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รายงานประชุ มคณะกรรมการจั ด การความรู้ (KM TEAM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2553
วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
(รองศาสตราจารย์ หริ รักษ์ สู ตะบุตร)
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางเนตรนภิส รังสิ โยภาส แทน)
กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
(นางฉันทิชา ศรี โยธิน แทน)
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรี สุทธิยากร
กรรมการ
5. ผูอ้ านวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
(นายรุ่ งศักดิ์ พรหมแย้ม แทน)
กรรมการ
6. ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
(น.ส.นพวรรณ วัฒนะนนท์ แทน)
กรรมการ
7. ผูอ้ านวยการกองแผนงาน
(นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ)
กรรมการ
10. ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นางดวงใจ ศุภสารัมภ์)
กรรมการและเลขานุการ
11. หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
(นายจักรชัย หิ รัณยะวสิ ต)
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
12. น.ส. โสภิตา งามถ้อย
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ติดราชการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์)
2. ผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
ติดราชการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ)
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ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. น.ส.สุ รัสวดี อาจนนท์ลา

กองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุ มเวลา 13.30 น.
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารบุคคล ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ อง ๆ ต่าง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 2/ 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553และมีมติรับรองรายงาน
การประชุ มดังกล่ าว โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องเพือ่ พิจารณา
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
กรรมการซึ่ งเป็ นตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการความรู ้ตามแผนแต่ละแผนได้รายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ในรอบ 2 เดือน สรุ ปได้ดงั นี้
นางเนตรนภิ ส รั ง สิ โยภาส หัวหน้างานส่ งเสริ ม และพัฒนาอาจารย์ ผูแ้ ทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ าย
วิชาการ แจ้งว่า ได้มีดาเนิ นการตามแผน สาหรับ แผนที่ 1 ด้านการจัดการคุ ณภาพการศึกษาอย่างค่อนข้าง
ราบรื่ น ในปั จ จุ บ ัน อยู่ร ะหว่า งการเตรี ย มการฝึ กอบรมบุ ค ลากรสายวิ ช าการให้ ท ัน ตามแผนที่ ก าหนด
สาหรั บแผนที่ 2 ด้า นการสร้ า งสรรค์งานวิจยั ที่มี คุณภาพและตอบโจทย์สังคม นางฉันทิ ชา
ศรี โยธิ นแจ้งว่า งานด้านการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ดา้ นการวิจยั คณะเป็ นผูร้ ับผิดชอบและส่ วนใหญ่
งานยังไม่ได้ดาเนินการ จะเป็ นแผนที่จะดาเนินการช่วงปลายปี
สาหรับ แผนที่ 3 ด้านการบริ การวิชาการสังคมและสุ ขภาพ นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ ผูอ้ านวยการ
กองแผนงาน แจ้งว่าอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ้ ดา้ นการบริ การวิชาการแก่สังคม เพื่อ
เป็ นทีมงานดาเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่ 3
นายจักรชัย หิ รัณยะวสิ ต หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ แผนที่ 4 ด้านการพัฒนา
งานสนับสนุ นวิชาการและธุ รการให้มีประสิ ทธิ ภาพ ได้รายงานว่าได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการอบรมเชิ ง
ปฏิ บ ัติ ก าร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลัย สามารถปรั บ ปรุ งกระบวนงานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงานไปสู่ การเป็ นองค์การที่มีมาตรฐานในการทางานและมีผลสัมฤทธิ์ สู ง ทั้งนี้ จะเริ่ ม
ในส่ วนของกองการเจ้าหน้าที่เป็ นลาดับแรก เพื่อให้เป็ นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ จากนั้นมีแผนจะขยายผล
ไปยังสานักงานอธิ การบดีเป็ นลาดับถัดไป โดยมี เป้ าหมายสุ ดท้าย คือ สามารถขยายผลไปทั้งมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ กองการเจ้าหน้าที่ยงั มีแผนจะจัดอบรมระบบ intranet ให้แก่เครื อข่ายการจัดการความรู ้ แห่ ง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่ องจากยังมีบุคลากรหลายคนที่ยงั ไม่สามารถใช้งาน intranet ได้ และเพื่อรองรับ
infrastructure ในการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรอีกด้วย
ในส่ วน การขยายผลการจัดการความรู้ฯ ทั้งสองแผนเดิมนั้น ผูแ้ ทนสานักหอสมุด น.ส.นพวรรณ
และนางฉันทิชา แจ้งว่าทั้งสองเรื่ อง คือ เรื่ อง การส่ งเสริ มการรู ้สารสนเทศ (Information
Literacy) และ การขยายผลการจัดการความรู้ฯ เรื่ อง การแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ ผลงานทางวิชาการ/ วิจยั ได้มีการ
ดาเนินตามแผนที่วางไว้ทุกรายการ
ที่ประชุ มรับทราบและมีมติขอให้ผอู้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ หาทางอานวยการเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ทีมงานที่ดาเนินการแผนที่ 3 และ4 ต่อไปด้วย
เลิกประชุ มเวลา 15.30 น.
นางสาวโสภิตา งามถ้ อย ผู้จดรายงานการประชุ ม
น.ส.สุ รัสวดี อาจนนท์ลา ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม

