รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มจธ.
ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุม 413 ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี
----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ดร.เกษรา
รศ.ดร.บัณฑิต
ผศ.ดร.ศศิธร
ดร.ธีราพร
ดร.นันทน์
รศ.ดร.ธนัญญา
ดร.วรรณา
ดร.สุรัตน์
นางสาวฉันทนา
นางสาวกนกรัตน์
ดร.ก้องกาญจน์
นางสาวรัตน์สตา
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวสายชล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภณกุล
2. น.ส. นพรัตน์
3. น.ส. สุชาดา

วามะศิริ
ทิพากร
สุวรรณเทพ
ชัยอรุณดีกุล
ถาวรังกูร
วสุศรี
เต็มสิริพจน์
ชุ่มจิตต์
ภู่ธราภรณ์
นาคหฤทัย
วชิรพนัง
ดารงจริยาสีห์
แสงทอง
บุญศิริเอื้อเฟื้อ

ภวคุณวรกิตติ์
รุ่งพราน
ศาสตรานุรักษ์กุล

ผู้มาประชุมไม่ได้
1.
2.
3.
4.
เริ่มประชุมเวลา

รศ.ดร.สุวิทย์
ผศ.ดร.ประเสริฐ
ผศ.สุภาณี
อ.มนตรี
9.40 น.

แซ่เตีย
คันธมานนท์
เลิศไตรรักษ์
สุภัททธรรม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ 759/2557 ลงวันที่ 8
สิงหาคม 2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มจธ. (KM Committee) โดยมี รศ.ดร.
บัณฑิต ทิพากร เป็นประธานคณะกรรมการฯ และผู้บริหารความรู้ของ มจธ. (Chief Knowledge Officer : CKO)
โดยมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ มจธ.
กรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การความรู้ มจธ. กล่ า วรายงานค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 855/2557 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ มจธ. (KM Team) โดยมีหัวหน้าทีมงานจัดการ
ความรู้ (ที่ปรึกษา) 3 ท่าน คือ 1) ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล 2) อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ และ 3) อ.ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์
รวมถึงชี้แจงอานาจหน้าที่ทีมงานจัดการความรู้ และวาระในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมคณะทางานฯ
ร่างแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้พิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การเรียนปรึกษาท่านที่ปรึกษา ในประเด็นร่างแผนการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้
มจธ. ปีการศึกษา 2557
ดร.ก้องกาญจน์ แจ้งว่าทีมงานการจัดการความรู้ มจธ. (KM Team) ได้ร่างแผนปฏิบัติงานฯ
แล้วจึงเรียนเสนอขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาของทีมงานจัดการความรู้ มจธ. และ ผู้บริหารความรู้ของ มจธ.
(CKO) ตามลาดับ และปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ มจธ. ปีการศึกษา 2557
มติที่ประชุม
วาระที่ 2

