รายงานประจาปีงบประมาณ ๒๕61 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ถูกจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมี
พันธกิจในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรวิทยาลัย ฯ ให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ทางานภายใต้งานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้ าประสงค์ของโครงการจั ดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่ งการเรียนรู้ คือเพื่อให้บุคลากรและอาจารย์
ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ ที่จะนามาใช้ในการจัดการความรู้ทั้งการพัฒนาบัณิิตด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึง่ ผลการดาเนินงานดาเนิน
มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การจัดการความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ ๒๕61 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนิน งานจัดโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่ องค์กรแห่ งการเรียนรู้ รวม 3 กิจกรรม เป็นเงิน 40,77๐ บาท
ภายใต้งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ด้าน มีความสอดคล้องกับโครงการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ผลการดาเนินงานสรุปได้
1. โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน: จานวน 1 ครั้ง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยเรื่อง “เวทมนต์ของคนเป็ น ครู ” , เรื่อง “Smart Tools for Learning”และเรื่อง “Timeline
ประยุกต์ใช้กับวิชาประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
2. โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย : จานวน 1 ครั้ง ประกอบด้วยเรื่อง การวิจัยสร้างความหมายใหม่
ในการเรียนรู้, เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิจัย R2R เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10,
และเรื่อง การพัฒนาวัคซีนโดยใช้แบคทีเรียเป็นพาหะนาส่ง ฯลฯ
3. โครงการจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ครั้ง ได้แก่
เรื่อ ง“คนดี และความดี ... ดีอย่ างไรไม่ เกิด โทษ”และ เรื่อง “เทคนิ คการให้ บ ริการงานยานพาหนะอย่ างมี
ประสิทธิภาพ”
โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้
1. โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน: เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ของคณาจารย์ ให้ มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรูป แบบต่างๆ
เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ อ ง Smart Class Room วิ ท ยาลั ย แพทยศาสต์ แ ละการสาธารณสุ ข
ประกอบด้วยเรื่อง “เวทมนต์ของคนเป็ น ครู ” , เรื่อง “Smart Tools for Learning”และเรื่อง “Timeline
ประยุกต์ใช้กับ วิชาประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีอาจารย์ทั้งกลุ่มวิช า

แพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน
จานวน 31 คน จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 62)
จากผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ดังกล่าวอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ในการดาเนินงานครั้งนี้ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้นจานวน 900 บาท
ภาพที่ 1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

2. โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์วิจัยของคณาจารย์ เพื่อนามาพัฒนาการวิจัยและการปฏิบัติงาน โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสต์
และการสาธารณสุข ประกอบด้วยเรื่อง การวิจัยสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ , เรื่อง การพัฒนาเครือข่าย
วิจั ย R2R เพื่ อ การควบคุ ม การบริ โภคยาสู บ พื้ น ที่ เขตสุ ข ภาพที่ 10, และเรื่อ ง การพั ฒ นาวัค ซี น โดยใช้
แบคทีเรียเป็นพาหะนาส่ง ฯลฯ ซึ่งมีอาจารย์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน
จานวน 26 คน จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 52)
จากผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ดังกล่าวอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ในการดาเนินงานครั้งนี้ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้นจานวน 900 บาท

ภาพที่ 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “คนดีและความดี... ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ”
โดยพระอธิการไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “คนดีและความดี... ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาธรรมะมาพัฒนาตนเองในการ
เรีย น การปฏิ บั ติ งานและการน ามาประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ส่ งเสริม และสร้าง
วัฒ นธรรมองค์ กรที่ ดี เป็ น องค์ก รที่ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม เป็ น องค์ ก รที่ มี ส านึ กที่ ดี ต่อ สงคม อั น จัก น าไปสู่
“สังคมแห่งคนดี” ในอนาคต ตามอัตรลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดี ต่อสังคม” โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุล าคม
2560 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดยพระอธิการไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระ
วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคคลากรที่สนใจ จานวน 200 คน

ภาพที่ 3 ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

ภาพที่ 4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน

ตารางเปียบเทียบผลการดาเนินการ KM ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
ลำดับที่

รำยละเอียด

ผลกำรดำเนินงำน
พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

1

ด้านการเรียนการสอน

1

2

2

1

2

ด้านการวิจัย

1

1

3

1

3

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ

3

3

1

2

