.

แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัล
สุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ KU-KM Best Practice Awards
***********************
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำน ก่อตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2528
ปัจจุบันแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 5 ฝ่ำย ได้แก่
 สำนักงำนเลขำนุกำร (บริหำรและธุรกำร)
 ฝ่ำยฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
 ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ และ
 ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ
วิสัยทัศน์
“เป็ น องค์กรที่ให้บ ริ กำรไอซีทีที่เป็นเลิ ศ ในกำรขับเคลื่ อนมหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์ ให้ เป็น
มหำวิทยำลัยระดับนำนำชำติ”
พันธกิจหลัก
1. บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ ยั่งยืน มั่นคง
ปลอดภัย
2. พัฒนำบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้บริกำรข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัยดิจิทัล
4. ส่งเสริมศักยภำพนิสิตและบุคลำกร มก.ด้ำนไอซีที
สำนักฯ มีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนิ นงำนของมหำวิทยำลั ย โดยส ำนัก ฯมี Gateway Router จำนวน 1 ตัว Backbone Switch
จำนวน 2 ตัว Data Center Switch จำนวน 10 ตัว Distributed Switch จุดกระจำยสัญญำณหลัก
จำนวน 7 ตัว Access Switch ตำมอำคำรต่ำง ๆ จำนวน 534 ตัว อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ำยไร้สำย

จำนวน 4 ตัว Access Point จำนวน 1,301 ตัว เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จำนวน 46 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนำด 200TB
สำนักฯ มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเครือข่ำย ระบบฐำนข้อมูล และ
ซอฟต์แ วร์ ส ำหรั บ กำรให้ บ ริ ก ำร ดั งนี้ Security Mail Gateway จ ำนวน 3000 ลิ ข สิ ท ธิ์ Antivirus
จ ำนวน 7000 ลิ ขสิ ทธิ์ ระบบปฏิบัติ กำรวินโดว์/ซอฟต์แ วร์พื้ นฐำน จำนวน 1000 ลิ ข สิ ทธิ์ และ
ซอฟต์แวร์สำหรับบริกำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1500 ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์กำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลโอรำเคิล จำนวน 1 ชุด ซอฟต์แวร์ VMware จำนวน 1 ระบบ และซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล
และกู้คืนข้อมูลขนำด 24 TB
ดังนั้นด้วยภำระหน้ำที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(ไอซีที)
ดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำระยะเวลำที่ผ่ำนมำไอซีทีมีกำรพัฒนำก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ผลกระทบกับผู้ใช้ในวงกว้ำง ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญให้บุคลำกรของสำนักฯ ซึ่งเป็ นบุคลำกรเชิง
เทคนิคต้องพัฒนำตนเองอยู่เสมอโดยธรรมชำติของกำรทำงำน และสำนักฯเล็งเห็นควำมสำคัญ และ
สนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนำตนเอง และ
สร้ำงกระบวนงำนให้เป็นระบบ ช่วยให้กำรบริกำรมีคุณภำพ อันจะนำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยที่ได้วำง
ไว้ องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในสำนักฯ มีมำกมำย สำนักฯได้ดำเนิน กำรจัดกำรควำมรู้ สำหรับเป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรงำน ที่มีควำมสำคัญต่อคุณภำพงำน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. กำรพัฒนำคน
2. กำรพัฒนำงำน และ
3. กำรพัฒนำองค์กร
สำนักฯ ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้โ ดยใช้กำรประยุกต์ใช้โมเดล SECI ของ Ikujiro Nonaka
และ Hirotaka Takeuchi ( 1995 ) ซึ่งเป็นแนวคิดในกำรแปลงควำมรู้ระหว่ำง Explicit knowledge
และ Tacit knowledge ให้เป็นวงจรอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้เกิดเกลียวควำมรู้ (knowledge spiral) เพื่อ
ส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศในสำนักฯให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้ ICT/Tools เป็น
ฐำนสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

โดยกำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้จำกผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำในกำรอนุมัติโครงกำร
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ต่ำงๆ เช่น โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรศึกษำดูงำน กำหนดเป็นนโยบำยต่ำงๆ
รองรับ กำรพิจำรณำให้รำงวัลต่ำงๆ รวมทั้งเปิดโอกำสกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรใหม่ๆ เป็นเวทีกำร
นำเสนอผลงำน กระบวนกำรต่ำงๆ และกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ของสำนักฯ และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำร
พบปะกันเดือนละครั้ง ผ่ำนโครงกำรสัมมำทิฐิ ผ่ำนโครงกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อพบปะระหว่ำงผู้บริหำรและ
บุคลำกร บุคลำกรพบบุคลำกร และอื่นๆ และมุ่งเน้นให้บุคลำกรมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ซึง่
จะต้องเป็นกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ในสำนักฯ ทุกๆระดับ เพื่อให้เกิดบรรยำกำศควำมช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกัน
และกัน ร่วมมือร่วมแรง พร้อมก้ำวเดินเติบโตไปด้วยกัน สู่เป้ำหมำยของสำนักฯเดียวกัน ดัง
ค่านิยม
“ร่วมมือ สร้ำงสรรค์ ปันสุข”หมำยถึง
1. ร่วมมือร่วมใจกัน มุ่งมั่นปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
2. คิดสร้ำงสรรค์และนำไอทีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล
3. ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข ระหว่ำงผู้ร่วมงำนและผู้รับบริกำร

กระบวนกำรและวิธีกำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ของสำนักฯ นั้น สำนักฯ มีกำรจัดกิจกรรม
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และงำนทรัพยำกรบุคคล
ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร care & share โครงกำรสัมมำทิฐิ เป็นต้น อย่ำงน้อยเดือนละ ๑
ครั้งในระดับภำพรวม และส่งบุคลำกรไปอบรมภำยนอก ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
หัวข้อประเด็นควำมรู้ที่นำมำใช้จะคัดเลือกจำก
 ผู้บริหำร เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวโน้มเทคโนโลยี ฯลฯ
 หัวหน้ำฝ่ำย เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ และโครงกำรปฏิบัติงำนประจำปี
ฯลฯ
 ผู้แทนฝ่ำย ผู้ปฏิบัติงำน เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตำมคุณลักษณะงำน/กำร
มอบหมำยงำน ฯลฯ

เป็นต้น

อีกลักษณะหนึ่งจะเป็นลักษณะกำรรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงำนหรือทีมงำนที่เกี่ยวข้องกัน
ประชุมปรึกษำ และระดมควำมคิด ถ่ำยทอดควำมรู้เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนเชิงรุกตำม
รอบระยะเวลำ เมื่อจะมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งเกิดขึ้น เช่น กำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำค
กำรศึกษำ กำรส่งมอบบริกำรใหม่แก่ผู้ใช้บริกำร เป็นต้น

สำหรับผลงำนที่จะนำเสนอจะมีอยู่ 2 เรื่อง คือ
1. กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง กำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนไอซีที
2. กำรจัดกำรควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรจัดประชุมและกำรจดรำยงำนกำรประชุม
1. ชื่อผลงาน การจัดการความรู้เรื่อง การปรับปรุงการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที
2. ชื่อส่วนงาน สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
3. รายชื่อคณะทางาน / ทีมงาน
1.__นำยมหำรำช ทศศะ____________________________________
2.__นำงพจีจินต์ อำวรณ์____________________________________
3.__นำยธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร________________________________
4. เป้าหมายและจุดประสงค์
4.1 เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพในกำรทำงำน เช่น หลักกำร ทฤษฏีและแนวทำงปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงกำรทำงำนให้ดีกว่ำที่เป็นอยู่
4.2 เพื่อจัดวำงมำตรฐำนในกำรทำงำน
4.3 เพื่อสนองตอบตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักฯ
5. การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
เนื่องจำกเรื่องควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำนไอซีที เป็นพันธกิจหลัก และเป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ด้วย ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำให้ควำมสำคัญ และสนับสนุนในทุกด้ำน

6. วิธีการ แนวทาง การบวนการดาเนินงานการจัดการความรู้

ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนไอซีที นั้น จะอยู่ในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และ
เครื อข่ำ ย ของส ำนั กฯ โดยได้จั ดทำแนวนโยบำยและแนวปฏิบั ติในกำรรัก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ด้ำ น
สำรสนเทศ มหำวิทยำลั ย เกษตรศำสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินส ำหรับภัยพิบัติด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๙

เหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร สำมำรถ
จำแนกได้ดังนี้
1) ภัยธรรมชำติและอุบัติภัยที่กระทบต่อลักษณะทำงกำยภำพของอำคำร เครื่องแม่ข่ำย หรือระบบ
เครือข่ำย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว
2) กำรโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
3) กำรถูกบุกรุกหรือโจมตีระบบเครือข่ำย หรือเครื่องแม่ข่ำยจำกภำยนอก เพื่อเข้ำถึง ควบคุม หรือสร้ำง
ควำม เสียหำยหรือทำลำยระบบข้อมูล
4) ไวรัสคอมพิวเตอร์
5) ระบบกำรสื่อสำรของเครื่องแม่ข่ำย หรือระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
6) ระบบกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
7) เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรขององค์กรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อันอำจจะทำให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเสียหำย หรือหยุดทำงำนได้
ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีเหตุกำรณ์กำรโจมตีจำกมัลแวร์เรียกค่ำไถ่ WannaCry สำนักฯได้ติดตำม
สถำนกำรณ์ จ ำกภำยนอกและภำยในมหำวิ ท ยำลั ย ด ำเนิ น กำรประชุ ม ระดมควำมคิ ด และด ำเนิ น ตำม

