นไป
จัดเก็บบนเว็บไซตการจัดการความรูของคณะเพื่อเปนชองทางของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทุกที่ ทุกเวลา
8 องคความรูที่คณะไดมีการจัดเก็บจาก OPL หรือ OPA จะเปนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศจากบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดีเดนประจําปที่เปลี่ยนจาก Tacit มาเปลี่ยนเปน Explicit และนําไปถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกัน
และกันภายในองคกรเกิดเปนองคความรูที่ฝงในงานประจํา ถือเปนสินทรัพยความรูขององคกรที่ประเมินคาไมได
โดยในปการศึกษา 2561 ไดนํา GROW Model มาชวยในการถายทอดองคความรูประเด็นยอย ของสวนงาน

G คือ Goal : การตั้งเปาหมาย วัตถุประสงคของการเรียนรู
C คื อ Current Reality : หมายถึ ง สถานการณ จริ ง ในป จ จุ บั น เพื่ อ ให ต ระหนั ก ว า อะไรกํ า ลั ง
เกิดขึ้น ความสําคัญของสิ่งที่เกิดขึ้น สาระสําคัญของมันคืออะไร โดยใหผูไดรับการถายทอดคิดและพูดออกมา
ดวยตัวเอง เมื่อผู ไดรับ การถายทอดตระหนั กถึ งสถานการณ แลว จะกระตือรือรน ที่ จะแกไขป ญหาด วยตัวเอง
เชนกัน
O คื อ Options : หมายถึ งทางเลื อก เมื่ อเข าใจถึงสถานการณ ที่ผูไดรับ การถายทอดเผชิญ อยูชัดเจน
แลว ก็ใหสอบถามวาสามารถทําอะไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว หรือแกไขตอปญหานั้นๆ
W คื อ Will หรือ Way forward : หมายถึงสิ่งที่ควรทําตอไป ตองตรวจสอบขอตกลงที่ ทํารวมกัน กับผู
ไดรับการถายทอด และชวยจัดทํ าแผนเพื่ อลงมือทําสิ่งที่ควรทํ าใหชัดเจน เพื่อจะแนใจไดวาหลังการถายทอด
ความรูแลว ผูไดรับการถายทอดจะสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนถึงสิ่งที่ควรทําตอไปอยางไมหลงทิศทาง
8. ผลงานที่ไดจากการจัดการความรูปการศึกษา 2561
OUTPUT
OPL/OPA การเรียนการสอนและการ

OUTCOME
จํานวนบุคลากรสายวิชาการมีการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

วิจัย
OPL/OPA การบริหารจัดการ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสามารถลดขั้นตอนการทํางาน
ประหยัดทรัพยากร หรือปฏิบัติงานทดแทนกันได

9. ผลการประเมินการดําเนินการ
ในรอบ 6 เดือน ผลการดําเนินการยังไมสามารถสรุปไดเนื่องจากอยูระหวางดําเนินการกิจกรรม

10. แหลงรวบรวมความรู/ศูนยกลางความรูของหนวยงาน http://www.edu.kps.ku.ac.th/kmcenter
11. ปญหาที่พบและวิธีการแกไข
ปญหา/อุปสรรค
การดําเนินงานจัดการความรูที่ผานมาไมมีรูปแบบ
และแนวทางการจัดการความรูที่ชัดเจน

บุคลากรสายวิชาการยังไมใหความสําคัญของการ
จัดทํา OPL หรือ OPA อาจจะเนื่องจากภาระงาน
ประจําที่มาก

แนวทางการแกไข
จัดกิจกรรมใหความรูโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูแก
คณะกรรมการดําเนินงานและผูเกี่ยวของ และประชุม
ทีมงานและผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภารกิจ เพื่อให
เขาใจและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
มอบหมายเจาหนาที่ประสานงานและติดตามการ
จัดทํา OPL หรือ OPA

****************************

แบบรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ 6 เดือน)
1. ชื่อสวนงาน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา
2. รายชื่อคณะกรรมการ
1. ผูอํานวยการ

ที่ปรึกษา

2. รองผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ปรึกษา

3. ผูชวยผูอํานวยการระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่ปรึกษา

4. ผศ.รุจิราพร

รามศิริ

ประธานกรรมการ

5. ผศ.อําพร

ขุนเนียม

รองประธาน

6. ผศ.อุทัยวรรณ

แสงเสถียร

กรรมการ

7. ผศ.ขจรรัตน

แสงเสถียร

กรรมการ

8. นางนภัสกร

อุดมศรี

กรรมการ

9. นางสิริมา

ศิริฤกษ

กรรมการ

10. นางสาวมลิวัลย

กาญจนชาตรี

กรรมการ

11. นางสาวสุพัตรา

ฝายขันธ

กรรมการ

12. นายปรีชา

นวมนาม

กรรมการ

13. นายโชคชัย

ดวงแกว

กรรมการ

14. ผศ.กรรณิการ

เจริญศิลปชัย

กรรมการ

15. ผศ.ชุติมา

รัศมี

กรรมการ

16. นางพัทธชรัญญา

วรมาลี

กรรมการ

17. นางมณีรัตน

โรจนัท

กรรมการ

18. ผศ.พรสถิต

ดอกชะเอม

กรรมการ

19. นางพิสมัย

วังเย็นนิยม

กรรมการ

20. นางสาวทิพยภาพร ขุนไกร

กรรมการ

21. นางอัญชุลีกร

กรรมการ

เมืองบุรี

22. นางสาวชาลิกา

เรืองสวัสดิ์

กรรมการ

23. นายสุชาติ

แซแต

กรรมการ

24. นายนเรศ

มวงอยู

กรรมการ

25. นายธนวรรธน

สวนประเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ

26. นางสาวเสาวลี

ศรีทุง

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

3. การจัดการความรู ประเด็นที่ 1 (กรณีที่สวนงานมีการจัดการความรูในหลายประเด็น)
4. ชื่อเรื่อง / ประเด็นการจัดการความรู
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อสงเสริมทักษะ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
5. เปาหมายและจุดประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ที่สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
5.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยพี่เลี้ยงที่มีตอการพัฒนา
สมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรู ตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
5.3 อาจารยพี่เลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู (นักศึกษาฝกสอน) ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหาร
รวมแลกเปลี่ยนและพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู รวมจํานวน 30 คน
6.

