(ราง)

Ij

มหกรรมการจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 2 (สคส.)

กําหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548
08.00 – 09.00 น.
-ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.
-วิดิทัศน นําเสนอ “คุณคาและมูลคาแหงปญญาปฏิบัติ”
09.10 – 09.15 น.
-กลาวเปดงาน “มหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 2”
โดย ศ.นพ.วิจารณ พานิช
ผูอํานวยการ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
09.15 -10.00 น.
-ปาฐกถาพิเศษ “การจัดการความรู:
กระบวนการปลดปลอยมนุษย สูศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข”
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
10.00 –10.45 น.
-อาหารวาง 45 นาที : ชม “นิทรรศการ” และ พบผูเชี่ยวชาญ ณ “คลินิกใหคําปรึกษา”
10.45 -12.15 น.
-เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (หองประชุมยอย)
ภาคประชาสังคม ราชการ เอกชน หองเรียน KM
12.15 -13.30 น.
-อาหารกลางวัน
13.30-15.00 น.
-เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (หองประชุมยอย)
ภาคประชาสังคม ราชการ เอกชน หองเรียน KM
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.

-อาหารวาง
-สรุปกระบวนการ KM

วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2548
009.00-10.30 น.
110.30 -11.00 น.
111.00 -12.30 น.
112.30-13.30 น.
113.30-15.30 น.
.
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515.30-16.15 น.
116.15-17.00 น.
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-เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (หองประชุมยอย)
ภาค ประชาสังคม ราชการ เอกชน หองเรียน KM
-อาหารวาง
-เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (หองประชุมยอย)
ภาคประชาสังคม ราชการ เอกชน หองเรียน KM
-อาหารกลางวัน
-เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (หองประชุมยอย)
ภาค ประชาสังคม ราชการ เอกชน หองเรียน KM
*** Wikipedia “ขุมความรูบนอินเทอรเน็ต” (14.30-15.30 น. หองบอรดรูม)
-อาหารวาง 45 นาที : ชม “นิทรรศการ” และพบผูเชี่ยวชาญ ณ “คลินิกใหคําปรึกษา”
-กลาวสรุป “ขุมความรู” มหกรรมจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 2 (หองประชุมใหญ)
-ปดงานมหกรรมฯ
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มหกรรมการจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 2 (สคส.)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548

ภาคบาย

ภาคเชา

หองประชุม A (ภาคประชาสังคม )

หองประชุม C (ภาคเอกชน )

วิดิทัศน เรื่อง “คุณคาและมูลคาแหงปญญาปฏิบัติ”
กลาวเปดงาน โดย ศ.นพ.วิจารณ พานิช
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ การจัดการความรู:
กระบวนการปลดปลอยมนุษย สู ศักยภาพ เสรีภาพ และ ความสุข ”
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
อาหารวาง (พัก 45 นาที) : ชม “นิทรรศการ”และ พบผูเชี่ยวชาญ ณ “คลินิกใหคําปรึกษา”
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู:
KM ที่ตอบสนอง
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติ:
การใช KM ในการพัฒนา
การสงเสริมเกษตรอินทรีย
ตอผลตอบแทนทางธุรกิจ:
“สูความเปนเลิศ ” (Best Practice) :
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ในพื้นที่ จ.พิจิตร
กรมสงเสริมการเกษตร
สกัด ขุมความรู - แลกเปลี่ยนเรียนรู
อาหารกลางวัน
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติ:
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู:
KM ที่ตอบสนอง
การสงเสริมเกษตรอินทรีย
การใช KM ในการพัฒนา
ตอผลตอบแทนทางธุรกิจ:
“สูความเปนเลิศ ” (Best Practice) :
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
รพ. บานตาก
สกัด ขุมความรู - แลกเปลี่ยนเรียนรู
อาหารวาง (พัก 45 นาที) : ชม “นิทรรศการ” และ พบผูเชี่ยวชาญ ณ “คลินิกใหคําปรึกษา”
สรุปภาพรวม ประเด็นสําคัญ
สรุปภาพรวม ประเด็นสําคัญ
KM ที่ตอบสนอง
แกนความรู และการประยุกตใช KM
แกนความรู และการประยุกตใช KM
ตอผลตอบแทนทางธุรกิจ:
เพื่อการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ในการพัฒนา “สูความเปนเลิศ ”
สกัด ขุมความรู - แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Best Practice)

วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2548
หองประชุม A (ภาคประชาสังคม )
การสรางเครือขายเกษตรอินทรีย:
แลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวาง ชาวบานจนท.กรมสงเสริมการเกษตร - จนท.ดาน
สุขกาพ - ผูใหทุนสนับสนุน

ภาคเชา

หองประชุม B (ภาคราชการ )

หองบอรดรูม (หองเรียน KM)

ตลาดนัดความรู
“กลยุทธและกระบวนการสราง
การเรียนรู ”: บทบาทใหมของ
ครูจัดการความรูมืออาชีพ
ตลาดนัดความรู
“กลยุทธและกระบวนการสราง
การเรียนรู ”: สังเคราะห
“ ขุมความรู” สู “แกนความรู”
นําเสนอแกนความรู
สรุปกระบวนการ KM
ผูเขารวมฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู

หองประชุม B (ภาคราชการ )

หองประชุม C (ภาคเอกชน )

หองบอรดรูม (หองเรียน KM)

“ พลังเครือขาย ”
การใช KM ของเครือขายราชการ :
จ.นครศรีธรรมราช

KM ที่เนียนอยูในเนื้องาน:
บริษัท สแปนชั่น ประเทศไทย
จํากัด

เสวนาบทบาทของ CKO
ตอการจัดการความรูในโรงเรียน:
แนวคิดสูการปฏิบัติ –
สกัด และ นําเสนอขุมความรู

อาหารวาง (พัก 30 นาที) : ชม “นิทรรศการ” และ พบผูเชี่ยวชาญ ณ “คลินิกใหคําปรึกษา”
“ พลังเครือขาย ”
KM ที่เนียนอยูในเนื้องาน:
การสรางเครือขายเกษตรอินทรีย:
แลกเปลี่ยนเรียนรู - สราง “ คลังความรู ” บริษัทสแปนชั่นประเทศไทย จํากัด (ตอ)
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง ชาวบานสกัด ขุมความรู-แลกเปลี่ยนเรียนรู
จนท.กรมสงเสริมการเกษตร - จนท.ดาน
ในการใช KM ของเครือขายราชการ
สุขกาพ – ผูใหทุนสนับสนุน
KM ที่เนียนอยูในเนื้องาน:
(ตอ)
บริษัท ซี.พี.เซเวน อีเลฟเวน

เสวนาบทบาทของ CKO ตอการ
จัดการความรูในโรงเรียน:
แนวคิดสูการปฏิบัติ –สกัด
และนําเสนอขุมความรู
(ตอ)

ภาคบาย

จํากัด (มหาชน)
นําเสนอแกนความรู
ในการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางชาวบาน ราชการ และ NGO

อาหารกลางวัน
การสรางตัวชี้วัดและการประเมิน
เพื่อการพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู - สราง “ คลังความรู ”

KM ที่เนียนอยูในเนื้องาน:
บริษัท ซี.พี.เซเวน อีเลฟเวน
จํากัด (มหาชน) (ตอ)
สกัด ขุมความรู-แลกเปลี่ยนเรียนรู
อาหารวาง (พัก 45 นาที) : ชม“นิทรรศการ” และ พบผูเชี่ยวชาญ ณ “คลินิกใหคําปรึกษา”
กลาวสรุป ขุมความรู มหกรรมการจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 2
ปดงานมหกรรมฯ
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สรุปกระบวนการ KM
ผูเขารวมฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู
***รูจัก “Wikipedia” ***
(ขุมความรู บนอินเทอรเน็ด)
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