แผนปฏิบัติกำรที่ได้วำงไว้ จัดทำประกำศแจ้งเตือนไปยังช่องทำงต่ำงๆที่มีอยู่ทุกช่องทำงและเฝ้ำระวัง ติดตำม
จำกบันทึก และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่ำงๆ จนสำมำรถควบคุมดูแลป้อ งกันระบบเครือข่ำยให้มีควำม
ปลอดภัย

ฯลฯ
หลังจำกกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ำยได้มีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนไอซีที เพิ่มเติมเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป และอยู่
ระหว่ำงกำรร่ำงแผนรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับใหม่ โดยจะต้อง
ขยำยกำรดำเนินงำนไปยังงำนอื่นๆ ของสำนักฯ ให้มีขั้นตอนที่ชัดเจน รวมทั้งผู้รับผิดชอบและกำรติดต่อสื่อสำร
เพื่อให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว เพรำะหำกไม่ทันกำรณ์อำจเกิดผลกระทบที่ขยำยวงกว้ำงออกไปได้ และต้องมี
กำรทบทวนซักซ้อมแผน และสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้ใช้งำนมีวินัยในกำรดูแลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมำกยิ่งขึ้น

1. ชื่อผลงาน __การจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุม_____
2. ชื่อส่วนงาน สานักบริการคอมพิวเตอร์
3. รายชื่อคณะทางาน / ทีมงาน
1.___นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง__________________________________
2.___นางศรัณย์ญา ทศศะ_______________________________________
3.___นางสาวเพ็ญพันธ์ แก้วพิลารมย์________________________________
4.___นางฟ้าวลี หงษ์ไทย___________________________________________
4. เป้าหมายและจุดประสงค์
4.1 เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรจัดกำรประชุมและจดรำยงำนกำรประชุม เพื่อสำมำรถทำงำน
ทดแทนกันได้ สำหรับบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่ได้มีตำแหน่งงำนเลขำนุกำร โดยเฉพำะตำแหน่งด้ำนเทคนิคที่
ไม่มีทักษะทำงด้ำนภำษำ และกำรจดรำยงำนกำรประชุม
4.2 เพื่อเสนอแนะจัดงำนประชุมและจดรำยงำนกำรประชุม ที่มีประสิทธิภำพ และแก้ไขกำรทำงำนที่
ด้อยประสิทธิภำพ เช่น ใช้คำที่ผิด ปฏิบัติงำนล่ำช้ำ เป็นต้น
4.3 กำรจัดทำคู่มือสำหรับพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
5. การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักฯ อนุมัติโครงกำรกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ต่ำงๆ เช่น
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรศึกษำดูงำน กำหนดเป็นนโยบำยต่ำงๆรองรับ กำรพิจำรณำให้รำงวัลต่ำงๆ
เปิดโอกำสกำรสร้ำง เป็นเวทีกำรนำเสนอผลงำน กระบวนกำรต่ำงๆ และกำรแก้ปัญหำ
ต่ำงๆ ของสำนักฯ และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรพบปะกันเดือนละครั้ง ผ่ำนโครงกำรสัมมำทิฐิ ผ่ำน
โครงกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อพบปะระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกร บุคลำกรพบบุคลำกร และอื่นๆ

6.วิธีการ แนวทาง การบวนการดาเนินงานการจัดการความรู้

1. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit
ในเบื้องต้นคัดเลือกผู้ที่ได้รับมอบหมำยทำหน้ำที่จดรำยงำนกำรประชุมในคณะกรรมกำร/
คณะทำงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย มำประชุมเพื่ออธิบำยถึงควำมสำคัญ เหตุผลของกำรจด
รำยงำนกำรประชุม จำกนั้น จะเล่ำถึงประสบกำรณ์กำรทำงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เคยปฏิบัติให้ฟังเป็นกำรลด
ควำมกังวลให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมำย โดยกำรสอนงำนระหว่ำงหัวหน้ำงำนกับบุคลำกรในกลุ่มงำน ในหัวข้อกำร
จัดประชุมและจดรำยงำนกำรประชุม และนำไปปฏิบัติจริงโดยเป็นพี่เลี้ยงในกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ
ด้วยกำรมอบหมำยให้เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร และควบคุม ติดตำม ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนเป็นระยะๆ เพื่อ
นำมำปรับปรุงข้อผิดพลำดต่ำงๆ เช่น กำรใช้ภำษำ ใช้ระยะเวลำมำกเกินไป เป็นต้น และขยำยไปยังกลุม
เป้ำหมำยที่เป็นส่วนงำนอื่นๆ เช่น ฝ่ำยสำรสนเทศ
2. กำรสกัดควำมรู้ออกจำกตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit
หัวหน้ำงำนสื่อสำรองค์กร นำกลุ่มผู้คัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 มำให้ควำมรู้ถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำรว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรเขียนรำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539 ข้อ 1.9 และข้อ 25 ตลอดจนรูปแบบ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรจัดทำรำยงำนประชุมของหน่วยงำน และให้ควำมรู้ผ่ำนแผนภูมิ เพื่อให้เกิดในขั้นตอนและ
หน้ำที่ของผู้จัดกำรประชุมที่ดี พร้อมทั้งจัดทำคู่มือไว้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
3. กำรควบรวมควำมรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่จดรำยงำนกำรประชุมในแต่ละตำแหน่ง อันประกอบด้วยนักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป และนักประชำสัมพันธ์ ทดลองปฏิบัติงำนจริง โดยมีหัวหน้ำงำน
สื่อสำรองค์กรเป็นพี่เลี้ยงในเบื้องต้น ให้มีกำรนำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ให้เกิดควำมเหมำะสม โดยอยู่บน
พื้นฐำนของระเบียบรำชกำร ซึ่งสำมำรถนำแนวปฏิบัติจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ดีมำประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภำพที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้จะเน้นให้มีกำรนำอุปกรณ์บันทึกเสียงเข้ำมำช่วยในผู้ปฏิบัติงำน
4. กำรผนึกฝังควำมรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit
ด้ว ยปั จ จุ บั น ส ำนั ก บริ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ ได้ รั บมอบหมำยภำระงำนด้ำ นกำรจั ด ทำแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศของมหำวิ ท ยำลั ย ภำยใต้ ก ำรควบคุ ม ดู แ ลของรั ก ษำกำรแทนรองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ย
สำรสนเทศ ซึ่งกำรได้มำของระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ เกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน จำเป็นต้องมีกำรประชุมเพื่อ
รับมติจำกประชุม เพรำะกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมถือเป็นหลั กฐำนสำคัญในกำรอ้ำงอิงได้เป็นอย่ำงดี
หน่วยงำนจำเป็นต้องมอบหมำยหน้ำที่ให้กับบุคลำกรหลำย ๆ ตำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ และ
จำกกำรทดลองปฏิบัติจริงจำนวน 3 คน ใน 3 ตำแหน่งข้ำงต้น สัมฤทธิ์ผล จำนวน 2 คน สำมำรถสรุปรำยงำน
กำรประชุมได้ผล 90% ที่เหลืออีก 1 คน ได้ผล 70% จะมีกำรให้ควำมรู้ และปฏิบัติงำนให้มำกขึ้น เพื่อให้กำร
เรียนรู้แบบซ้ำ ๆ อันจะก่อให้เกิดประสบกำรณ์และควำมชำนำญมำกยิ่ง ๆ ขึ้นไป
กำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้จะเน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้( S) และกำรผนึกฝังควำมรู้ (I) เพื่อสร้ำง
บุคลำกรให้เก่งขึ้นในเรื่องของกำรจัดประชุมและจดรำยงำนกำรประชุม ซึ่งสำนักฯมีรูปแบบกำรทำงำนเป็น
ทีมงำน จึงต้องประชุมระดมควำมคิดในกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ หำกไม่มีผู้ช่วยสกัดควำมรู้ ออกมำ อำจทำให้
ควำมรู้นั้นหำยไปได้

/

/

/

/

7.ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการจัดการความรู้ ต่อคน งาน ทรัพยากร และองค์กร
บุคลำกรในกลุ่มงำนสำมำรถปฏิบัติงำนจัดประชุมและกำรจดรำยงำนกำรประชุมได้เพิ่มขึ้น และ
สำมำรถขยำยไปยังกลุ่มและฝ่ำยอื่นๆได้

8. แหล่งรวบรวมความรู้/ศูนย์กลางความรู้ของหน่วยงาน : เอกสำร (ร่ำง)คู่มือกำรจัดประชุมและกำรจด
รำยงำนกำรประชุม และเว็บฝ่ำยบริหำรฯ