รูปแบบหรือโมเดลที่ใชในการจัดการความรูของสวนงาน

โมเดลแนวทางการพัฒนาการเรียนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนว PLC ในกรอบการศึกษาปฐมวัย
วิถี PLC

บรรยากาศ

ครู

สัมพันธภาพ

ผูปกครอง

PLC ชุมชนแหงการ
ี



ขั้นตอนการ PLC

นักเรียน
Dialogue
SS
LS

CSS

ผูบริหารติดตามใหกําลังใจ Empower
การมีสุขภาพดีเปนหนึ่งเดียว

ตนเอง

รวมกัน

7. รายละเอียดหรือคําอธิบายรูปแบบ / โมเดลการจัดการความรู
1. ตระหนักในวิสัยทัศนรวมกัน
1.1 วิสัยทัศนโรงเรียน : จัดการศึกษาเพื่อเปนการสรางทางเลือกใหผูเรียนไดพัฒนาความรู มุงสู
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเปนผูนําดํารงคุณธรรมตามที่สังคมตองการ
1.2 วิสัยทัศนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุง
พัฒนาเด็กทุกคน ใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง
ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และสํานึกความเปนไทย โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา พอ
แม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก
1.3 วิสัยทัศนหลักสูตรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 :( มุงจัดประสบการณการ
เรียนรูเชิงผสมผสานเพื่อพั ฒ นาเด็กให มีความรอบรูตามธรรมชาติรอบตัวอยางสรางสรรค มี ความฉลาดในการ
สื่อสารดวยภาษาธรรมชาติ มีความเปนผูนําและคุณธรรมที่เหมาะสมตามวัย)
2. ระบุสิ่งที่ตองการพัฒนา /ปญหา
2.1 ศึกษาวิสัยทัศนและเปาหมายของการพัฒนาจากมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และความตองการการพั ฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคจากเด็ก ผูปกครอง และชุมชน จัดเปน “สภาพที่พึงประสงค”
2.2 ศึกษาสภาพป จจุ บั น ตามมาตรฐานคุณ ลักษณะที่ พึงประสงคของเด็ก 4 ด าน คือ พั ฒ นาการด าน
รางกาย พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา
2.3 คนหาชองวางระหวางสภาพปจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค เพื่อนําไปสู “สิ่งที่ตองการพัฒนา” โดย
ใช ก ารผั งก า งปลา (Fish Bone Diagram) เพื่ อ วิ เคราะห ป ญ หาและสาเหตุ อ ย า งเป น ระบบ (Cause & Effect
Diagram) และใชตารางวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
เด็กปฐมวัย
2.3.1 วิเคราะหปญหาและสาเหตุอยางเปนระบบ (Cause & Effect Diagram)

2.3.2 วิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
เด็กปฐมวัย
3. ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู
3.1 ออกแบบการจัดประสบการณ การเรียนรู และเขียนแผนการจัด ประสบการณ การเรียนรู โดย
Model Teacher ทําการศึกษาคนควาและพัฒนาวิธีการ ที่สามารถใชในการพัฒนา /แกปญหา
นั้นได แลวนํามาวางแผนการจัดประสบการณเรียนรูรวมกันในทีม PLC และรวมกันสะทอนคิด
อยางสรางสรรคและปฏิบัติได จากนั้นนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูมาปรับปรุง แกไข
ตามขอสรุปของทีม PLC
3.2 พัฒนาแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ดวยการตรวจสอบคุณภาพของแผนฯ โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 หรือ 5 คน
4. จัดประสบการณ การเรียนรู โดย Model Teacher สวนสมาชิกที่เหลือในทีม PLC ทําหนาที่สังเกต
การจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียน ดวยวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยตองระวังไมใหมีผลกระทบทั้ง
ตอผูสอนและเด็กในระหวางเรียน
5. สะทอนคิด (Feedback) และทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โดยการ
สะทอนคิดตอผลที่เกิดขึ้นจากการจัดประสบการณการเรียนรู โดยทีม PLC เพื่อคนหาประเด็นความสําเร็จ และสิ่ง
ที่ตองปรับปรุง/พัฒนา จากนั้นทีม PLC รวมกันทบทวนผลการปฏิบัติงานตั้งแตขั้นตอนที่ 1-5 เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาใหสมบูรณในรอบตอไป
6. ถอดบทเรี ยน (Lesson Learned) โดยที ม PLC เพื่ อสั งเคราะห ผ ลจากการจัด ประสบการณ ก าร
เรียนรู ใหเปนองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
8. ผลงานที่ไดจากการจัดการความรู ปการศึกษา 2562

8.1 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยพี่เลี้ยงมีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู
ประสบการณตามแนวทางการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) ตามพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
8.2 ผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยพี่เลี้ยง เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียน จัดการประสบการณการเรียนรูตาม
แนว (PLC) ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21
8.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก (PLC) และการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
8.4 แนวทางการพัฒนาการประเมินสมรรถนะ และจัดประสบการณการเรียนรูและทักษะผูเรียนศตวรรษ
ที่ 21
9. ผลการประเมินการดําเนินการ
9.1 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางชุมชน
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อสงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
9.2 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และอาจารยพี่เลี้ยงมีทัศนคติและเจตคติที่ดีตอการพัฒนา
สมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อสงเสริมทักษะ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

10. แหลงรวบรวมความรู / ศูนยกลางความรูของหนวยงาน : ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
11. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู
ไมมี
12. สิ่งที่ไดเรียนรูจากการดําเนินการ (Lesson Learn)
12.1 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยพี่เลี้ยงมีการใชแบบการจัดประสบการณการ
เรียนรู ตามกระบวนการ PLC สอดคลองกับทักษะในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
12.2 นักเรียนมีการพัฒนาสมรรณนะ ตามแนวการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
12.3 อาจารยพี่เลี้ยง นําวัตถุมีโมเดลการพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรู ใน
รูปแบบแนวทาง PLC
.....................................................
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การเสนอขออนุมัติโครงการ
โครงการ........................................ ปงบประมาณ ...............
ชื่อโครงการ (เขียนสัน้ ๆ กะทัดรัด ระบุปงบประมาณดวย )
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ (ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ) * ไมมีก็ได
ลักษณะโครงการ (โครงการใหม หรือ โครงการตอเนื่อง) * ไมมีก็ได
หลักการและเหตุผล (เขียนเหตุผลและความสําคัญที่ตองจัดทําโครงการ เขียนในลักษณะ บทความ ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ)
วัตถุประสงค (เขียนวัตถุประสงคของโครงการ เขียนจําแนกเปนขอๆ โดยใสตวั เลขกํากับขอดวย)
เปาหมาย เชิงปริมาณ (ใหใครเปนผูเขารวมโครงการจํานวนกี่คน)
เชิงคุณภาพ (ใหผูที่เขารวมโครงการสามารถทําอะไรไดหรือมีความรูเรื่องใด)
วิธีการดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน

