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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
........................................
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 1/2557
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
………………………………………………………..
ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี

ประธาน

(ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

รองประธาน

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(นางวลัยรัตนา เสรี อรุโณ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา แทน)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั

กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ ดาวเรื อง หัวหน้ างานวางแผนและบริหารงานวิจยั แทน)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

กรรมการ

(อาจารย์ ดร. ปาริ ยา ณ นคร)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

(นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร แทน)
8. ผู้อํานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรรษา เปาอินทร์ )
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์)

กรรมการ
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10. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์)
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรี สนิท)
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการ

(นางสาวนวพรรณ อิ่มดวง รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ างานประชาสัมพันธ์ แทน)
13. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
14. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ างานสารสนเทศและจัดการความรู้

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางแสงเดือน ตันตราวงศ์)
15. นายจิรวัฒน์ คูณขาว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร. วีรชัย กู้ประเสริ ฐ

ที่ปรึกษา (ลาประชุม)

2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ (ติดราชการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรี ดี ฤทธิวงศ์)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศษิ ฎ์ศกั ดิ์

กรรมการ (ติดราชการ)

4. ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

กรรมการ (ติดราชการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข)
5. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด

กรรมการ (ติดราชการ)

(นางศรี จนั ทร์ จันทร์ ชีวะ)
6. นางดวงใจ ศุภสารัมภ์

กรรมการ (ลาประชุม)

ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาววิภาดา วิภาวิน

กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ

2. นางอุบล แป๊ ะยิ ้มล่อง

กองกลาง

3. นางสาววรรณภา ตาละกา

กองกลาง
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เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1เรื่ องแจ้ งที่ประชุมทราบ
1.1เรื่ องแผนปรับปรุงคุณภาพจากข้ อสังเกตและข้ อเสนอจากการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ตัวบ่งชี ้
สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรี ยนรู้ ควรจัดลําดับความสําคัญของประเด็นองค์ ความรู้ ให้
สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ การดําเนินงานและการติดตามประเมินผลบรรลุ
เป้าหมายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้
ดังนันกองส่
้
งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง การทบทวนแผน
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ ห้ อง
ประชุมวรรณไวทยากร ชัน้ 1 อาคารโดมบริ หาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อทบทวน
ประเด็นองค์ความรู้ และกิจกรรมแผนจัดการความรู้ให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่ องผลความคืบหน้ าระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้
เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้ แก้ ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนและเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้นนั ้
กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้ ส่งร่ างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตออบแทนและเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการ
ความรู้ พ.ศ. ..... ที่ได้ ปรับแก้ ตามมติคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุม
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ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ให้ คณะกรรมการพิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยพิจารณา และเข้ าได้ ชี ้แจงเหตุผลความจําเป็ นและตอบข้ อซักถามต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556
หลัง จากนี ้ คณะกรรมการพิ จ ารณาระเบี ย บและหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของ
มหาวิทยาลัยจะเสนอร่างระเบียบดังกล่าวให้ คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านการเงินและทรัพย์สิน
พิจารณาก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด การความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่แก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณา
3.1 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2556 ระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
เลขานุ ก ารคณะกรรมการแถลงว่ า ผลการดํ า เนิ น งานตามแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากลฯ กําหนดตัวชี ้วัด 1 รายการคือจํานวน
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระดับสากล ตังเป
้ ้ าหมาย 1 องค์ความรู้ มีผลดําเนินงาน 1 องค์
ความรู้ บรรลุเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ขยายบทบาทความเป็ นผู้นําความร่ วมมือทางวิชาการฯ กําหนดตัวชี ้วัด 2
รายการ ไม่มีการรายงานผล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างงานวิจยั ที่ได้ มาตรฐานสากลและแก้ ไขปั ญหาของสังคมฯ กําหนด
ตัวชี ้วัด 3 รายการ คือ 1)จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มการวิจยั ในระดับสากล ตังเป
้ ้ าหมาย
ไว้ 4 กิจกรรม มีผลดําเนินงาน 5 กิจกรรม 2)จํานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ /งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตังเป
้ ้ าหมายไว้ 355 งาน ไม่มีการรายงานผล 3)จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ ประโยชน์ ตังเป
้ ้ าหมายไว้ 321 เรื่ อง ไม่มีการรายงานผล ดังนันจึ
้ งบรรลุเป้าหมายเพียง 1 รายการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พลิกฟื น้ บทบาทในการชี ้นําและนําเสนอทางออกอย่างสร้ างสรรค์ให้ สงั คม
ผ่านสื่อต่างๆฯ ได้ กําหนดตัวชี ้วัดไว้ 3 รายการ คือ 1)จํานวนเรื่ องการเผยแพร่หรื อนําเสนอประเด็นชี ้นําหรื อ
แก้ ปัญหาสังคมแก่สื่อมวลชน ตังเป
้ ้ าหมายไว้ 4 กิจกรรม มีผลดําเนินงาน 4 กิจกรรม 2)จํานวนฐานข้ อมูล
ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา ตังเป
้ ้ าหมายไว้ 3 กิจกรรม มีผลดําเนินงาน 3 กิจกรรม 3)จํานวนการติดต่อของ
ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนเพื่อขอข้ อมูลความรู้ หรื อติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ตังเป
้ ้ าหมายไว้ 10 ครัง้ มีผล
ดําเนินงาน 12 ครัง้ บรรลุเป้าหมาย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปลูกฝั งจิ ตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทํ านุบํา รุ งสังคม ประชาธิ ปไตย
คุณธรรม ศิลปะวัฒนธรรมฯ กําหนดตัวชี ้วัด 3 รายการ คือ 1)จํานวนคูม่ ือที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่กําหนดไว้
้ ้ าหมายไว้ 3 เล่ม มีผลดําเนินงาน 1 เล่ม 2)จํานวนคณะที่มีส่วนร่ วมในการ
ทังหมดไม่
้
น้อยกว่า 3 เล่ม ตังเป
จัดการองค์ ความรู้ ในเรื่ องที่กําหนดไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ของทัง้ หมด ตัง้ เป้าหมายไว้ 16 คณะ มีผล
ั ฑิตในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ อง ตังเป
้ ้ าหมายไว้ 4.01
ดําเนินงาน 9 คณะ 3)ค่าเฉลี่ยของผลประเมินผู้ใช้ บณ
ไม่มีการรายงานผล ไม่บรรลุเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 สร้ างความเป็ นเลิศในการบริหารภายใต้ หลักธรรมาภิบาลฯ กําหนดตัวชี ้วัด
1 รายการ คือ จํานวนกิจกรรมส่งเสริ มให้ ประชาคมเรี ยนรู้ หลักธรรมาภิบาล ตังเป
้ ้ าหมายไว้ 8 กิจกรรม มี
ผลดําเนินงาน 5 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย
ประธานได้ ขอให้ ผ้ แู ทนแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ชี ้แจงรายประเด็น ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา ชี ้แจงว่าได้ ดําเนินงานไปแล้ ว 7ขันตอน
้
้
โดยหัวข้ อที่ดําเนินการคือการทํา Academic Transformation in Thailand และ Massive
จาก 8 ขันตอน
open online course ที่เน้ นนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรี ยนการสอนและปรับเปลี่ยนเนื ้อหากระบวนการ
สอน ซึง่ จะนํามาประยุกต์ใช้ ในโครงการตลาดวิชาธรรมศาสตร์ ที่คณาจารย์ท่านใดก็ตามสามารถนําความรู้
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของตนมาบริ การสังคม โดยมีการบันทึกวีดีทศั น์เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ด้ วย ปั จจุบนั ได้ ดําเนินการบันทึกวีดีทศั น์ไปแล้ ว 15 ตอน
ดังนันจึ
้ งอยูร่ ะหว่างดําเนินการขันตอนการติ
้
ดตามประเมินผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ไม่มีผ้ แู ทนเข้ าร่วมประชุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ผู้แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั ชี ้แจงว่า รายการตัวชี ้วัด
ที่รายงานไปแล้ วคือ 1)จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มการวิจยั ในระดับสากล ส่วนรายการ
ตัวชี ้วัดอีก 2 รายการ 2)จํานวนผลงานวิจยั /สิ่งประดิษฐ์ /งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ และ 3)จํานวนผลงานวิจยั ที่นําไปใช้ ประโยชน์ ได้ มีการดําเนินงานตามขันตอนการจั
้
ดการความรู้
แล้ ว แต่ผลการดําเนินงานจะอ้ างอิงจากผลการประเมินคุณภาพ ซึง่ จะรวบรวมปลายปี ดังนันจึ
้ งไม่สามารถ
รายงานผลตัวเลขได้ แต่สําหรับกิจกรรมได้ มีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ประธานได้ เสนอแนะให้ ฝ่ายบริ การวิชาการวิจยั ปรับตัวชี ้วัดใหม่ให้ สอดคล้ องกับรอบการประเมิน
ติดตามผล ซึง่ ทางฝ่ ายบริ การวิชาการวิจยั รับไปต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ผู้แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ชี ้แจงว่าดําเนินการไปแล้ ว 4 ข้ อ
จาก 7 ข้ อ
รองประธานเสนอว่าการจัดทําคู่มือหรื อเอกสารสรุ ปองค์ความรู้ ควรจัดทําเป็ นลักษณะเว็บบล็อก
(Web block) สําหรับใช้ แบ่งปั นด้ วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาชี ้แจงว่า เป้าหมายตัวชี ้วัดที่กําหนดไว้ สงู
เกินไป จากรายการตัวชี ้วัด 1)จํานวนคูม่ ือที่เผยแพร่ องค์ความรู้ ที่กําหนดไว้ ทงหมดไม่
ั้
น้อยกว่า 3 เล่ม มีผล
ดําเนินงานเพียง 1 เล่ม จากรายการตัวชี ้วัดที่ 2)จํานวนคณะที่มีสว่ นร่วมในการจัดการองค์ความรู้ ในเรื่ องที่
กําหนดไม่น้อยกว่าร้ อยละ80 ของทังหมด
้
มีผลดําเนินงานเพียง 9 คณะ จาก 16 คณะ และ 3)ค่าเฉลี่ยของ
ผลประเมินผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ อง ยังไม่สามารถรายงานผลได้ จึงจะขอกลับไปปรับแผนให้
