คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี
ประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและทีป่ รึกษา
ให้แนวทางในการดาเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยให้
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจด้านต่างๆ ดังนี้
1. โครงการที่ดาเนินการโดยกลุ่มภารกิจ (Cluster) อาทิ เรื่องอาหาร
สิ่งแวดล้อม ขยะ ภัยพิบัติ ผู้สูงอายุ ฯลฯ
2. กิจกรรมเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ (นานาชาติ) เช่น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ
3. กิจกรรมนักศึกษาที่เด่นๆ ของสโมสรนักศึกษา
4. โครงการบริการวิชาการที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้อานวยการสานักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจต่างๆ

แนวทางในการดาเนินงานการจัดการความรู้และองค์กร
แห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะทางาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ (KM) ณ ห้องประชุม 1608 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ประชุมร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงานเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกาหนดความรู้ เสาะหาความรู้ และสนับสนุนวิชาการ
(1) สารวจ วิเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัยที่ผ่านมา โดยกาหนดขอบเขตของ
ความรู้ รวบรวม จ าแนก และจั ด เก็ บ เข้ า สู่ ร ะบบคลั ง ความรู้
ซึ่งข้อมูล ความรู้ดัง กล่าวอาจรวมข้อมูลกิจ กรรม และข้อมูลส าคัญ
อื่น ๆ ที่ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ใ นการสนั บสนุน ภารกิ จ ของคณะฯ
ไว้ด้วย
(2) สัง เคราะห์เอกสารรายงานการประชุม เอกสารการวิจัย
และความรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ท าให้ เ ป็ น องค์ ความรู้
ทีส่ ามารถใช้เผยแพร่สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยด้านการสาธารณสุข
2. ด้านการพัฒนาระบบคลังความรู้
(1) พัฒนาระบบคลังความรู้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ จัดหมวดหมู่ /ทาสารบัญองค์ความรู้ จาแนก
ความชานาญ/เชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์
สะดวกในการค้นหา มีการแสดงรายละเอียดขององค์ค วามรู้และ
ระดับการเข้าถึงข้อมูลความรู้อย่างเหมาะสมกับระดับของผู้ใช้งาน
สร้างช่องทางการประเมินระบบ/การรับฟังความคิดเห็น/การทาให้
เกิ ด การแลกเปลี่ ย น/การฝากข้ อ ค าถาม และสามารถจ าแนก
ผู้ใช้งานได้
(2) จัดทาระบบการประเมินผล การรับฟังความคิดเห็น การทา
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง ระบบการ
ฝาก/ตอบข้อค าถาม รวมทั้ง การจ าแนกประเภทและคุณลักษณะ
ของผู้ใช้งานเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป (ต่อหน้า2)

3. ด้านการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(1) พัฒนาทักษะบุค ลากรในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้ ง รูป แบบการจั ดอบรม การศึกษาดูง าน การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยทักษะที่มีค วามส าคัญได้แก่ การทา
หน้าที่ facilitator และการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม (เช่น มีการใช้บริการผู้พิการทางสายตามาช่วยถอดเทป
การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากบุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาแต่ ละ
ชั้นปี/ สโมสรนักศึกษา เป็นต้น)
(2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า รวมทั้ง การนาความรู้ไปสู่การ
พั ฒ นากระบวนการท างาน การเรี ย นการสอน และการพั ฒ นา
หลักสูตร
(3) สร้างให้เกิดบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การ
จัดกิจ กรรมรณรงค์การชักชวน/สร้างการมี ส่วนร่วม การก าหนด
แนวทางร่วมกันในระดับคณะเพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่า งคณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึก ษาของแต่ ล ะภาควิ ช าฯ
ทั้ ง กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน กิ จ กรรมเสริ ม และการ ประชุ ม
ภาควิชาฯ
4. ด้านการสื่อสารข่าวสารความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
(1) น าประเด็ น จากเวที ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ไ ปสู่ ก ารท า
โครงการวิจัยของคณะฯ หรือการสนับสนุนคณะทางานด้านการวิจัย
ของคณะฯ
(2) คิด ค้ นวิ ธีก ารและช่ องทางในการสื่อ สารข่า วสารความรู้
สาคัญให้กับคณาจารย์ บุค ลากร นักศึกษา และภาคีเครือข่ายงาน
สาธารณสุข (เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ เสียงตามสาย/
ทีวีออนไลน์ วารสาร/สื่อสิ่ ง พิมพ์ ต่างๆ เวทีแลกเปลี่ย น กิจ กรรม
รณรงค์สร้างแรงจูงใจ นิทรรศการความรู้ ป้ายประกาศ หนังสือเวียน
เป็นต้น)
(3) มีศูนย์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความรู้สาคัญ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อทาหน้าที่ให้ข้อมูลกับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบข้อมูลเพื่อการประสานความร่วมมือด้าน
การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ
โดรูปแบบของศูนย์ฯ อาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบการจัดให้มีจุดบริการ
ถาวร/ชั่วคราว การจัดบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (call center)
การกาหนดหน้าที่ให้กับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องฯลฯ

จัดทาโดย
คณะทางานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้
1. เพื่อกาหนดความรู้ เสาะหาความรู้ และสนับสนุนวิชาการในการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อพัฒนาระบบคลังความรู้สนับสนุนการในการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้และการจัดการ ความรู้ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้และการจัดการ ความรู้ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4) เพื่อสื่อสารข่าวสารความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณบดี ประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
และที่ปรึกษาคณะทางานฯ ให้แนวทางในการดาเนินการ
กิจกรรมการจัดการความรู้ โดยให้คัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมที่น่าสนใจด้านต่างๆ หลายด้าน อาจารย์ขวัญเมือง
แก้วดาเกิง ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ประธาน
คณะทางานพัฒนาองค์กร แห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
(KM) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทาหน้าที่เป็น
ประธานการประชุม วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เราจะมี
กิจกรรมแรก สุนทรียสนทนา ชื่อว่า กิจกรรมกินขนม ระดมสมอง
เริ่มเวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม
เมืองแมน เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกัน...

หน้า 2