วันที่

ผูรับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ
(รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมการ)

(วันที่เตรียมการ)

(ผูรับผิดชอบ)

2. ขั้นดําเนินการ
(รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ)

(วันที่ดาํ เนินการ)

(ผูรับผิดชอบ)

3. ขั้นสรุปผล
(รายละเอียดขั้นตอนการสรุปผล)

(วันที่สรุปผล)

(ผูรับผิดชอบ)

8. ระยะเวลาดําเนินการ (ระบุ วันที่ เดือน ป ที่ดาํ เนินการ)
9. สถานที่ดําเนินการ (ระบุสถานที่ดาํ เนินการ)
10. งบประมาณ (ระบุงบประมาณที่ใช และบอกแหลงที่มาของเงินวาไดมาจากไหน คาอะไรบาง
ใหเขียนเปนขอ ๆ ไมตองละเอียดมาก ถาตองแจงรายละเอียดใหแจงเปนเอกสารแนบทาย
และถาตองถัวจายใหเขียนวา ทุกรายการสามารถถัวจายได หรือ รายการที่ ....... สามารถถัวจายได)
11. ผูรับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อ หนวยงาน กลุมคน ชมรม ชุมนุม ที่รับผิดชอบโครงการฯ)
12. การประเมินผล (ระบุวิธีการประเมินผล โดยประเมินตามเปาหมาย ขอ 6)
13. ผลที่คาดวาจะไดรบั (ระบุผลที่ไดหลังจากจบโครงการโดยสอดคลองกับวัตถุประสงค)

Educational Date :
Achievements Learner :

การแบงปนความรูดวยบทเรียนหนึ่งประเด็น (Knowledge Sharing By One Point Lesson (OPL))
สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง
ประเภทความรู

ระบบบริหารจัดการและตีพิมพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรูปแบบวารสารออนไลน (E-Journal)

 ความรูพื้นฐาน
 กระบวนการทํางาน

 การปรับปรุงงาน
 เทคนิคการทํางาน

งาน

 งานบริหารและธุรการ
 งานคลังและพัสดุ
 งานบริการการศึกษา
 งานนโยบายและแผน
วันที่บันทึก : 30 เม.ย.61
ผูบันทึกความรู : นายทิวากร สอนสงวน
ผูทบทวนความรู : หัวหนางานบริหารและธุรการ

วัตถุประสงคความรู (ใหระบุเพียง 1 ขอ)

สิ่งที่เรียนรู
Kasetsart University Open Journal System (KUOJS) เปนระบบบริหารจัดการและตีพิมพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
รูปแบบวารสารออนไลน (E-Journal) โดยใช platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่พัฒนาขึ้นโดย Public Knowledge
Project (PKP), University of British Columbia โดยศูนยสนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) สํานักหอสมุด ไดนําระบบ OJS มาใชในการผลิต
Buffalo Bulletin สามารถใชงานไดงายและไมตองเสียคาใชจายในการจัดซื้อระบบ สามารถใชในการบริหารจัดการและตีพิมพวารสารออนไลนได
เปนอยางดี ทางศูนย IBIC จึงไดนาํ ระบบ OJS มาตอยอดเปนระบบ KUOJS (http://kuojs.lib.ku.ac.th) และขยายผลสูการจัดการ
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยผูผลิตวารสารจากทุกวิทยาเขต ไดใหความสนใจมารวมกันใชงานระบบ KUOJS นอกจากจะชวยประหยัด
งบประมาณไมตองเสียคาใชจายในการจัดซื้อระบบแลว ยังกอใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู เพื่อรวมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหกาวสูการเปนวารสารระดับชาติตามเกณฑของ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)
และพัฒนาสูการเปนวารสารระดับนานาชาติตามมาตรฐานสากล

ปญหาและขอเสนอแนะ
- คนภายนอกรูจักนอย มีการสืบคนเกี่ยวกับวารสารนอย

การแบงปนความรู/การนําไปใช
วันที่
ผูถายทอด
ผูรับการถายทอด

การแบงปนความรูดวยบทเรียนหนึ่งประเด็น (Knowledge Sharing By One Point Lesson (OPL))
สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง
ประเภทความรู

การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
 ความรูพื้นฐาน
 กระบวนการทํางาน

 การปรับปรุงงาน
 เทคนิคการทํางาน

งาน

 งานบริหารและธุรการ
 งานคลังและพัสดุ
 งานบริการการศึกษา
 งานนโยบายและแผน
วันที่บันทึก : 19 มี.ค. 62
ผูบันทึกความรู : นางสาวธัญญลักษณ เทพพิทักษ ผูทบทวนความรู : หัวหนางานบริหารและธุรการ

วัตถุประสงคความรู (ใหระบุเพียง 1 ขอ
- เพื่อมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของหนังสือราชการแตละชนิด
- เพื่ อ มี ค วามรู ค วามเข า ใจหลั ก ในการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ ทั ก ษะที่ ใ ช ใ นการร า งหนั ง สื อ และการเขี ย นรายงาน
การประชุม
- สามารถเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมไดถูกตอง ชัดเจนตามหลักการ และมีศิลปะการใชภาษาในการสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู
• ไดเรียนรูการใชหลักการในการเขียนหนังสือราชการ
• ความสําคัญและประโยชนของการเขียนหนังสือที่ดี
- ผูเขียนตองมีความรูทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ , ผูเขียนสงสารไดอยางถูกตอง , ผูสงสารและผูรับสารเขาใจตรงกัน
- ใชภาษาในการสื่อสารไดชัดเจน สื่อความหมายไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น สรางความเขาใจสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
- การเขียนหนังสือราชการใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด มีเนื้อหาสาระที่ชัดเจน ใจความสําคัญครบถวน สามารถสื่อสารใหผูอื่น
เขาใจไดถูกตองตรงกัน
• รูปแบบของหนังสือราชการประเภทตางๆ
- หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไว
เปนหลักฐานในราชการ การใชรูปแบบหนังสือราชการที่ถูกตองไดอยางเหมาะสม สามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง
• เทคนิคการบริหารจัดการและจดรายงานการประชุม
- ผูเขียนตองมีความรูทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ , ผูเขียนสงสารไดอยางถูกตอง , ผูสงสารและผูรับสารเขาใจตรงกัน
- ไดหลักการเรียนรูทักษะในการรางหนังสือ ขั้นตอนและวิธีการจัดองคประกอบของการประชุม วิธการจดรายงานการประชุม
• ไดเรียนรูการเขียนรายงานประชุมที่ถูกตอง และศิลปะการใชภาษาที่เหมาะสมในการเขียนรายงานการประชุม
ปญหาและขอเสนอแนะ
• หลักการในการรางหนังสือราชการตางๆ เชน หนังสือภายนอก หนังสือภายใน มีการในภาษาที่ยังไมเหมาะสม
• การใชภาษาสั้นเกินไป เยิ่นเยอ ภาษาซ้ําซาก ภาษาไมเปนทางการ ไมถูกระเบียบ การสรุปความไมทัน ไมเขาใจ ไมอยู ไมมีสมาธิ
การแบงปนความรู/การนําไปใช
วันที่

