รายงานการประชุม
คณะทํางานจัดการความรู้ใน สป.วท.
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๕
ผู้มาประชุม
๑. นางสาวเสาวณี
๒. นางสาวฉัตต์ธิดา
๑๐ ๓. นางวนิดา
๔. นางพรสวรรค์
๕. นายนพดล
๖. นางสาวชุติมา
๗. นางอรุณี
๑๕ ๘. นางสาวสุธิดา
๙. นางสาวศศิชา
๑๐. นางอภิญญา
๑๑.นายรวี

มุสิแดง
บุญโต
บุญนาคค้า
มาลัยกรอง
อารยธรรม
สุจิตวรสาร
พงษ์มะลิวัลย์
อุ่นสิทธิ์
อมแย้ม
ตันติรังสี
ตีวกุล

๒๐ ๑๒. นายนรินทร์

ปั้นเทียน

๑๓. นางสาววราภรณ์

เสนาบุตร

รองปลัดกระทรวง
ประธานคณะทํางาน
นวค.ชพ. แทน ผอ.สน.
คณะทํางาน
นวค.ชพ. แทน ผอ.สส.
คณะทํางาน
ผอ.ศท.
คณะทํางาน
นักวิเทศสัมพันธ์ ชก. แทน ผอ.สม. คณะทํางาน
นวค.ปก. แทน ผกพ.
คณะทํางาน
ผนก.
คณะทํางาน
นักจัดการงานทั่วไป ชก. แทน หสร. คณะทํางาน
จตน.
คณะทํางาน
หน.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคล ชก.
คณะทํางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก.
คณะทํางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล ชก.
คณะทํางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น)
๒๕ ๑. นายสุทธิเวช
ต.แสงจันทร์
๒. นายกฤษฎา
ธาราสุข
๓. นายสุริยะ
หรรษคุณาฒัย

หน.ผตร.
ผอ.สบ.
ผสห.

รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๓๐ ๑. นายเพิ่มสุข
๒. นางสาวสะการะ
๓. นางอบศิริ
๔. นางสาวพรวันอาษา

นวค.ชพ.
นวค.ชก.
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.
นวค. ปก.

(สน.)
(สอ .สบ.)
(สห.สบ.)
(สน.)

สัจจาภิวัฒน์
พวงเพ็ชร์
คลี่แดง
บํารุงไทย

๓๕
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

๔๐

ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

-๒ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ใน สป.วท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๕

๑๐

๑๕

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้มีการการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ใน
สป.วท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม พร้อมทั้ง
แจ้งเวียนคณะทํางานฯ พิจารณา รับรอง รายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไข
รายงานการประชุม ดังนี้
หน้า ๑๐ วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
เพิ่มข้อความ “๕.๒ การปรับแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทําและการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารระดับโครงการ (Project Management)
ผอ.สน. แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีการปรับแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทําและการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารระดับโครงการ (Project Management) ซึ่งได้เสนอ รอง ปกท.(เสาวณี) ให้ความ
เห็นชอบแล้ว และได้สําเนาเรียนให้ฝ่ายเลขานุการ (สห.สบ.) ของคณะทํางานฯ นําเสนอคณะทํางานฯ ให้ความเห็นชอบ
ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแก้ไขแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทําและการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารระดับโครงการ (Project Management)”
ในการนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องพิจารณา
๓.๑ การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For
Improvement – OFI) องค์กร ด้านการจัดการความรู้ตามแนวทาง KMA
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ สป.วท. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนราชการนําร่องในโครงการตรวจ
ประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (KMA) ที่สํานักงาน ก.พ.ร. โดยความร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติจัดขึ้น โดย สป.วท. ได้แต่งตั้งคณะทํางานตรวจประเมินการจัดการความรู้ขึ้นเพื่อดําเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว และคณะทํางานฯ ได้มีการประเมินตนเองตามแนวทาง KMA และนําเสนอผลการประเมินต่อที่ปรึกษา
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการตรวจ
ประเมินการจัดการความรู้ของ สป.วท. ตามเกณฑ์ Knowledge Management Assessment – KMA (Site
Visit) ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้นและคณะที่ปรึกษาได้จัดส่งสรุปผลการประเมิน KMA ของส่วน
ราชการมายัง สป.วท. แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑) โดยคณะที่ปรึกษาได้
กําหนดให้มีการดําเนินการต่อเนื่องดังนี้
๑) ส่วนราชการทบทวนผลการตรวจประเมิน คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของโอกาส
ในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement – OFI)
๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปรับปรุงองค์กรตามแนวทาง KMA เพื่อปรับปรุง
OFI ที่จัดลําดับแล้ว โดย ที่ปรึกษาฯ เป็นวิทยากรในการประชุม ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