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ร่างแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มจธ. ประจาปีการศึกษา 2557
ดร.ก้องกาญจน์ ได้ นาเสนอร่างแผนปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ มจธ. ปีการศึกษา 2557
ตามล าดั บ ในเอกสารวาระการประชุ ม แนบท้ า ยเพื่ อ เรี ย นขอค าแนะน าจากคณะกรรมการบริ ห ารฯ โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มจธ. ได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ดังนี้
- การกาหนด KPIs ต้องรู้ Base Line ก่อน ดังนั้น ควรมีการ Check Stock เพื่อสารวจ
ปริมาณ/ความต้องการของบุคลากรที่แท้จริง และ add value เพิ่ม เพื่อดึงดูดความสนใจ มิเช่นนั้นจะมีผู้เข้าร่วม
น้อย ไม่ได้รับการตอบรับที่ดี
- ควรเปลี่ ย นจากแผนปฏิ บั ติ ง าน 1 ปี เป็ น แผนปฏิ บั ติ ง าน 2-3 ปี โดยมี ก ารทบทวน
แผนปฏิบัติงานทุกปี เพื่อทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรมีการเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรม ว่า
ประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดเช่น จากแผนฯ ปี 2556 มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาเรื่องใดบ้าง เพื่อ
นามาใช้เป็นฐานคิดวางแผน/กิจกรรม สาหรับปี 2557 ต่อไป
- ตารางแผนกิจกรรมฯ ยังขาด KPIs เชิงคุณภาพ/ปริมาณ
- ควรทบทวนปัจจั ยแห่งความสาเร็จ ว่ามีความเป็นไปได้หรือมีอิทธิพลกับเป้าหมายของการ
จัดการความรู้มากน้อยเพียงใด เช่น ทบทวนการปรับโครงสร้างการจัดการความรู้ ว่าเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จใช่
หรือไม่
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- ควรมีการถอดบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ เช่น มินิโสเหล่ เป็นต้น และทาการบันทึกจัดเก็บ
รายละเอียดผลการจัดกิจกรรมไว้ เพื่อทาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge : EK) สะท้อนให้เห็นถึง Best
Practice แต่ละกิจกรรมคืออะไรบ้าง มีจานวนเท่าไร
รศ.ดร.ธนัญญา ได้ให้ข้อมูลว่าในการประเมิน QA พบว่า มีหลายคณะมีองค์ความรู้ที่ดีแต่ไม่ได้
ถูกรวบรวมและเผยแพร่ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่ง มีโครงการช่วยเหลือชุมชน ทั้งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/วิถีชีวิต การทาวิจัยในชั้นเรียนของคณะศิลปศาสตร์ และอีกหลายโครงการ/กิจกรรม ที่พบ EK ใน
ระหว่างกระบวนการ QA ดังนั้น KM Team จึงควรเข้าไปสนับสนุน/ส่งเสริม แนะนาและหาทางช่วยเหลือให้เกิด
การถอดองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ออกสู่ภายนอก
ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นการดูข้อมูลผลการประเมินภายใน (QA) รวมถึงอาจจะสัมภาษณ์
คณะกรรมการประเมินเพื่อให้ได้ทราบถึงการประเมินคะแนนว่าพิจารณาอะไรบ้าง
ดร.นั น ทน์ ให้ ความเห็ น ว่า ไม่ ควรน าตารางคาแนะนาการประเมิ นประกันคุณ ภาพรายคณะ
(คะแนนตัวบ่งชี้ 7.2) เป็นสาระสาคัญในการพิจารณา/ตัดสินคุณภาพการทา KM เพราะคะแนนและคาแนะนานั้น
ขึ้น อยู่กับ ดุล ยพินิจ ประสบการณ์ และมุมมองของกรรมการแต่ล ะท่านซึ่งมีทั้งกรรมการภายในและกรรมการ
ภายนอกเนื่องจากแต่ละคณะ/หน่วยงาน ไม่ได้มีการวางแผนที่เป็นระบบ ชัดเจน บางคณะ/หน่วยงานอาจจะทา
แต่ที่คะแนนไม่ครบ เหตุจากทาไม่ครบทุกขั้นตอน/กระบวนการ เช่น มีการ Sharing แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บ เป็นต้น
โดยเฉพาะเกณฑ์การจัดทาระบบการประเมิน/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ยังไม่มีความชัดเจน ทาให้ส่งผลต่อความเข้าใจ
เรื่องการวางแผนการทา KM ของแต่ละหน่วยงาน แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคณะ/หน่วยงาน มจธ. ในเชิงพฤตินัย
นั้น มีการทาในสิ่งที่เรียกว่า KM อยู่ตลอดเวลา เช่น การสร้าง Trainer (Q Concept) โดยถอดความรู้จาก อ.กิตติ
ศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ มาสู่ อ.นคร ศรีสุขมบวรชัย และ อ.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ เป็นการถ่ายทอดความรู้และทา
ให้เกิดการ Sharing และสร้าง Materials ใหม่ในการสอนตามความเข้าใจของผู้เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
สะท้อนภาพการทา KM ได้เป็นอย่างดี มีการจัดเก็บ/เผยแพร่ ตามหลักการ KM ทุกประการ ซึ่งถือเป็น Based
Line การทา KM อย่างหนึ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการทา R2R (การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย) และได้มีการนาเสนอ
และ sharing ให้หน่วยงานอื่นทราบ แต่ไม่ได้มีการบันทึกปัญหา/อุปสรรค (Record) แต่อย่างใด ทาให้ไม่ครบตาม
กระบวนการการทา KM ซึ่งในประเด็นนี้ทางทีมงานการจัดการความรู้ (KM Team) สามารถเข้าไปร่วมสนับสนุน/
เสริมสร้าง ให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้
และสิ่ งที่ส าคัญ คื อ ประเด็น คาถามจากกลุ่ ม คนส่ ว นใหญ่ คือ การทา KM คืออะไร ต้ องท า
อย่างไร ขาดความเข้าใจเรื่องการทา KM ตามหลักเกณฑ์/ขั้นตอนของส่วนกลาง เช่น หลายคนตั้งคาถามว่าสิ่งที่เรา
ทาไม่ใช่ KM หรือ? การสอนหนังสือทาไมจึงไม่เป็นการทา KM ตลอดจนการทางานของทุกหน่วยงานที่ผ่านมาไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์/วิธีการ ตามขั้นตอนของ KM จึงทาให้ผลการประเมินไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น
ประธานเห็นว่ากระบวนการทา KM ในประเทศไทย ไม่สอดรับกับวัฒนธรรมของคนไทย ที่ไม่
ชอบการจดบันทึกแต่เน้นรูปแบบการถ่ายทอดแบบปากต่อปากแล้วเก็บไว้ที่ตนเอง ไม่มีการเผยแพร่ออกไป จึงทา
ให้การกระบวนการทา KM ไม่เหมือนกับต่างประเทศ ดังนั้น การกระตุ้น/บังคับให้มีการบันทึกจึงเป็นสิ่งสาคัญ ใน
การทา KM โดยอาจเริ่มจากการสร้างให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบันทึก เป็นต้น
ปัญหาความไม่เข้าใจกระบวนการทา KM เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1) ลักษณะพฤติกรรม
ของคนไทยที่ไม่ชอบการบันทึกตามหลักการ KM 2) คนไทยส่วนใหญ่รู้ว่า KM คืออะไร แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้
กับการทางานได้ (รู้แต่ไม่เข้าใจ) จึงจาเป็นต้องหากระบวนการ/เครื่องมือ ในการนาไปใช้ เช่น การลงมือฝึกปฏิบัติ
อย่างจริงจัง เปลี่ยนวิธีการทางานให้ผู้อื่นสามารถคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยง
ประสานงานสานต่อในแต่ละขั้นตอนกระบวนการทางานระหว่างหน่วยงานได้ ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนแผนการ
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ปฏิบัติงาน KM ในทุกระยะ โดยอาจเริ่มจาก แผนระยะ 3 ปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการทา KM
(Process) ที่ถูกต้องร่วมกันได้ก่อน
ดร.นันทน์ เห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการทา KM ในปัจจุบัน เป็นในลักษณะ “รู้จา แต่ไม่
รู้จัก” หมายถึง จาได้ว่าคืออะไร แต่ไม่สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้น การจะทาให้ผู้อื่นเข้าใจการทา KM ควรเริ่มจาก
การเข้าไปสนับสนุน/ส่งเสริม ถอดบทเรียนและถ่ายทอดความรู้อย่างจริงจัง ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ มุมมอง และวิธีการ/พฤติกรรมการทางาน และอาจต้องใช้เวลาและการสนับสนุน/ส่ งเสริม ชี้ให้ เห็ นถึง
ประเด็นสาคัญอยู่เสมอ โดยอาจใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมที่มีอยู่ (Trainer : Q Concept) จัดการให้ความรู้/คาแนะนา
การสนับสนุนส่งเสริมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เช่นการเพิ่มเติมขั้นตอน/กระบวนการบางส่วน การฝึกการบันทึก
เป็นต้น
สรุปแนวทางความคิดเห็นของที่ประชุม ได้ดังนี้