19 มีนาคม 2562

ผูถายทอด

หัวหนางานบริหารและธุรการ

ผูรับการถายทอด

นางสาวธัญญลักษณ เทพพิทักษ

แบบฟอรมการเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัล
ผลงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
*************************************
1. ชื่อผลงาน Fun Channel
2. ชื่อสวนงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3. เปาหมายและจุดประสงค
งานประจําไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยการใชองคความรู บรรลุตามวิสัยทัศน และ
แผนการปฏิบัติงานของสวนงาน
วัตถุประสงค
3.1 สรางรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร
3.2 ใชสารสนเทศในการรวบรวมองคความรู
3.3 นําความรูไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
3.4 เกิดเปนองคความรูที่ฝงในงานประจํา
4. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
4.1 การมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และการติดตามในคณะกรรมการจัดการความรู
4.2 การมอบเกียรติบัตรในวันคลายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5. วิธีการ แนวทาง กระบวนการดําเนินงานจัดการความรู
ดวยงานคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประสบปญหาการเขาออกของพนักงาน ทําให
งานประจําที่ปฏิบัติไมสามารถปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น งานคลังและพัสดุจึงไดประชุมหารือถึง
กระบวนการในการถายทอดความรู เพื่อใหพนักงานที่มาปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ
ไดโดยที่ประชุมไดเสนอใหมีการจัดทํา Fun Channel ( F=finance , U=unity , N=narrative )
แผนการดําเนินงาน
ประเด็นการ ชื่อเรื่อง
จัดการ
ความรู
การบริหาร
Fun

โมเดล

GROW

แหลงความรู

ระยะเวลาดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

คลิปวีดีโอการปฏิบตั ิงาน

ต.ค.61-ก.ย.62

จํานวนคลิป

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ความพึง

ประเด็นการ ชื่อเรื่อง
จัดการ
ความรู
จัดการ
channel

โมเดล

แหลงความรู

Model

ระยะเวลาดําเนินการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

วีดีโอที่
พอใจของ
ถายทอดเพื่อ ผูรับบริการ
ใชปฏิบัติงาน
แทนกันได

รายละเอียดหรือคําอธิบายรูปแบบ/โมเดลการจัดการความรู
1 จุดเริ่มตนจากแผนกลยุทธขององคกรที่ไดกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายขององคกรโดยเนน ดานการ
เรี ยนการสอน ดานการวิจัย และดานการบริห ารจัดการ ทั้งนี้ตองดูผ ลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดที่เกี่ยวของใหบรรลุเปาหมาย
2 ปจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธที่สําคัญก็คือการที่งานประจําตองไดรับ
การพั ฒ นาและปรับ ปรุงอยางต อเนื่ องดว ยการใชการจัดการความรูในการ
พัฒนาและปรับปรุงองคกรนําบทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson หรือ OPL และ บทความ
จาก Best Practice (One Point Article) หรือ OPA มาเปนเครื่องมือของการจัดการความรูในองคกร
เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูที่เปน Tacit Knowledge มาเปลี่ยนเปน Explicit Knowledge
และนําไปถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันภายในองคกรเกิดเปนองคความรูที่ฝงในงาน
ประจํา กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
3 OPL มีรายละเอียด ดังนี้
สายสนับสนุน จะเขียนองคความรูของการทํางานประจําตาม JD ของตนเองที่
ไดรับมอบหมาย ซึ่งสามารถเขียนไดจากปญหาที่พบในแตละวัน และไดแกปญหาอยางไรใหลุลวง
สําเร็จ ลดกระบวนการทํางาน หรือเพิ่มทักษะการแกปญหา การทํางานหมุนเวียนกันได
4 OPL ที่ไดจะตองไดรับการตรวจสอบเพื่อใหองคความรูขององคกรมีความถูกตองแมนยํา และเชื่อถือได
ทันกาลเปนปจจุบันจากผูรับผิดชอบตามสายงานสนับสนุน ซึ่งจะตองไดรับการตรวจสอบจากหัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ
5 จากนั้น OPL ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อใหคณะกรรมการ
จัดการความรูของคณะเปนผูคัดแยกประเภท และจัดระบบการจัดเก็บ
เปน ขอมูลสารสนเทศ เพื่ อแบงป นและคนหาวิธีการปฏิบัติที่เป นเลิศ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะตอไป

6 คณะกรรมการประจําคณะ จะคัด เลือก OPL ที่ มีวิธีการปฏิ บั ติที่เปน เลิศเพื่ อคน หาบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานดีเดนประจําป ในแตละดาน เพื่อรับเกียรติบัตรและจัดทําเปนโปสเตอรผลงานของบุคลากรดีเดน
แตละดาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และยังเปนการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ผูปฏิบัติงานในองคกร
7 OPL ที่ไดรับการตรวจสอบและคัดเลือกแลว จะถูกนําขึ้นไปจัดเก็บบน
เว็บไซตการจัดการความรูของคณะเพื่อเปนชองทางของการแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกที่
ทุกเวลา และจัดเก็บที่คลังความรูของมหาวิทยาลัย
8 องคความรูที่คณะไดมีการจัดเก็บจาก OPL จะเปนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเดนประจําปที่เปลี่ยนจาก Tacit มาเปลี่ยนเปน Explicit และนําไปถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน
ภายในองคกรเกิดเปนองคความรูที่ฝงในงานประจํา ถือเปนสินทรัพยความรูขององคกรที่ประเมินคาไมไดโดยในป
การศึกษา 2561 ไดคัดเลือก OPL ที่มีการดาวนโหลดเอกสารมากที่สุด มาใชปฏิบัติตอยอดใหเกิดผลเปนรูปธรรม
โดยไดนํา GROW Model มาชวยในการถายทอดองคความรูประเด็นยอย ของสวนงาน

