
แนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้และองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 
ที่ประชุมร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
1. ด้านก าหนดความรู้ เสาะหาความรู้ และสนับสนุนวิชาการ  
      (1) ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัยที่ผ่านมา โดยก าหนดขอบเขตของ
ความรู้  รวบรวม จ าแนก และจัดเก็บเข้าสู่ระบบคลัง ความรู้         
ซึ่งข้อมูลความรู้ดังกล่าวอาจรวมข้อมูลกิจกรรม และข้อมูลส าคัญ
อื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจของคณะฯ      
ไว้ด้วย  
      (2) สังเคราะห์เอกสารรายงานการประชุม เอกสารการวิจัย 
และความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท าให้ เป็นองค์ ความรู้         
ทีส่ามารถใช้เผยแพร่ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยด้านการสาธารณสุข    
2. ด้านการพัฒนาระบบคลังความรู้  
      (1) พัฒนาระบบคลังความรู้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ จัดหมวดหมู่/ท าสารบัญองค์ความรู้ จ าแนก
ความช านาญ/เชี่ยวชาญของบุคลากร เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์ 
สะดวกในการค้นหา มีการแสดงรายละเอียดขององค์ความรู้และ
ระดับการเข้าถึงข้อมูลความรู้อย่างเหมาะสมกับระดับของผู้ใช้งาน 
สร้างช่องทางการประเมินระบบ/การรับฟังความคิดเห็น/การท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยน/การฝากข้อค าถาม และสามารถจ าแนก       
ผู้ใช้งานได้  
      (2) จัดท าระบบการประเมินผล การรับฟังความคิดเห็น การท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง ระบบการ
ฝาก/ตอบข้อค าถาม รวมทั้งการจ าแนกประเภทและคุณลักษณะ
ของผู้ใช้งานเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป       (ต่อหน้า2) 
          
                                                                   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2559 

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

                         รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี    
           ประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและทีป่รึกษา  
ให้แนวทางในการด าเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยให้
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจด้านต่างๆ ดังน้ี 
1. โครงการที่ด าเนินการโดยกลุ่มภารกิจ (Cluster) อาทิ เรื่องอาหาร  
    สิ่งแวดล้อม ขยะ ภัยพิบัติ ผู้สูงอายุ ฯลฯ 
2. กิจกรรมเก่ียวกับวิเทศสัมพันธ์ (นานาชาติ) เช่น การแลกเปลี่ยน 
   นักศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ  
3. กิจกรรมนักศึกษาท่ีเด่นๆ ของสโมสรนักศึกษา  
4. โครงการบริการวิชาการที่น่าสนใจ 
    ทั้งน้ี ให้ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดี- 
ฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจต่างๆ  



วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้   
1. เพ่ือก าหนดความรู้ เสาะหาความรู้ และสนับสนุนวิชาการในการ 
   พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของคณะ 
   สาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   
2. เพ่ือพัฒนาระบบคลังความรู้สนับสนุนการในการพัฒนาองค์กร 
   แห่งการเรียนรู้และการจัดการ ความรู้ของคณะสาธารณสุข 
   ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   
3) เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กร  
    แห่งการเรียนรู้และการจัดการ ความรู้ของคณะสาธารณสุข   
   ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   
4) เพ่ือสื่อสารข่าวสารความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ 
    สาธารณสุขศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ 
    จัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

กิจกรรม 

หน้า 2 

                    รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล  
          คณบดี ประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
      และที่ปรึกษาคณะท างานฯ ให้แนวทางในการด าเนินการ       
    กิจกรรมการจัดการความรู้ โดยให้คัดเลือกโครงการ/ 
    กิจกรรมที่น่าสนใจด้านต่างๆ หลายด้าน อาจารย์ขวัญเมือง  
  แก้วด าเกิง ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ประธาน
คณะท างานพัฒนาองค์กร แห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
(KM) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท าหน้าท่ีเป็น  
ประธานการประชุม       วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เราจะมี  
กิจกรรมแรก สุนทรียสนทนา ชื่อว่า กิจกรรมกินขนม ระดมสมอง   
  เริ่มเวลา 08.30-12.00  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม  
         เมืองแมน เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกัน... 

ประชุมคณะท างาน พฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้  
(KM)  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559   

                                             จัดท าโดย 
คณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 

3. ด้านการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
      (1) พัฒนาทักษะบุคลากรในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งรูปแบบการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยทักษะที่มีความส าคัญได้แก่ การท า
หน้าที่ facilitator และการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม (เช่น มีการใช้บริการผู้พิการทางสายตามาช่วยถอดเทป  
การสร้ างการมี ส่วนร่ วมจากบุคลากร และ นักศึกษาแต่ ละ            
ชั้นปี/ สโมสรนักศึกษา เป็นต้น) 
      (2) เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า รวมทั้ง การน าความรู้ไปสู่การ
พัฒนากระบวนการท างาน การเรียนการสอน และการพัฒนา
หลักสูตร  
      (3) สร้างให้เกิดบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมรณรงค์การชักชวน/สร้างการมีส่วนร่วม การก าหนด
แนวทางร่วมกันในระดับคณะเพ่ือให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของแต่ละภาควิชาฯ     
ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม และการประชุม       
ภาควิชาฯ   
4. ด้านการสื่อสารข่าวสารความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ   
     (1) น าประเด็นจากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปสู่การท า
โครงการวิจัยของคณะฯ หรือการสนับสนุนคณะท างานด้านการวิจัย
ของคณะฯ  
      (2) คิดค้นวิธีการและช่องทางในการสื่อสารข่าวสารความรู้
ส าคัญให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และภาคีเครือข่ายงาน
สาธารณสุข (เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ เสียงตามสาย/
ทีวีออนไลน์ วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เวทีแลกเปลี่ยน กิจกรรม
รณรงค์สร้างแรงจูงใจ นิทรรศการความรู้ ป้ายประกาศ หนังสือเวียน 
เป็นต้น)  
      (3) มีศูนย์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความรู้ส าคัญ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เพ่ือท าหน้าที่ให้ข้อมูลกับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบข้อมูลเพ่ือการประสานความร่วมมือด้าน
การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
โดรูปแบบของศูนย์ฯ อาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบการจัดให้มีจุดบริการ
ถาวร/ชั่วคราว การจัดบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (call center) 
การก าหนดหน้าท่ีให้กับหน่วยบริการที่เก่ียวข้องฯลฯ  
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