เครื่องมือ A1
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงานโครงการ (ระดับรายการ)
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
**********************************************************************************
1. ชื่อรายการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพสู่การจัดการความรู้ทามาหากิน

ตามแนวทางศูนย์การเรียนรู้กินได้
2. งบประมาณที่ได้รับ
2.1 งบประมาณทีไ่ ด้รับ 57,100 บาท เงินรายได้ทไี่ ด้รับ .......-....... บาท
2.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส
ไตรมาส 1 จานวน
- บาท
ไตรมาส 2 จานวน
- บาท
ไตรมาส 3 จานวน
23,800 บาท
ไตรมาส 4 จานวน
33,300 บาท
3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในองค์การโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธรได้มีการใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการต่างๆ มา
บูรณาการให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน งาน และองค์การ เพื่อให้เป็น “องค์กร
แห่งการเรียนรู้” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธรมีบุคลากร
กรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีองค์ความรู้ที่กระจายอยู่ในตัวบุคคลที่ยังไม่มีการรวบรวม ดังนั้น จึงได้นาเครื่องมือการจัดการความรู้
(KM) เพื่อดึงองค์ความรู้ ที่มีในองค์กรในตัวบุคลากรและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนางาน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ เข้ามาปรับและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
ดังนั้น จึงได้กาหนดแผนพัฒนาการจัดการความรูป้ ระจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น และการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสูส่ ถาบันการเรียนรูท้ ี่
ผ่านมาพบว่าวิทยาลัยชุมชนยโสธร มีการใช้การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่มคี วามชัดเจนและเป็นรูปธรรมในแง่การใช้การจัดการความรู้เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนไปสู่ความสาเร็จ แม้ว่ามีการจัดการความรู้ที่มีการปฏิบตั ิในองค์กรในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ การทานุ
บารุงศิลปะวัฒนธรรม ที่นาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในงานประจา วิทยาลัยชุมชน
ยโสธร จึงกาหนดกรอบแนวคิดในการนาการจัดการความรูม้ าใช้เพื่อการพัฒนาในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในประเด็นหลักสาคัญ คือ
การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เน้นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพสู่การจัดการความรู้ทามา
หากินตามแนวทางศูนย์การเรียนรูก้ ินได้ ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนยโสธรจึงได้จดั โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การจัดการความรู้ทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพสู่การจัดการความรู้ทามาหากินตามแนวทางศูนย์การเรียนรู้กินได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพสู่การจัดการความรู้ทามาหากินตามแนวทางศูนย์การเรียนรู้
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กินได้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จัดทา
เป็นชุดองค์ความรู/้ คู่มือ/วีดีทัศน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ต่อ บุคลากร อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชน บุคคลภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปราชญ์ชุมชน / ผู้นาชุมชน
4.2 เพื่อให้ บุคลากร อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชน บุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และปราชญ์ชุมชน / ผู้นาชุมชนได้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพสู่การจัดการความรู้ทามาหากินตามแนวทางศูนย์การเรียนรู้กินได้ร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ
4.3 เพื่อพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สามารถรวบรวมองค์ความรู้ทไี่ ด้จดั ทาเป็นชุดองค์ความรู/้
คู่มือ/วีดีทัศน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1 บุคลากรและอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชน
5.2 บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
5.3 ปราชญ์ชุมชน / ผู้นาชุมชน
6. วิธีดาเนินการ (ขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม/ช่วงการดาเนินงาน และวิทยากรเป็นใคร)
กิจกรรม
วิธีการ / การดาเนินงาน
ระยะเวลา
1. การแต่งตั้งคณะทางานและ 1. จัดตั้งทีมงานเพื่อดาเนินโครงการ
ต.ค.-ธ.ค. 2560
ประชุมคณะทางาน
2. จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนกาดาเนินงาน
2. ประสานเครือข่ายเพื่อ
2. ประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ม.ค.-ก.พ. 2561
เข้าร่วมการประชุม
และปราชญ์ชุมชน / ผู้นาชุมชน เพื่อเข้าร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ประชุม/สัมมนา
3. ดาเนินการจัดการประชุม/สัมมนา
มิ.ย. 2561
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กลุ่มย่อยแต่ละชุดองค์ความรู้
ตามความสนใจและความต้องการของชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
- กลุ่มการเลี้ยงมดแดงเพื่อขายไข่
- กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
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วิทยากร
-