G คือ Goal : การตั้งเปาหมาย วัตถุประสงคของการเรียนรู
C คื อ Current Reality : หมายถึ ง สถานการณ จริ ง ในป จ จุ บั น เพื่ อ ให ต ระหนั ก ว า อะไรกํ า ลั ง
เกิดขึ้น ความสําคัญของสิ่งที่เกิดขึ้น สาระสําคัญของมันคืออะไร โดยใหผูไดรับการถายทอดคิดและพูดออกมา
ดวยตัวเอง เมื่อผู ไดรับ การถายทอดตระหนั กถึ งสถานการณ แลว จะกระตือรือรน ที่ จะแกไขป ญหาด วยตัวเอง
เชนกัน
O คื อ Options : หมายถึ งทางเลื อก เมื่ อเข าใจถึงสถานการณ ที่ผูไดรับ การถายทอดเผชิญ อยูชัดเจน
แลว ก็ใหสอบถามวาสามารถทําอะไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว หรือแกไขตอปญหานั้นๆ
W คื อ Will หรือ Way forward : หมายถึงสิ่งที่ควรทําตอไป ตองตรวจสอบขอตกลงที่ ทํารวมกัน กับผู
ไดรับการถายทอด และชวยจัดทํ าแผนเพื่ อลงมือทําสิ่งที่ควรทํ าใหชัดเจน เพื่อจะแนใจไดวาหลังการถายทอด
ความรูแลว ผูไดรับการถายทอดจะสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนถึงสิ่งที่ควรทําตอไปอยางไมหลงทิศทาง

6. รูปแบบหรือโมเดลที่ใชในการจัดการความรูของสวนงาน

7. ผลการดําเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู
OUTPUT

OUTCOME

1. OPL การบริหารจัดการ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสามารถลดขั้นตอนการทํางาน

2. คลิปกระบวนการทํางาน

ประหยัดทรัพยากร หรือปฏิบัติงานทดแทนกันได

8. ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการความรู ตอคน งาน ทรัพยากร และองคกร
ประโยชนตอคน เกิดการพัฒนา เกิดการเรียนรู สรางความมั่นใจ ภาคภูมิใจในการถายทอดองคความรูตอไป
ประโยชนตองาน สรางใหงานเกิดผลสัมฤทธิ์ สําเร็จในระดับดีขึ้น และอาจสราง ผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรมใหมเกิดขึ้น
ประโยชนตอทรัพยากร ผลจากการพัฒนาปรับปรุงทําใหองคกรใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ประโยชนตอองคกร มีสภาพเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่เขมแข็ง สามารถแขงขันกับองคกรอื่น
9. แหลงรวบรวมความรู/ ศูนยกลางความรูของหนวยงาน
KM Center : http://www.edu.kps.ku.ac.th/kmcenter
Fun channel : https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw
แบบสํารวจความพึงพอใจ : https://forms.gle/ZFsHJN3TuXwYmjoYA

10. ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข (ถามี
ปญหา/อุปสรรค
คลิปวีดีโอที่จดั ทํายังไมมีความนาสนใจ
ทําใหจํานวนคนที่เขาไปดูนอย

แนวทางการแกไข
มอบหมายเจาหนาที่ที่มีความรูเรื่องตัดตอ
วีดีโอใหจัดทําวีดโี อใหนาสนใจขึ้น

****************************

ผูรับผิดชอบ
งานคลังและพัสดุคณะ

พ.ศ.2556-2559

เป็นองค์กรชั้นนำ
ด้ำนกำรศึกษำและกำร
พัฒนำ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสำกล

พ.ศ.2560-2563
เป็นองค์กรชั้นนำในกำรผลิต
และพัฒนำ ครู บุคลำกร และ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำร
เรียนรู้สู่สังคม

จำนวนคนที่เข้ำถึงค่อนข้ำงน้อยและเข้ำถึงยำก
เว็บไซต์ที่ใช้ของคณะเป็นเซิฟเวอร์ของ
บำงเขน ควำมปลอดภัยค่อนข้ำงน้อย
ไม่มีเวลำในกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรทำงำน
กำรเรียนรู้ในกระบวนกำรทำงำนยังไม่แม่นยำ

สิ้นเปลืองกระดำษ

• Finance

• Unity

• Narrative

กำร
ออกใบเสร็จ

กำร
จองเงิน

https://www.youtube.com/watch?v=wDfTaWMfwX4&t=64s

https://www.youtube.com/watch?v=PsXnLpss53w

1

• มีกำรเข้ำถึงง่ำยและจำนวนคนเข้ำถึงมำกขึ้น

2

• มีควำมปลอดภัยสูง

3

• ลดเวลำในกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรทำงำน

4

• เข้ำใจง่ำยและสำมำรถดูซ้ำได้หลำยๆรอบ

5

• ไม่ต้องจัดทำเอกสำร KM

Goal

เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์ของกำรนำสื่อออนไลน์ไปใช้

Reality

สถำนกำรณ์จริง

ปัจจุบันผู้นำไปใช้มีองค์ควำมรู้ระดับใด

Option

ทำงเลือก

หนทำง หรือวิธีที่จะไปสู่เป้ำหมำย

Will

ควำมมุ่งมั่น

แผนกำร ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรและปฏิบัติ

https://www.youtube.com/channel/UCWMc0DfRVUT_xEhQZ1Es4rw?view_as=subscriber

สรุปผลรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู
โครงการประกวดผลงานการจัดการความรูของสวนงานในวิทยาเขตกําแพงแสน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หองเธียเตอร อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ลําดับ
1

สวนงาน
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ผลงานการจัดการความรู
ชีวิตกลวยๆ กับ Google

รางวัล
ชนะเลิศ

2

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

รองชนะเลิศอันดับ 1

3

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
(กองบริหารทั่วไปรวมกับ
กองบริการกลาง)
กองบริหารทั่วไป
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

การจัดการความรูเพื่อการถายทอด
ศาสตรการออกกําลังกายสูสังคม
อยางยั่งยืน
นวัตกรรมการจองรานคาดวยระบบ
cloud computing

4

รองชนะเลิศอันดับ 2

PR Super Live Like เลย!!