สอดคล้ องกับการดําเนินงานในปี งบประมาณ 2557ให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะสามารถดําเนินการได้
ประธานสอบถามว่าคู่มือจํานวน 3 เล่มที่จะดําเนินการได้ แก่อะไรบ้ าง เลขานุการคณะกรรมการ
ชี ้แจงว่าจากแผนการจัดการความรู้ เดิมกําหนดไว้ ว่าจะจัดทําคู่มือจากประเด็นองค์ความรู้ ทงหมด
ั้
4 เรื่ อง
ได้ แก่ 1)การสร้ างการเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ปไตย 2)การจัดการศูน ย์ พัก พิง ภัย พิ บัติ 3) การ
เสริ มสร้ างสุขภาพให้ กับประชาคมธรรมศาสตร์ 4) การปลูกฝั งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ส่วนคู่มือเล่มที่
จัดทําสมบูรณ์แบบแล้ วคือคูม่ ือการจัดการศูนย์พกั พิงจากเหตุการณ์นํ ้าท่วมปี 2554
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ประธานขอให้ ฝ่ายเลขานุการติดตามและส่งให้ ประธานพิจารณาด้ วย หากเนื ้อหาดีมีความน่าสนใจ
จะจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ บคุ ลากรศูนย์รังสิตต่อไป ส่วนคู่มือที่ยงั ไม่ได้ จดั ทํานันขอให้
้
ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายการ
นักศึกษาจัดทําปี ละเล่มก็น่าจะเพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์ ชีแ้ จงว่า กิ จกรรมส่งเสริ มให้
ประชาคมเรี ยนรู้ หลักธรรมาภิบาล ดําเนินการแล้ วด้ วยกัน 3 เรื่ องคือการเชิญวิทยากรมาให้ ความรู้เรื่ องธรร
มาภิบาล ดังนี ้ 1) ศาสตราจารย์ พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร 2) นายพิชัย ชุณหวชิร และ 3)นายกล้ านรงค์
จันทิก โดยได้ สรุ ปองค์ความรู้ ของ 2 ท่านแรกเผยแพร่ ในเว็บไซต์แล้ ว ส่วนของนายกล้ านรงค์ จันทิก อยู่
ระหว่างดําเนินการ
นอกจากนี ้จะขอปรับเป้าหมายกิจกรรมตัวชี ้วัดไปแล้ วจาก 8 กิจกรรม เหลือเพียง 5 กิจกรรม ซึง่ ก็
จะทําให้ ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
รองประธานสอบถามว่า นอกจากการเชิญวิทยากรมาบรรยายแล้ ว มีความเป็ นไปได้ ไหมที่จะเชิญ
มาบันทึกเทปออกรายการ
ประธานชี ้แจงว่า ขณะนี ้ได้ เจรจากับช่องทรู (True) ไว้ สําหรับนําวีดิทศั น์ หรื อองค์ความรู้ตา่ งๆที่ได้
บันทึกวีดีทศั น์ไว้ ออกอากาศให้ รับชม และสอบถามว่าตัวบ่งชี ้ด้ านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ถูกนําไป
เปรี ยบเทียบกับสถาบันอื่นหรื อไม่แล้ วมีผลอย่างไร
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชีแ้ จงว่า มีผลต่อคะแนนตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2. การ
พัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันการเรี ยนรู้ ซึง่ ประเมินจากด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั เป็ นหลัก ฉะนันจึ
้ ง
ขอให้ การจัดการความรู้ ของทัง้ สองประเด็นยุทธศาสตร์ นี ้มีผลการดําเนินงานครบถ้ วนจนถึงระดับมีการ
นําเอาองค์ความรู้ไปใช้ จึงจะได้ คะแนนประเมินเต็ม
คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์ ส อบถามว่า รายการตัว ชี ว้ ัด ความสํ า เร็ จ การจัด การความรู้ ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 เรื่ องจํานวนผลงานวิจยั ที่นําไปใช้ ประโยชน์นนั ้ สามารถเก็บตัวเลขผลงานวิจยั ได้
เลย เนื่องจากเป็ นการรายงานผลตามปี ปฏิทินน่าจะเก็บข้ อมูลได้ แล้ ว
ผู้แ ทนผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ ก ารวิ ช าการและวิ จัย ชี แ้ จงว่า การเก็ บ ข้ อ มูล ดัง กล่า วสามารถ
ดําเนินการได้ แต่คณะแจ้ งเหตุผลว่าเป็ นการเก็บข้ อมูลซํ ้าซ้ อนกับการเก็บข้ อมูลของการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนันฝ่
้ ายบริ การวิชาการและวิจยั จึงใช้ ตวั เลขจากผลการประเมินมาโดยตลอด ซึ่งระยะเวลา
ดําเนินการไม่ตรงกัน
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2556 ระยะเวลา 9 เดือน(เดือนตุลาคม2555 – เดือนกันยายน 2556)
3.2 เรื่ องร่ างแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559
ฉบับปรับปรุง
เลขานุการคณะกรรมการแถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การทบทวนแผนจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ 2557” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ ห้ องประชุมวรรณไว
ทยากร ชัน้ 1 อาคารโดมบริ ห าร มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจัน ทร์ โดยเชิ ญ ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ผู้อํานวยการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ เข้ าร่ วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อนําไปปรับแผนจัดการ