นายนิกร สุวรรณดี
นางสาวปิยดา ปัญญาศรี
นายวสันต์ บุญล้น
นางสาวอนงค์ หลอดแก้ว

กิจกรรม
4. การเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชน

5. การติดตามและประเมิน
ผลการดาเนินงาน

วิธีการ / การดาเนินงาน
4. ดาเนินการเผยแพร่องค์ความรูท้ ุกรูปแบบ
เพื่อประโยชน์ต่อการบริการวิชาการ รับสมัคร
ผู้ที่สนใจนาชุดองค์ความรู้ไปใช้จริง เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวได้จริง
5. บริหารจัดการความรู้ตามแผนงาน
และประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(P-D-C-A)

ระยะเวลา
ก.ค.-ส.ค. 2561

ก.ย. 2561

วิทยากร
นายนิกร สุวรรณดี
นางสาวปิยดา ปัญญาศรี
นายวสันต์ บุญล้น
นางสาวอนงค์ หลอดแก้ว
-

7. ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน (เชิงพรรณนา)
วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานของโครงการฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คณะทางานดาเนินการประชุมวาง
แผนการดาเนินงานตามกิจกรรมทีก่ าหนดไว้ในโครงการฯ โดยมีกิจกรรมคือ ประสานเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
พร้อมทั้งดาเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยแต่ละชุดองค์ความรู้ตามความสนใจและความต้องการของชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ จัดประชุม ณ ศาลากลางบ้านโนนยาง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย มีผู้เข้าร่วมการประชุม
จานวน 20 คน
- กลุ่มการเลี้ยงมดแดงเพื่อขายไข่ จัดประชุม ณ ศาลากลางบ้านผักบุ้ง ต.ดงแคนใหญ่ อ.คาเขื่อนแก้ว มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมจานวน 30 คน
- กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จัดประชุม ณ ศาลากลางบ้านผักบุ้ง ต.ดงแคนใหญ่ อ.คาเขื่อนแก้ว มีผู้เข้าร่วม
การประชุมจานวน 30 คน
- กลุ่มผลิตภัณฑ์จกั สานจากไม้ไผ่ จัดประชุม ณ ศาลากลางบ้านหนองเป้า ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง มีผู้เข้าร่วมการประชุม
จานวน 30 คน
จากนั้นวิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อการบริการวิชาการ โดยรับสมัคร
ผู้ที่สนใจนาชุดองค์ความรู้ไปใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้จริง มีจานวน 64 คน
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากร อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชน บุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปราชญ์ชุมชน / ผู้นา
ชุมชน จานวน 110 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาชุดองค์ความรู้
2. วิทยาลัยชุมชนยโสธรมีชุดองค์ความรู้/คู่มือ/วีดีทัศน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ จานวน 4 ชุดองค์ความรู้
8.2 เชิงคุณภาพ (ผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับใด , การนาไปใช้ประโยชน์ และอื่นๆ)
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมอยู่ในระดับมาก พร้อมทั้งให้ความสาคัญใน
การพัฒนาชุดองค์ความรู้และนาชุดองค์รู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชีวิตประจาวันในการประกอบอาชีพเสริมจากการทานา และเพิ่มรายได้ให้กบั
ครอบครัวได้จริง
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8.3 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1. สามารถนาชุดองค์ความรูไ้ ปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้
2. เป็นทางเลือกสาหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจชุดองค์ความรู้ที่วิทยาลัยชุมชนยโสธรจัดทาขึ้นทั้ง 5 เรื่อง
3. เผยแพร่ภมู ิปัญญาชุดองค์ความรู้ทั้ง 5 เรื่อง จากรุ่นสู่รุ่น
9. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
9.1 ปัญหาอุปสรรค
บุคลากรที่จะดาเนินการจัดทาชุดองค์ความรู/้ คู่มอื /วีดีทัศน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ มีภาระงานอื่นๆ มาก จึงมีเวลาในการ
จัดทาชุดองค์เท่าที่ควรความรู้/คูม่ อื /วีดีทัศน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ค่อนข้างน้อย
9.2 ข้อเสนอแนะ
10. ภาพกิจกรรม (แสดงกิจกรรมการอบรม และแสดงผลผลิต)

11. อื่น ๆ (ถ้ามี
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุลผู้จดั ทารายงาน นางสาวปิยดา ปัญญาศรี ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0818738960 , 0851230875
e-mail address PP_KENG@HOTMAIL.COM
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