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รายงานประชุมคณะกรรมการจั ดการความรู้ (KM TEAM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 2/2553
วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น
ณ ห้ องประชุม สถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 1 ชัน้ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล
(รองศาสตราจารย์ หริรักษ์ สูตะบุตร)
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางเนตรนภิส รังสิโยภาส แทน)
กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
(นางฉันทิชา ศรี โยธิน แทน)
กรรมการ
4. ผู้อานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรรษา เปาอินทร์ )
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรี สทุ ธิยากร
กรรมการ
6. ผู้อานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
(นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ ม แทน)
กรรมการ
7. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
(น.ส.นพวรรณ วัฒนะนนท์ แทน)
กรรมการ
8. ผู้อานวยการกองแผนงาน
(นางวลัยรัตนา เสรี อรุโณ)
กรรมการ
10. ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
(นางดวงใจ ศุภสารัมภ์)
กรรมการและเลขานุการ
11. หัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร
(นายจักรชัย หิรัณยะวสิต)
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
12. น.ส. โสภิตา งามถ้ อย
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์)

ติดราชการ
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2. ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ)

ติดราชการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. น.ส.สุรัสวดี อาจนนท์ลา

กองการเจ้ าหน้ าที่

เริ่มประชุมเวลา 16.40 น.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ อง ๆ ต่าง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 การจัดทาแผนการจัดการความรู้
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล ประธานคณะกรรมการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการจัดการความรู้ ซึง่ ได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็ นผู้บริหารระดับคณบดี
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ตลอดจนกรรมการในคณะกรรมการชุดนี ้ทุกท่านไปเข้ าร่วมการสัมมนา โดย
มีทา่ นรองศาสตราจารย์สมชัย ศรี สทุ ธิยากรเป็ นวิทยากรผู้นาการสัมมนา และได้ ทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้เดิมในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทังได้
้ มีการนาแผนกลยุทธ์ของ มธ.มาเป็ นหลักในการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ ซึง่ ได้ มีการสัมมนาต่อเนื่องในวันนี ้ ตังแต่
้ ช่วงเช้ า เพิ่งจะทาร่างแผนการจัดการ
ความรู้แล้ วเสร็จ เหลือแต่เพียงไปตรวจสอบความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั กิ บั หน่วยงานที่คาดว่าจะขอให้
รับผิดชอบดาเนินการตามแผน เนื่องจากสอดคล้ องกับภารกิจของหน่วยงาน ได้ แก่
1) งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์สาหรับแผนที่ 1 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง
“อาจารย์มีความรู้ในด้ านการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ”
2) สานักงานบริหารการวิจยั สาหรับแผนที่ 2 ด้ านสร้ างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและ
ตอบโจทย์สงั คม เรื่ อง “อาจารย์และนักวิจยั สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
และเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม”
3) คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม สาหรับแผนที่3
ด้ าน การบริ การวิชาการแก่สงั คม และสุขภาพที่ตรงกับความต้ องการของประชาชน
เรื่ อง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถจัดการความรู้ในการสนับสนุนการจัด
โครงการฝึ กอบรมสาหรับประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ”
4) กองการเจ้ าหน้ าที่ สาหรับแผนที่ 4 ด้ านการพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและ
ธุรการให้ มีประสิทธิภาพ เรื่ อง “บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสามารถ
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ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานไปสูอ่ งค์การที่มี
มาตรฐานในการทางานและผลสัมฤทธิ์สงู ”
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่อง การกาหนดแนวทางการกากับติดตามแผนการจัดการความรู้ (KM)
ประธานที่ประชุมได้ หารื อที่ประชุมเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการกากับติดตามแผน KM
ทัง้ 4 แผน เพื่อให้ สามารถนาผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปใช้ ประโยชน์ใน
การปรับปรุงการดาเนินงานทังงานในการจั
้
ดการความรู้เองและการปฏิบตั ิงานตามปกติได้ อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นแก้ ไขปั ญหาที่อาจเป็ นอุปสรรคในการดาเนินงานการจัดการความรู้อีกด้ วย
ที่ประชุมได้ อภิปรายในประเด็นดังกล่ าวอย่างกว้ างขวาง และได้ มีม ติสรุ ปว่า ให้ มีการ
ดาเนินงานการกากับติดตามดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ทัง้ 4 แผน รวมถึง การขยายผลการ
จัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 จานวน 2 เรื่ อง คือ เรื่ องการ
ส่งเสริ มการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) และ เรื่ อง การแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ/
วิจยั โดยการจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการชุดนี ้ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ ตามแผนต่างๆ ทุก 2 เดือน โดยให้ กรรมการหรื อผู้แทนที่รับผิดชอบในแต่ละแผนนาเสนอผลการ
ดาเนินงาน ปั ญหา และอุปสรรค มานาเสนอในการประชุมแต่ละครัง้ ต่อไปด้ วย
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
นางสาวโสภิตา งามถ้ อย ผู้จดรายงานการประชุม
นางดวงใจ ศุภสารั มภ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