ความรู้ ปี งบประมาณ 2557-2559 ฝ่ ายเลขานุการมีข้อสังเกต ดังนี ้
1.ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอด้ านตัวชี ้วัดความสําเร็จการจัดการความรู้ และค่าเป้าหมายตัวชี ้วัด
1.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประเด็นองค์ความรู้ “แบบอย่างปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยที่เป็ นเลิศ”
และ “แนวโน้ มด้ านการศึกษาของโลกและมาตรฐานสากล” ฝ่ ายเลขานุการขอเสนอตัวชี ้วัดเพิ่มเติมที่จะ
สะท้ อ นความสํ า เร็ จ การจัด การความรู้ ได้ ชัด เจนมากขึน้ คื อ “จํ า นวนหลัก สูต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตาม
มาตรฐานสากล” “จํานวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรเดิมที่ได้ รับการปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”
1.2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 มีการนําเสนอประเด็นองค์ความรู้และตัวชี ้วัดที่ไม่สอดคล้ องกันในแต่
ละแบบฟอร์ ม จึงไม่ทราบว่าฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ต้องการจัดความรู้ในประเด็นใด และต้ องการกําหนดตัวชี ้วัด
ความสําเร็จการจัดการความรู้อย่างไร
1.3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดแผนจัดการความรู้ “จํานวนองค์
ความรู้ด้านความเข้ าใจในความต้ องการและความคาดหวังของสื่อมวลชน และจํานวนองค์ความรู้วิธีการสือ่
กับสังคม” กําหนดค่าเป้าหมายเป็ นจํานวนครัง้ ซึ่งควรกําหนดเป็ นจํานวนองค์ความรู้ และค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด “จํ านวนฐานข้ อมูลผู้เชี่ ยวชาญของมหาวิทยาลัย” ที่กําหนดเป็ นร้ อยละ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับชื่ อ
ตัวชี ้วัด
1.4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ขอให้ กําหนดนิยามของค่าเป้าหมาย “ระดับดี” ของตัวชี ้วัดให้ ชดั เจน
2.กิจกรรมในแผนการจัดการความรู้
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เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า ตามที่ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ ชี ้แจง
แล้ วว่าการจะได้ 5 คะแนนจากการประเมินตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันการเรี ยนรู้ จะต้ อง
มีการนําเอาความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ไปใช้ งานจริ ง โดยเกณฑ์จะเน้ นด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ าน
การวิจยั ซึง่ เทียบได้ กบั ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 และ 3 ดังนันในประเด็
้
นยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวจะต้ องมีการ
ดําเนินการขันตอนครบกระบวนการจั
้
ดการความรู้ภายในรอบปี งบประมาณนันๆ
้ จึงขอตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับ
กิจกรรมในแผนจัดการความรู้ ดังนี ้
2.1. กิจกรรมจัดการความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 องค์ความรู้ 1) แบบอย่างของมหาวิทยาลัยที่
เป็ นเลิศ และ 2) แนวโน้ มด้ านการศึกษาของโลก กําหนดระยะเวลาทํากิจกรรมจนถึงข้ อ 7 การเรี ยนรู้ เสร็ จ
สิ ้นในปี 2559 และองค์ความรู้ 3) องค์ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN และ AEC ไม่ได้ กําหนดกิจกรรมแต่เสนอให้
มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ ผู้อํานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดเป็ นกรรมการจัดการความรู้ และมอบหมายให้ บุคคลดังกล่าวเป็ นผู้จัดการ
ความรู้ในองค์ความรู้ดงั กล่าว
2.2 กิจกรรมจัดการความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ทุกองค์ความรู้ไม่มีรายละเอียดกิจกรรมที่ 7
(การเรี ยนรู้) และบางองค์ความรู้ไม่มีรายละเอียดของกิจกรรมที่ 4 (การประมวลและกลัน่ กรองความรู้) จึง
ขอให้ พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว
2.3. กิจกรรมจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 องค์ความรู้ ที่ 3 “ความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ” กิจกรรมที่ 5-7 ไม่สอดคล้ องกับองค์ความรู้
2.4. กิจกรรมจัดการความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 องค์ความรู้ เรื่ อง “หลักธรรมาภิบาล” ไม่ได้
กําหนดกิจกรรมรองและระยะเวลาที่จะดําเนินการ ส่วนองค์ความรู้ ที่ 3 “การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