- การเสนอในที่ ป ระชุ ม กรณี KPI จึ ง ไม่ใ ช่ ก ารเพิ่ มจ านวน แต่เ ป็ น การเพิ่ม ความเข้ าใจใน
ขั้นตอน/กระบวนการทา KM ในกลุ่มเป้าหมาย (Quality) และเป็นการสร้าง Change Agent เพื่อที่จะไป Train
ผู้อื่นต่อไป กล่าวคือ มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับคนกลุ่มนี้เป็นหลัก ทาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทา KM ที่
ชัดเจนขึ้น หลังจากนั้นจะเกิด Change Agent ที่สามารถนาไปขยายผล/กระจายในกลุ่มอื่นต่อไปได้ในวงกว้าง
(เพิ่มจานวน)
- การพูดคุยกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับปัญหาในการเรียน/การสอบของนักศึกษา เพื่อ
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข อาจเทียบได้กับกระบวนการทา KM และสามารถนาไปแลกเปลี่ ยนในวงสนทนา
ระหว่างอาจารย์/มหาวิทยาลัยอื่นได้ (Sharing) จัดเป็นกระบวนการ KM ได้เช่นเดียวกัน เป็น KM ในกระบวนการ
เรียน/การสอน แต่การสอนไม่ใช่การทา KM
- สร้างเครื่องมือในการถอดองค์ความรู้ โดยไม่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพียงอย่าง
เดียว ทาอย่างไรให้เกิดการตื่นตัวและสนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังและยั่งยืน สร้างกระบวนการฝึกให้คนในองค์กรมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการทาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (โดยอาจเป็นหน้าที่ของ
สถาบันการเรียนรู้ (LI) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะดังกล่าว ให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนและสามารถนาไปใช้
งานได้) เช่น ให้ KM Team ประสานกับ LI จัดกิจกรรมสอนกระบวนการคิด การเขียนรายงาน จัดหาสถานที่/
บุคลากรในการเก็บรวบรวม พร้อมช่องทางในการเผยแพร่/กระจายความรู้
- จุดเน้นสาคัญของ R2R (Routine to Research) ไม่ใช่การตีพิมพ์ หรือการนาเสนอผลงาน
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง แต่เป็นการนาความรู้จากกงานวิจัยดังกล่าวเพื่อนามาปรับใช้/พัฒนาในการทางานให้มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น
ดร.นันทน์ เห็นว่าการจัดการความรู้ (KM) และการประกันคุณภาพ (QA) มีจุดร่วม KPI เดียวกัน
คือ คุณภาพของงานที่ดีขึ้น ไม่ใช่อยู่ที่จานวนกิจกรรม แต่ในความเป็นจริงการวัดเรื่องคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา
และพิสูจน์ได้ยาก และควรมีการมุ่งประเด็น (Focus) ไปที่ Area ก่อน ว่าจะเอาด้านใดก่อน เช่น การนา KM มาใช้
กับการทาอย่างไรให้ มจธ. มีความโดดเด่ น/เชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมือนในอดีต
(Hands on) สามารถถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการ/ปฏิบัติการไปยังคนรุ่นต่อไปได้ จึงเกิดคาถามเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์หรือทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ ว่าควรจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด การเรียนการสอนของอาจารย์ในยุคปัจจุ บัน
จะมีคุณภาพเหมือนในอดีตหรือไม่ อย่างไร
ประธานเห็นว่าทิศทางการพัฒนาของ มจธ. มี 2 แนวทาง คือ 1) การนากระบวนการผลิตช่าง
เทคนิค (กระบวนการเก่า) มาคัดลอกและทาซ้า ซึ่งทาได้ง่าย และ 2) การทาวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (จัดเป็นกระบวนการทา KM เช่นกัน) ซึ่งทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ที่
ดีที่สุด คือ KMUTT 3.0 เป็นการเน้นที่คุณภาพของการสอน เกิดการเรียนรู้แบบเข้าใจและปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงอาจ
จาเป็นต้องมีการทาความเข้าใจวัฒนธรรม Hands on ในทัศนะ/นิยามใหม่ โดยในแผน KM ปีแรก อาจต้องมีการ
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Check Stock และเริ่ม Focus ในเป้าประสงค์แต่ละปี เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ส่งผลต่อผลลัพธ์จาก