-๓-

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขออนุมัติให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปรับปรุงองค์กรตาม
แนวทาง KMA เพื่อปรับปรุง OFI ที่จัดลําดับแล้ว ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ ณ ศูนย์
ฝึกอบรมและเรียนรู้ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. แต่เนื่องจากคณะที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถดําเนินการตาม
กําหนดเดิมได้ทันจึงขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวไปก่อน โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ประสานและแจ้ง
ให้คณะทํางานฯ รวมทั้งขออนุมัติเลื่อนการประชุมและทําบันทึกเพื่อเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ข้อคิดเห็นที่ประชุม :
๑. ในการเลือก OFI เพื่อเป็นกรอบในการทําแผนปรับปรุงองค์กรนั้น ให้พิจารณาความสําคัญและน้ําหนัก
ของแต่ละประเด็น เพื่อใช้ประกอบในการจัดทําแผน โดยสามารถกําหนด/แปลงประเด็น OFI ให้เป็น กลยุทธ์
มาตรการ หรือกิจกรรม ตามความสําคัญและน้ําหนักของประเด็นให้เหมาะสม
๒. ในภาพรวมของการปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ใน OFI ต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการกําหนดแผนในการ
ดําเนินงาน KM ระยะยาว ซึ่งจะเป็ฯการบูรณาการงานด้าน KM ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สป.วท. ที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
๓. ในกิจกรรมหรือภารกิจของสํานัก/ศูนย์/กลุ่มที่ต้องมีการจัดทําแผน ให้ดําเนินการจัดทําแผนด้วยตนเอง
ไม่ควรจ้างให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการแทน ควรดําเนินการเองและจ้างในลักษณะของิทยากรหรือที่ปรึกษา
เข้ามาให้คําแนะนําในการดําเนินการ เนื่องจากจะทําให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีประสบการณ์ ทักษะและความรู้จาก
การปฏิบัติจริง
๔. ในการจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น การ/แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ใ ห้ เ ริ่ ม มี ก ารทบทวนในช่ ว งปลายปี
งบประมาณก่อนและจัดทําแผนแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่จะดําเนินการ เพื่อให้สามารถ
บริหารงานและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. จุดที่ควรปรับปรุงของระบบ KM ตามที่คณะที่ปรึกษาเสนอเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ สามารถประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุงการดําเนินการของกระบวนการต่างๆ
มติที่ประชุม :
๑. ทบทวนผลการตรวจประเมิน คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ในแต่
ละหมวด เป็นดังนี้
หมวด
ประเด็นของโอกาสในการปรับปรุง (OFI)
เหตุผลในการเลือก
๑. การนํา ๑. ผู้บริหารควรพิจารณาทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายของการ เป็ น การปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานใน
องค์กร
จัดการความรู้ในระดับองค์กรให้ มีความเชื่อมโยงและการส่งผลต่อ ระดั บ นโยบาย/แผนที่ เ กี่ ย วกั บ การ
การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธ์
จั ด การความรู้ ทั้ ง การกํ า หนด KMให้
ศาสตร์ รวมทั้งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้น
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนกลยุ ท ธ์ การ
๒. การดําเนินการจัดการความรู้ตอบสนองต่อแผนการจัดการ
กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด การจั ด ทํ า แผน KM
ความรู้ที่จัดทําปีต่อปีเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ที่เลือก ทําให้ขาด ระยะยาว/สั้น และการกําหนดให้ KM
ความต่อเนื่องและจํากัดเฉพาะในบุคลากรบางกลุ่มที่กําหนด
เป็นตัวชี้วัดในระดับสํานัก ซึ่งจะส่งผล
เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้การดําเนินการไม่ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึงทั้ง ให้เกิดการดําเนินงานบูรณาการทั่วทั้ง
องค์กร
องค์กร

-๔-

๕

๑๐

หมวด
ประเด็นของโอกาสในการปรับปรุง (OFI)
๒. การ
๑. ถึงแม้การจัดการความรู้จะเน้นที่องค์ความรู้จากประเด็น
วางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ก็ตาม ไม่มีหลักฐานว่าการจัดการความรู้เป็นส่วน
ยุทธศาสตร์ หนึ่งของแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งเป้าหมายระยะสั้น
และระยะยาวของการจัดการความรู้เป็นอย่างไร และ
เป้าหมายดังกล่าวจะนําองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างไร
๓. การให้ ๑. ควรเชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการซึ่ง
ความสําคัญ ปัจจุบันแยกเก็บตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรใน
กับ
องค์กรไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานใดก็ตามสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้
ผู้รับบริการ สะดวกเพื่อให้นําไปใช้ประโยชน์ได้ทั่วถึงมากขึ้น
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

๑๕

๒๐

๔. การวัด
วิเคราะห์
และการ
จัดการ
ความรู้

๒๕

๓๐

๓๕

๕. การ
มุ่งเน้น
ทรัพยากร
บุคคล

เหตุผลในการเลือก
การกํ า หนดเป้ า หมายระยะยาวและ
ระยะสั้ น จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
กํ า หนดแผนการจั ด การความรู้ ข อง
ส ป . ว ท . ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ดําเนินการปรับปรุงในหมวด ๑