ชมเชย

5

กองบริการกลาง
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

Emergency Alert แจงเหตุฉุกเฉิน
ทันเวลา

ชมเชย

6

กองบริการกลาง
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
กองบริหารวิชาการและนิสิต
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

การทําถุงผาใสเจลประคบเย็น

ชมเชย

การจัดการความรูโดยใช Model Office
of Kamphaeng Saen Campus
ในการพัฒนางานประจํา : การแกไข
ปญหาแจงซอมครุภัณฑประจําอาคาร
ศูนยเรียนรวม
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน
70:20:10 Learning Model
คณะเกษตร กําแพงแสน

ชมเชย

การจัดการความรูสูความสุข
ในที่ทํางาน (Happy workplace)
Action อยางไร ไดโหงวเฮงดี

ชมเชย

7

8

คณะเกษตร กําแพงแสน

9

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

10

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

11

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร Fun Channel

ชมเชย

12

สํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน

การจัดการความรูระบบงานสงเสริม
การเกษตร

ชมเชย

13

สํานักหอสมุด กําแพงแสน

คลังคําถาม สํานักหอสมุด กําแพงแสน

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น.
ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
…………………………………………….
ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วินัย พูลศรี
2. รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
3. รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
4. ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
5. อ.ดร.สุภาสิณี นุมเนียม
6. ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท
7. ผศ.ณชพงศ อุดมศรี
8. ผศ.ดร.วสันต เดือนแจง
9. นางศิริมา เนียมมีศรี
10.นางสาวผจงจิต มวงพารา
11.นายทิวากร สอนสงวน
ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
2. อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
3. ผศ.ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล
4. ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
5. ผศ.ดร.ประพันธ เกียรติเผา

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
หัวหนาภาควิชาครุศึกษา
กรรมการ
ผูแทนภาควิชา
กรรมการ
ผูแทนภาควิชา
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส.ฯ
กรรมการ
ผูแทนโรงเรียนสาธิตแหงมก. กพส.ฯ
กรรมการ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
เรื่องที่ประชุม
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คณะกรรมการจัดการความรู
ประธานฯ แจ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ การแต ง ตั้ ง คณ ะกรรมการจั ด การความรู
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่ 24/2561 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2561
ไดแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 19 ราย โดยมีวาระการดํารงตําแหนงถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยใหมีหนาที่ ดังนี้
1) จัดทําแผนการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

-22) ควบคุม ดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการ
ความรู รายงานผลการดําเนินงานเสนอคณบดี
ที่ประชุมทราบ
1.2 กําหนดนโยบายจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560-2561
ประธานฯ แจงที่ ประชุ มทราบเกี่ยวกั บประกาศมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด
นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560-2561 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบ
วาระการประชุมที่ 1.2 ดังนี้
1) สวนงานตองตระหนักเห็นความสําคัญของความรูและการจัดการความรู ที่มีแกองคกร
และบุคลากร และดําเนินการจัดการความรูดวยความเต็มใจ
2) ส ว นงานวางแผนและจัด การความรูในส ว นขององค ค วามรูห ลั งหรือ ความรูสํ าคั ญ ที่
เกี่ยวของกับภารกิจหลักของสวนงาน อยางนอย 1 องคความรู
3) กํ า หนดเป าหมายของการจั ดการความรูให ชัด เจนและต องสอดคลอ งหรือ สนั บ สนุ น
เปาหมายของสวนงาน
4) ผลลัพธของการจัดการความรูตองกอใหเกิดประโยชนแกบุคลากรและสวนอยางอยาง
เปนรูปธรรม โดยสามารถวัดประเมินผลได และสะทอนถึงดัชนีประเมินความสําเร็จของสวนงาน
5) กําหนดใหกระบวนการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูเปนหนาที่อีกประการ
หนึ่งของบุคลากรทุกคนในทุกสวนงาน
6) การจัดการความรูตองเปนระบบ มีกระบวนการจัดการความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีลําดับ
ขั้นตอนที่ชัดเจน หรือสามารถอธิบายในรูปแบบของขั้นตอน ผังงานหรือโมเดลได โดยสวนงานสามารถปรับกิจกรรม/
รูปแบบการจัดการความรูไดตามความเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมและวัฒนธรรมองคกร
7) กระบวนการและกิจกรรมในการจัดการความรูตองแฝงอยูในกระบวนการหรืองานประจํา
ที่ดําเนินการอยูแลว ไมใชภาระเพิ่มเติมที่ไมจําเปน
8) การจัดการความรูตองมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่องจนกลายเปนสวนหนึ่งใน
วัฒนธรรมองคกรที่ดีในอนาคต
9) การแลกเปลี่ยนความรูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหดําเนินการในระบบ KU-KM
Community
10) ผูบังคับบัญชา ระดับคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน ทําหนาที่
ก. กํากับ ดูแลและเปนตัวอยางที่ดีในการจัดการความรูของสวนงาน
ข. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูที่อยูในกระบวนการตาง ๆ ของสวนงาน
ค. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรผานระบบ KU-KM Community
ง. ส ง เสริ ม การจั ด เก็ บ และเผยแพร ค วามรู ข องส ว นงานผ า นระบบคลั ง ความรู ข อง
มหาวิทยาลัย
ที่ประชุมทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
2.1 แผนการดําเนินงานการจัดการความรูใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2561
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแผนการดําเนินการจัดการความรูใหสอดคลองกับนโยบาย
การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2561
โดยฝายเลขานุการไดรายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนการดําเนินการจัดการความรูของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะใหพัฒนารูปแบบการจัดการความรูลงไปถึงการปฏิบัติ
ดังนั้นในปนี้จึงมอบหมายใหแตละหนวยงาน จัดกิจกรรมการจัดการความรูโดยเมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเรียบรอยแลว
ใหถายทอดองคความรูที่ไดในรูปแบบของ OPL ของหนวยงาน ซึ่งมีหนวยงานไดเสนอกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 3
หนวยงาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จํานวน 3 ประเด็นความรู โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมที่ 2.1 ดังนี้
ประเด็นการ
ชือ่ เรื่อง
จัดการความรู
การเรียนการ การเรงรัด
สอนและการ เขาสู
วิจัย
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

โมเดล
GROW
Model

แหลงความรู
1.OPA เรื่องการเขียน
หนังสือเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ
2. พี่เลี้ยงที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ส.ค.61-ก.ค.62