องค์กร” ยังไม่ได้ กําหนดระยะเวลาดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ประธานขอให้ ผ้ แู ทนแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ชี ้แจงสรุป ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษาชี ้แจงถึงประเด็นการขอเสนอเพิ่มตัวชี ้วัดในข้ อ 1.1. ว่า หากใช้
ตัวชี ้วัดดังกล่าวคงไม่ผา่ นการประเมินและสําเร็จยากเพราะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินงาน
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชีแ้ จงว่าหากเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวเป็ นจํานวน
หลักสูตรได้ รับการรับรองระดับนานาชาติแทนจะเหมาะสมกว่าหรื อไม่
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ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า จํานวนหลักสูตรที่จะได้ รับการรับรองนันคงเป็
้
นเรื่ องยากเช่นกัน ตัวอย่าง
กรณีของ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ิ นธร ที่ไม่สามารถหาสถาบันมารับรองหลักสูตรได้
รองประธานกล่าวเสริ มว่า หากเปลี่ยนตัวชี ้วัดเป็ น จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
ระดับนานาชาติ หรื ออาจวัดจากจํานวนหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Twining Program )
คณบดีค ณะพยาบาลศาสตร์ ให้ ข้ อสัง เกตว่า ถ้ า หากเปลี่ ย นตัว ชี ว้ ัดตามที่ ประชุม อภิป รายคื อ
จํานวนหลักสูตรที่ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานจากสถาบันการศึกษาชันนํ
้ าของโลก ขอให้ กําหนดนิยาม
หรื อจัดแบ่งหมวดหมูต่ ามสาขาอาชีพ ตามเกณฑ์การจัดอันดับโลกด้ วย
ประธานเห็นว่าตัวชี ้วัดดังกล่าวเป็ นเรื่ องดี เพราะการจัดอันดับโลกปั จจุบนั มีการแยกตามสาขาวิชา
ซึ่งถ้ าหากคณะได้ รับการจัดอันดับโลก ก็แสดงว่าหลักสูตรได้ มาตรฐาน ก็ขอให้ ลองไปกํ าหนดตัวชีว้ ดั ไว้
หลายๆรายการ
ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษาสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกรณี ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ลา่ ช้ า
ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษาชี แ้ จงว่า ตัว ชี ว้ ัด สกอ. 7.2. ประเมิ น ผลตามปี
การศึกษา จากการกําหนดกิจกรรมจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสร็ จสิ ้นกระบวนการที่ 7 การ
เรี ยนรู้ จะไม่มีผลการประเมินออกมาใน 2 ปี แรก
ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษาเสนอว่าเรื่ ององค์ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN และ AEC น่าจะมอบ
ให้ ผ้ ทู ี่เชี่ยวชาญรับไปดําเนินการ
ประธานเสนอว่า สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้ องการทราบเกี่ยวกับ ASEAN คือ มุมของการศึกษาเป็ น
อย่างไร เช่น TQF การเปิ ดเทอม การบรรจุหลักสูตร ASEAN Study ของมหาวิทยาลัยในประเทศASEAN
หรื อ ความต้ องการคุณลักษณะบัณฑิตใน ASEAN
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษายํ ้าถึงเรื่ องตัวชี ้วัด สกอ. 7.2. ซึ่งวัดที่ผลลัพธ์ การ
้ งขอให้ ฝ่ายวิชาการและฝ่ ายบริ การวิชาการ
ดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้ ในรอบปี การศึกษา ฉะนันจึ
และวิจยั พิจารณาให้ เกิดผลลัพธ์ที่ชดั เจนจะได้ ไม่มีปัญหาตอนการประเมิน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
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1. ให้ แต่ละฝ่ ายปรับแผนการจัดการความรู้ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 พร้ อมทังเสนอให้
้
อธิการบดีอนุมตั ิแผนดังกล่าวเพื่อนําไป
ดําเนินงานและรายงานผลในการประชุมครัง้ ถัดไป
2. มอบหมายให้ ผ้ ูช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาไปหารื อปรับแผนการจัดการ
ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 กับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 4. เรื่ องอื่นๆ
4.1 เรื่ องกําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครัง้ ต่อไป
ประธานแถลงว่า สําหรับการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครัง้ ต่อไป จะแจ้ งให้ ทราบ
ภายหลัง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

นายจิรวัฒน์ คูณขาว

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

นางแสงเดือน ตันตราวงศ์
นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