เป็นการพิ จารณาปรั บปรุงระบบการ
จั ด เก็ บ ข้ อมู ล ผู้ รั บ บริ การที่ ปั จ จุ บั น มี
การดํ า เนิ น การแต่ เ ป็ น ลั ก ษณะการ
ดํ า เ นิ น ก า ร แ ย ก กั น ข อ ง แ ต่ ล ะ
กระบวนการ ทําให้ไม่สามารถบูรณา
การและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการ
นํา ข้อมูล ไปใช้ป ระโยชน์ ได้อย่า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
๑. ตัวชีว้ ัดการจัดการความรู้ที่องค์กรใช้ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัด - การปรั บ ระดั บ ตั ว ชี้ วั ด การจั ด การ
กิจกรรมที่ใช้ได้ดีในระยะแรกๆ ของการจัดการความรู้ แต่ใน ความรู้ ให้ ส อดคล้ องกั บ เป้ า หมายทั้ ง
ระยะยาวนั้นองค์กรควรมีระบบในการทบทวนตัวชี้วัดการ
ระยะสั้ น และระยะยาวจะช่ ว ยให้
จัดการความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของการ
สป.วท. สามารถประเมิน ผลสัมฤทธิ์
จัดการความรู้ (KM maturity) ที่เพิ่มขึ้น เช่น การปรับเพิ่ม
จากการดําเนินการและปรับปรุงให้มี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพให้มากขึ้นเมื่อพบว่าการจัดการความรู้เริ่ม ประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลถึงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน - การปรับปรุง KM Web เผื่อเป็ น
เป็นต้น เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ได้ สื่อกลางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
อย่างเป็นรูปธรรม
เรียนรู้ของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ควรมีการปรับปรุง KM web เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากขึ้น โดยมี
การหาความต้องการของผู้ใช้และการรับข้อมูลป้อนกับ
เกี่ยวกับผลการใช้ รวมทั้งควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้ KM
web ให้ทั่วถึงมากขึ้นด้วย
๑. องค์กรควรกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญและ - การมี ส่ว นร่ วมและความรู้ เข้ าใจใน
ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความสําคัญใน
บทบาทของตนที่ต่อระบบการจัดการ
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ความรู้ของบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญ
ความรู้มากขึ้น โดยผ่านกลไกที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การ ที่ สุ ด ในการผลั ก ดั น ให้ ร ะบบการ
กําหนดให้การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ การเรียนรู้ การ จัดการความรู้ประสบความสําเร็จ
ใช้ความรู้ที่มีอยู่ หรือใช้ความรู้ใหม่ ให้เป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ประเมินผลงานในระดับบุคคลหรือระดับ หน่วยงาน การให้
การยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ หรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ใช้ความรู้ เป็นต้น

-๕หมวด

๕

๑๐

๑๕

๖. การ
จัดการ
กระบวน
การ

ประเด็นของโอกาสในการปรับปรุง (OFI)
๒. องค์กรควรสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับองค์กรเกี่ยวกับ
หลักการของการจัดการความรู้ ระบบและทิศทางของการ
จัดการความรู้ขององค์กรโดยรวม รวมทั้งบทบาทของ
บุคลากรในแต่ละระดับ โดยไม่จํากัดเฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม
เท่านั้น และมีระบบที่ทําให้ความมั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนจะ
ได้รับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้
๑. ถึงแม้จะมีการกําหนดตัวชี้วัดให้ทุกหน่วยงานต้องมี
โครงการปรับปรุงก็ตาม วิธีการปรับปรุงจะขึ้นอยู่กับแต่ละ
หน่วยงานโดยมิได้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ตรงกัน
เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงอย่างเป็นระบบและยังมิได้มีนํา
เครื่องมือต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการความรู้ มาประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น
๒. องค์กรควรมีการทบทวนตัวชี้วัดการจัดการความรู้ให้
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของกระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าการ
จัดการความรู้ส่งผลต่อกระบวนการดังกล่าวอย่างไร

เหตุผลในการเลือก

- เพื่ อ เป็ น การกํ า หนดแนวทางการ
ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง ทุ ก
กระบวนการ ให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบมี ความ
เข้าใจที่ตรงกันและสามารถนํามาใช้ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้
- เป็ น การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ที่ สื่ อ ถึ ง ผล
ของการจั ด การความรู้ ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการให้มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรม

๒๐

๒๕

๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับคณะที่ปรึกษาเพื่อกําหนดวันและเวลาในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอีกครั้ง พร้อมทั้งขออนุมัติเลื่อนการประชุม และแจ้งคณะทํางานฯ ทราบต่อไป
๓. มอบหมายให้ ศท. ดําเนินงานในการประสานกับสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อรวบรวมรายการฐานข้อมูล
ต่างๆ ภายใน สป.วท. และพิจารณาวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุง เว็บไซต์ KM ของ สป.วท. ให้มีความพร้อมใช้งาน
ระเบียบวาระที่ ๔ :

๓๐

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.
นางสาวสะการะ พวงเพ็ชร์
ผู้จดรายงานการประชุม

๓๕

๔๐

นายรวี ตีวกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