การบริหาร
จัดการ

เรียนรูงาน GROW
การเงินงาย Model
ๆ ดวย fun
Channel

1.OPL การปฏิบัติงานของ ส.ค.61-ก.ค.62
ฝายสนับสนุนฯ
2.หัวหนางานที่เกี่ยวของ

การบริหาร
จัดการ

เทคนิคการ GROW
ถายทอด
Model
OPL สูการ
ปฏิบัติจริง
ของ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน

1.OPL การปฏิบัติงานของ ส.ค.61-ก.ค.62
ฝายสนับสนุนฯ
2.หัวหนางานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต
จํานวน
บุคลากรสาย
วิชาการมีการ
ยื่นขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการ
เพิ่มขึ้น
จํานวน
กระบวนงาน
ที่สามารถ
ปฏิบัติงานลด
ขั้นตอน หรือ
ปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได

1. จํานวน
OPL
2. บุคลากร
ไดรับความรู
จากการ
ถายทอด
OPL

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
จํานวน
บุคลากรสาย
วิชาการยื่นขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการไม
นอยกวา 3
คน
จํานวน
กระบวนงาน
ที่สามารถ
ปฏิบัติงานลด
ขั้นตอน หรือ
ปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได
อยางนอย 2
กระบวนงาน
บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได

-4ประเด็นการ
จัดการความรู

การเรียนการ
สอน

ชือ่ เรื่อง
และชวย
วิชาการ
การพัฒนา
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนรู ตาม
แนวทาง
ชุมชนการ
เรียนรูเชิง
วิชาชีพ
(PLC) เพื่อ
สงเสริม
ทักษะ
ผูเรียนใน
ศตวรรษที่
21

โมเดล

แหลงความรู

โมเดลแนวทาง ผูทรงคุณวุฒิและ
การพัฒนาการ คณะทํางาน
เรียนการจัด
ประสบการณ
การเรียนรูตาม
แนว PLC ใน
กรอบ
การศึกษา
ปฐมวัย

ระยะเวลาดําเนินการ

ส.ค.61-ก.ค.62

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

1. แผนการ
จัด
ประสบการณ
การเรียนรู
ตามแนวทาง
ชุมชนการ
เรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC)
2. ความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ

1. นักศึกษา
ฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู มี
สมรรถนะการ
จัด
ประสบการณ
การเรียนรู
ตามแนวทาง
ชุมชนการ
เรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC)
เพื่อสงเสริม
ทักษะผูเรียน
ในศตวรรษที่
21
2. นักศึกษา
ฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู
และอาจารย
พี่เลี้ยงมี
ทัศนคติและ
เจตคติที่ดีตอ
การพัฒนา
สมรรถนะการ
จัด
ประสบการณ
การเรียนรู
ตามแนวทาง
ชุมชนการ
เรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC)
เพื่อสงเสริม
ทักษะผูเรียน
ในศตวรรษที่
21

-5ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ โดยมอบใหฝายเลขานุการ รายงานผลการดําเนินงานดาน
การจัดการความรูตอมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ทราบดวย
2.2 การดําเนินการดานการจัดการความรูตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx)
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการดานการจัดการความรูตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู โดยในขอ 4.2
การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดใหความรูของสถาบัน ตองดําเนินการในดาน
1) การจัดการความรู : สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูของสถาบัน
2) การเรียนรูระดับสถาบัน : สถาบันใชความรูและทรัพยากรอยางไร เพื่อใหการเรียนรูฝงลึกเขาไป
ในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหฝายเลขานุการ ดําเนินการจัดทําราง การดําเนินการดาน
การจัดการความรูตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ เพื่อนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 วาระแลกเปลี่ยนเรียนรู (ถามี
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวผจงจิต มวงพารา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ครั้งที่ 2 /2562
วันศุกรที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
........................................................
ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วินัย พูลศรี
2. รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
3. รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
4. ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
5. ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
6. ผศ.ณชพงศ อุดมศรี
7. ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม
8. นางศิริมา เนียมมีศรี
9. นางสาวผจงจิต มวงพารา
10.นายทิวากร สอนสงวน

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
หัวหนาภาควิชาครุศึกษา
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส.ฯ
กรรมการ
ผูแทนโรงเรียนสาธิตแหงมก. กพส.ฯ
กรรมการ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
กรรมการ
บุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
2. ผศ.ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
3. อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
4. อ.ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล
5. อ.ดร.สุภาสิณี นุมเนียม
6. ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท
7. ผศ.ดร.ประพันธ เกียรติเผา

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูแทนภาควิชา
ผูแทนภาควิชา
ผูแทนภาควิชา

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.
เรื่องที่ประชุม
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การประกวดผลงานการจัดการความรู ของสวนงานในวิทยาเขตกําแพงแสน
ตามที่คณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดดําเนินการจัด
โครงการประกวดกําแพงแสน เพื่อเพิ่มผลผลิตนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติงานที่ดี เรื่องการประกวดผลงานการจัดการ

-2ความรู ของส ว นงานในวิ ทยาเขตกํ า แพงแสน ในวัน พฤหั ส บดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห องเธีย เตอร อาคารศูน ย
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่ 1.1
ประธานฯ จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม 2562
ประธานฯ ขอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้งที่ 1/2562 เมื่ อ วัน พุ ธ ที่ 2 มกราคม 2562
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไขใด
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 ติด ตามผลการดําเนิน งานตามแผนการจัด การความรู คณะศึ กษาศาสตรและพั ฒ นศาสตร
ประจําปการศึกษา 2561
ประธานฯ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําป 2561
แตละหนวยงานรายงานผลการดําเนินการดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ ดําเนินกิจกรรมการจัดทํา OPL ของกระบวนการทํางานสายสนับสนุน เรื่อง
การจัดทําโครงการ เพื่อเปนพี่เลี้ยงสอนงานในการจัดโครงการตาง ๆ ของคณะ OPL การจัดทํา Flowchart เรียนรู
งานการเงินงาย ๆ ดวย fun Channel
2. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาควิชาครุศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
เนื่องจากไมมีกิจกรรมการจัดการความรูของภาค แตไดดําเนินการจัดการความรูในภาพรวมของคณะ
3.
ร.ร.สาธิตฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรูเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ตาม
แนวทางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) เพื่อสงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
โดยฝายเลขานุการไดรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู ที่สอดคลองกับพันธกิจแตละดาน
ของคณะ ดังนี้
ประเด็นการ
จัดการความรู
การเรียนการสอน
และการวิจยั

