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รายงานประชุมคณะกรรมการจั ดการความรู้ (KM TEAM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 4/2553
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น
ณ ห้ องประชุมสานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล
(รองศาสตราจารย์ หริรักษ์ สูตะบุตร)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรื อผู้แทน
(นางเนตรนภิส รังสิโยภาส ผู้แทน)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั หรื อผู้แทน
(นางฉันทิชา ศรี โยธิน ผู้แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี หรื อผู้แทน
รองศาสตราจารย์ ดร โปรดปราน สิริธีรศาสน์
5. ผู้อานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนาหรื อผู้แทน
(รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข)
6. ผู้อานวยการหอสมุด หรื อผู้แทน
(นางสาวพูลสุข ปริวรรตวรวุฒิ ผู้แทน)
7. ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลหรื อผู้แทน
(นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน)
8.ผู้อานวยการกองแผนงาน หรื อผู้แทน
(นางวลัยรัตนา เสรี อรุโณ)
9.ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
(นางดวงใจ ศุภสารัมภ์)
10.หัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร
(นายจักรชัย หิรัณยะวสิต)
13.นางสาวโสภิตา งามถ้ อย
ผู้ไม่ มาประชุม
1. ผู้อานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

ติดราชการ
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
น.ส.สุรัสวดี อาจนนท์ลา

กองการเจ้ าหน้ าที่

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารบุคคล ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ อง ๆ ต่าง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/ 2553 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553
ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานประชุมครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 และมีม ติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
กรรมการและตัวแทนหน่วยงานได้ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ใน
รอบ 2 เดือน สรุปได้ ดงั นี ้
แผนที่ 1 ด้ านการจัดการคุณภาพการศึกษา ได้ ดาเนินการจัดโครงการให้ แก่สายวิชาการ
จานวน 5 โครงการ ปั ญหาที่พบคือ การหาวิทยากรที่ มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่อบรม นอกจากนี ้ยังมี
ปั ญหาเรื่ องระยะเวลาที่จดั การอบรม เนื่องจาก ยังอยู่ในระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ต้องมีภาระงาน
สอนมาก จึงไม่สามารถมาเข้ าร่วมโครงการที่ตนสนใจได้ เต็มที่ จึงจาเป็ นต้ องเลื่อนการอบรมบางโครงการ
ไปให้ สอดคล้ องกับเวลาและความต้ องการของผู้เข้ าอบรม
แผนที่ 2 ด้ านการสร้ างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและตอบโจทย์สงั คม ได้ ดาเนินการตามแผน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย KM เรื่ อง อาจารย์และนักวิจยั สามารถผลิตงานวิจัย ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นประโยชน์
แก่สังคม ซึ่งสามารถดาเนินการตามแผนได้ อย่างเรี ยบร้ อย โดยได้ จัดทาตารางข้ อมูลแผนการพัฒนา
บุคลากรด้ านการวิจัยที่บุคลากรสามารถเข้ าถึงได้ ออกเผยแพร่ จานวน 2 ครัง้ รวมทัง้ ได้ กลั่นกรอง
โครงการและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้ านวิจยั และเตรี ยมนาเสนอเข้ าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารการวิจยั ของ มธ, ภายในวันที่ 2 กันยายน 2553 นี ้ ส่วนการเผยแพร่ผลงานการวิจยั ในเวปไซต์ อยู่
ในระหว่างการดาเนินการ
แผนที่ 3 ด้ านการบริ การวิชาการสังคมและสุขภาพ ตัวแทนหน่วยงานได้ รายงานว่า การ
ดาเนินงานตามแผนเป็ นไปอย่างล่าช้ า เนื่องจากปั ญหาเรื่ องการหาผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาร่วมเป็ น
ทีมงาน
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ตัว แทนหน่ ว ยงาน แผนที่ 4 ด้ านการพั ฒ นางานสนั บ สนุ น วิ ช าการและธุ ร การให้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ได้ รายงานว่า ได้ จัดการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติเกี่ ยวกับ การจัดทาคู่มื อมาตรฐานการทางาน
(SOP) ให้ แ ก่ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ โดยมี วิ ท ยากรในการบรรยายและดูแ ลการเขี ย นคู่มื อ คื อ รอง
ศาสตราจารย์ หริ รักษ์ สูตะบุตร โดยกองการเจ้ าหน้ าที่ได้ นดั ประชุมทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 3 ชัว่ โมง เพื่อ
ระดมความคิดเห็น และจัดทามาตรฐานการทางานดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองการเจ้ าหน้ าที่ได้ เลือกกระบวนงาน
ที่ ส าคัญ มาท าเป็ นล าดับ แรก นอกจากนี ้ กองการเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ก าหนดจะจัด โครงการสัม มนา การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ประมาณต้ นเดือนตุลาคม ให้ แก่บคุ ลากรที่รับผิดชอบ
ด้ านการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมและบุคลากร มธ, เพิ่มอีกจานวน 2 รุ่ น เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของ
บุคลากรธรรมศาสตร์ ด้านการบริ หารจัดการความรู้ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วน การขยายผลการ
จัดการความรู้ฯ เรื่ อง การส่งเสริ มการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) และ การขยายผลการจัดการ
ความรู้ฯ เรื่ อง การแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ/ วิจยั ได้ ดาเนินตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เรื่ องการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ที่รับผิดชอบโดยห้ องสมุด มีการดาเนินงานได้ เกือบร้ อยละ 100
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
น.ส.สุรัสวดี อาจนนท์ ลา ผู้จดรายงานการประชุม
นายจักรชัย หิรัณยะวสิต ผู้ตรวจรายงานการประชุม