การสอนของอาจารย์ที่มีนักศึกษาเป็นตัวแสดงผล ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้/ทรัพยากร/หลักสูตร
ทั้งนี้ KM Team กาหนด KPI ให้ชัดเจนกว่านี้ และเอา KPI นี้ไปพิสูจน์วัด Change Agent
เพื่อให้ Change Agent สามารถขึ้นไปถึง KPI บางเรื่องได้ (มี 2 ส่วน คือ Change Agent และ Best Practice)
และในทางกลับกัน Change Agent คือ Best Practice ของบุคคลที่เข้าใจกระบวนการ KM โดยสร้างความเข้าใจ
ให้มากขึ้น และขยายผลออกไปสู่กลุ่มอื่น ซึ่งอาจใช้รูปแบบ CoPs เป็นต้น
กรณีแผนฯ KM 5 ปี อาจใช้วิธีเขียนแผนขออนุมัติงบประมาณก่อน 3 ปี และทาการ review
ทุกๆปี (1+2) เพื่อทาให้มีการปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สาหรับ KPI ใน 1 ปีแรก ควรหาเครื่องมือที่เหมาะสม
เพื่อทาให้บุคลากรมีการเขียนบันทึก/รายงาน กลับมาให้ได้ และควรมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด ในการทา
KM ด้วย เพื่อให้บุคลากรสามารถถอดรหัส/วิเคราะห์ข้อมูลในการทางานได้ เช่น การบูรณาการการทางานระหว่าง
หน่วยงานภายใต้แนวคิด/หลักการ SLA ที่ไม่ยึดติดกรอบการทางานหรือข้อปฏิบัติเพียงอย่างเดียว
ดร.นันทน์ เห็นว่าอาจจะจับกลุ่ม focus ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องประกันคุณภาพ (QA) ของแต่ละคณะ
และให้ ย กตั ว อย่ า งเรื่ อ งการให้ ความรู้ (ตั ว บ่ งชี้ 7.2 - การให้ ค วามรู้ ) ซึ่ง ทุก คณะท าอยู่ แต่ ไม่ ได้ ถูก ต้อ งตาม
กระบวนการทา KM เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงคนกลุ่มดังกล่าวให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยง
กับตัวบ่งชี้ทุกตัวได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกัน
เลขานุการได้สรุปข้อเสนอแนะสาหรับกิจกรรมหลักในปีที่ 1 จากที่ประชุม ดังนี้
1) KPI ของคุณภาพการผลิตบัณฑิต มุ่งเน้นที่ความรู้และการประยุกต์ใช้ของกลุ่ม Change
Agent เพื่อให้ได้เครื่องมือ (Tools) ในการถอด EK ที่เหมาะสม และได้ Best Practice ของเครื่องมือจาก
Change Agent ที่นาเข้าสู่กระบวนการ ผ่านกิจกรรมการอบรม Change Agent ทั้งแนวคิดการทา KM และ
เครื่องมือที่ใช้
2) Facilitate คณะ/สานัก โดย focus ที่ QA
3) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในปีแรกแล้ว จะได้มีการปรับปรุง/พัฒนา/ขยายผลในปีต่อไป
ประเด็นคาแนะนาจากคณะกรรมการ สามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้ดังนี้
1. ด้านแผน
- ตั้งเป้าแผนระยะ 2-3 ปี และทาการ review ทุกปี
- กาหนด KPI (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ของทุกกิจกรรม
- ทบทวน Key success factor ที่เหมาะสม
- กาหนด KPI ในการถอด Best Practice ของทุกกิจกรรม เช่น โสเหล่ KM day เป็นต้น
2. ด้านการสร้างความตระหนัก/ให้ความรู้
- สร้างกระบวนการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3. ด้านการใช้กลไกที่สาคัญ (Mechanism)
- การหา Base Line ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
- กาหนด Change Agent เพื่อนาไป Train ให้มีความรู้ในกระบวนการ KM และสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการทางานได้
- กาหนด Incentive & Rewarding
- กาหนดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับคณะ/สานัก (KM Team อาจ
ไม่ได้เป็นผู้จัดเองทุกกิจกรรม แต่มีงบประมาณสนับสนุนให้) โดยมีวิธีการเชื่อมโยง/บูรณาการการใช้งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนระหว่างกัน

6

มติที่ประชุม มอบที ม งานจั ด การความรู้ มจธ. ปรั บ แก้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารฯ และเวี ย นให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ปิดประชุมเวลา

11.30 น.
นายภณกุล ภวคุณวรกิตติ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