แหลงความรู

ระยะเวลา

OPL การขอตําแหนง ส.ค.61-ก.ค.62
ทางวิชาการ

เปาหมาย
จํานวนบุคลากรสาย
วิชาการมีการยื่นขอ
ตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการ

OPL การจัดโครงการ ส.ค.61-ก.ค.62

จํานวนกระบวนงานที่
สามารถลดขั้นตอนหรือ
ปฏิบัติงานทดแทนกัน

การบริหารจัดการ

การอบรม สอนงาน

มี OPL /OPA เพิ่มขึ้น

ส.ค.61-ก.ค.62

สถานะ
ผูยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 14 คน

กระบวนงานที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได 1 กระบวนการ
ถอดองคความรู เปน OPL /OPA ได 4 ชิ้น

-3ประเด็นการ
จัดการความรู
การเรียนการสอน

แหลงความรู
การพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู
ตามแนวทางชุมชน
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(PLC) เพื่อสงเสริม
ทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21

ระยะเวลา
ส.ค.61-ก.ค.62

เปาหมาย

สถานะ

1. นักศึกษาฝก
อยูระหวางดําเนินการเก็บขอมูล
ประสบการณวิชาชีพครู
มีสมรรถนะการจัด
ประสบการณการเรียนรู
ตามแนวทางชุมชนการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
เพื่อสงเสริมทักษะผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
2. นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
และอาจารยพี่เลีย้ งมี
ทัศนคติและเจตคติที่ดี
ตอการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดประสบการณการ
เรียนรูตามแนวทาง
ชุมชนการเรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อ
สงเสริมทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21

3.2 การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ปการศึกษา 2561
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา ดวยกองการเจาหนาที่ไดขอใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน
จัดการความรู ปการศึกษา 2561
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล วมี มติ เห็น ชอบให ฝายเลขานุการ ดําเนิน การรวบรวมผลการดําเนิน งานการ
จัดการความรู ปการศึกษา 2561 ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ใหนําผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ปการศึกษา 2561 ไปเผยแพรในเว็บไซต KMCENTER ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพื่อเปนการเก็บรักษา
องคความรูดวย
3.3 การประกวดผลงานการจัดการความรู
ประธานฯ ขอให ที่ประชุ มพิ จารณาในส วนของการประกวดผลงานการจั ด การความรู โดยขอหารื อ
หนวยงานที่ประสงคจะสงผลงานเขาประกวด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นขอบใหฝายเลขานุการสํารวจและประสานไปที่แตละภาควิชา กรณี
ภาควิชา/บุคลากรที่ประสงคจะสงผลงานเพื่อประกวดการจัดการความรูทั้งของระดับวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัย
3.4 การดําเนินการดานการจัดการความรูตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง รายงานการดําเนินการดานการจั ดการความรูตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

-4(ราง 4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ความรูของสถาบัน
4.2 ก (1) การจัดการความรู
คณะมีคณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (คําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒ น
ศาสตร ที่ 24/2561 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2561) ทําหนาที่จัดทําแผนการจัดการความรู สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมและ
จัดการความรูท่ีอยูในกระบวนการตาง ๆ ของสวนงาน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรผานระบบ KU-KM
Community สงเสริมการจัดเก็บและเผยแพรความรูของสวนงานผานระบบคลังความรูของมหาวิทยาลัย โดยสราง
พฤติกรรมการเรียนรู และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการองคความรูขององคกร ใหสามารถนําความรูที่ฝงอยู
ในแต ล ะคน (Tacit Knowledge) มาเปลี่ ย นเป น ความรู ชั ด แจ ง (Explicit Knowledge) และนํ า ไปถ า ยทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันภายในสวนงานเกิดเปนองคความรูที่ฝงในงานประจํา ไมเพิ่มภาระงาน กอใหเกิดองคกร
แหงการเรียนรูอยางแทจริง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงใหผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว
เปาหมายของการจัดการความรู
1) สรางระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร
2) ใชสารสนเทศในการรวบรวมองคความรู
3) นําความรูไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
4) เกิดเปนองคความรูที่ฝงในงานประจํา
คณะ มีรูปแบบในการจัดการความรู ดังนี้

รูปภาพที่ 4.1 รูปแบบการจัดการความรู
โดยการเผยแพร ขาวสารการดําเนินงานทุกอยางสรางเปนวัฒนธรรมและสังคมแหงการเรียนรูในองคกร และ
ปรับใชเครือขายสังคมออนไลน (social network ใหเขามามีบทบาทเพื่อใหการจัดการความรูเขาถึงบุคลากรทุกคนที่
อยูในกลุมเครือขาย
โดยในปการศึกษา 2561 คณะมีแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้

-54.2 ก (2) การเรียนรูระดับสถาบัน
คณะมีการดําเนินงานการเรียนรูระดับสถาบันโดยสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรผานระบบ KU-KM
Community KU KM by KU Workplace และ KU-KM Day เปนกิจกรรมที่มีการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
วิทยาเขต การนําเสนอกระบวนการจัดการความรู เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรูของสวนงานภายใน
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
การจัดการสินทรัพยความรูของคณะ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการจัดการความรู
1. พัฒนาเว็บไซต KM CENTER เพื่อเปนแหลงรวบรวมองคความรู และเผยแพรองคความรู รวมทั้งติดตามการ
นําไปใชประโยชน
2. สรางไลนกลุม KU-EDS KM (สมาชิกเปนบุคลากรภายในคณะ เพื่อเปนศูนยกลางการ ประชาสัมพันธขอมูล
ความรู การแลกเปลี่ยนความรูดานตาง ๆ
3. สราง Page Facebook KM Center คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพื่อเผยแพรขาวสาร องคความรู
จากหนวยงาน รวมทั้งเผยแพรองคความรูจาก page อื่น ๆ
4. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เปนชองทางในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ลดระยะเวลาการ
ทํางาน และประหยัดทรัพยากร
5. จัดทํา clip เผยแพรองคความรูผาน youtube
6. เผยแพรในระบบ KU-KM Community บริหารจัดการโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร
เผยแพรความรูของสวนงานผานระบบคลังความรูของมหาวิทยาลัย (KU Knowledge Repository) บริหารจัดการโดย
สํานักหอสมุด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 4 วาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู (วาระอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

(นางสาวผจงจิต มวงพารา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

