รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 26 มกราคม 2559
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
………………………………………………………..
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี

ประธาน

(ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย)
2. ดร.วีรชัย กูประเสริฐ

ที่ปรึกษา

3. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ)
4. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

กรรมการ

(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา แทน)
5. ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ

กรรมการ

6. ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู

กรรมการ

(นางวลีพร ตัณฑพานิช แทน)
7. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

กรรมการ

(นางสาวสุรัสวดี อาจนนทลา แทน)
8. ผูอํานวยการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร

กรรมการ

(นางกัลยา นามสีฐาน แทน)
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

กรรมการ

(รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ)
10. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

กรรมการ

(อาจารยอภินันท พงศเมธากุล รองผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา แทน)
11. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

กรรมการ

(นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนา แทน)
12. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการ

(นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนาฝายยุทธศาสตรและประเมินผล แทน)
13. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา

กรรมการ
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(ผูชวยศาสตราจารย โปรดปราน สิริธีรศาสน)
14. นางดวงใจ ศุภสารัมภ

กรรมการ

15. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
16. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
17. รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต

ติดราชการ

18. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ติดราชการ

19. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจยั

ติดราชการ

20. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ติดราชการ

21. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทร

ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวณัฐกาญจน หันจรัส

กองแผนงาน

2. นางสาววัชรียา ถาวร

กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

3. นางสาวธัญญนรี ศรัณยธนรัฐ

กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิ ด เลิ ศไพฑูร ย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กลาวเปดประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องการดําเนินงานจัดการความรู (km) ของมหาวิทยาลัยตางๆ
ฝายเลขานุการฯ แจงวา ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดศึกษาและสอบถามแนวทางการดําเนินงาน
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยตางๆ โดยการสืบคนจาก Internet และสอบถามจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการ
จั ด การความรู โ ดยตรง จํ า นวน 9 สถาบั น ได แ ก จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุ รี มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานคริน

3

ทร เพื่อศึกษาและหาแนวทางพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั้น ขอรายงานแนวทางการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยตางๆ สรุปได ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ก. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยสวนใหญจะดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจัดการความรู โดยมีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล/
ฝายประกั นคุ ณภาพการศึกษา รับผิดชอบการดํ าเนิ นงาน ยกเวนบางมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบหนว ยงานรับผิดชอบ
ดําเนินงานที่แตกตางออกไป ไดแก
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบรวมกัน 2 หนวยงาน ไดแก
1) สํ านักทรั พยากรบุคคล ทําหนาที่แบงโครงสรางการจัดการความรูของสายปฏิบัติงานตาม
เครือขายสาขาวิชาชีพ 18 สาขา กํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน KM ของแตละเครือขายสาขาวิชาชีพ
2) สํ า นั กบริ ห ารยุ ท ธศาสตร (รั บ ผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึ กษา) ทําหน าที่จัดกิ จ กรรม
สงเสริมและประกวดผลงานจัดการความรู
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มีการจัดตั้งทีมที่รับผิดชอบดําเนินการจัดการความรูโดยตรง คือ KMUTT KM Team โดยมีตัวแทนจาก 4
หนว ยงาน คื อ สถาบั นการเรี ยนรู สํานักหอสมุ ด (คลังความรู) สํานักบริห ารงานบุ คคล (HRD&HRM) สํานัก
คอมพิวเตอร (จัดการในเรื่องเครื่องมือการเผยแพรKM/สารสนเทศตางๆ) การดําเนินงาน KM จะดําเนินงานตาม
นโยบายผูบริหารที่กํากับดูแล
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยจะกํากับ ดูแล และสนับสนุน
ในภาพรวม
ข. หลักการกําหนดประเด็นความรู
จากการศึกษาสถาบันตัวอยาง มีการกําหนดประเด็นความรู 3 แนวทาง ดังนี้
1. กําหนดตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. กําหนดจากการสํารวจความตองการของคณะ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง โดย
การเชิญตัวแทนจากคณะและกรรมการระดับสถาบันเขารวมประชุมวางแผนการจัดการความรู
3. กํ า หนดตามความถนั ด และพั น ธกิ จ ของคณะ สํ า นั ก สถาบั น เช น มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลงานจากการจัดการความรูที่ไดรับในระดับคณะ สํานัก สถาบัน จะเปนการจัดการความรูของ
สาขาวิชานั้นๆโดยตรง ตามความสนใจของหนวยงาน
ค. การดําเนินกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย
กิจ กรรมหลั กๆที่ มหาวิ ทยาลั ย แต ล ะแหงดําเนิน การเหมือนกัน โดยสรุป คือ จัดใหความรู จัดกิจ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู คนหา Best Practice และจัด KM Day ประกวดผลงานการจัดการความรู โดยผลงานที่สงเขา
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ประกวด สอดคลองกับประเด็นความรูที่กําหนด เปดกวางในรูปแบบของเนื้อหาวิชาการ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี
ในสาขาวิชาชีพ Poster และ วีดิทัศน
ในสวนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงาน KM ที่คอนขางจะแตกตางจากที่อื่นๆ คือ จัดแบง
โครงสรางการจัดการความรูเปนสายวิชาชีพ โดยสํานักทรัพยากรบุคคล เปนผูอนุมัติโครงการและงบประมาณ และ
คอยสนับสนุนดานการบริหารจัดการใหสายวิชาชีพที่ขอจัดโครงการ โดยพิจารณาเทียบกับแผนดําเนินงาน สวน
สํานักบริหารยุทธศาสตร เปนผูจัดกิจกรรม มหกรรมประกันคุณภาพ ซึ่งเปนเวทีประกวดKMในระดับเครือขายสาขา
วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
จัดการความรูแยกกับคณะ (ใหนโยบายคณะทําKMเอง) โดยกําหนดประเด็นความรูจากปญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาระบบงาน/แกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานงานลาชา/ผิดพลาด เชน วิธีการเบิกจายงบประมาณที่
ถูกตองในระบบราชการ เปนตน โดยรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกอง/สํานักงานตางๆในสํานักงานอธิการบดี
ง. การดําเนินงานจัดการความรูในระดับคณะ
1. การจัดการความรูในระดับคณะมีความเขมแข็งมาก โดยกิจกรรมการจัดการความรูและผลงานจากการ
จัดการความรูสวนใหญจะอยูที่คณะ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดความรูเปนตัวบงชี้หนึ่งในระบบการประกันคุณภาพ ทําให
เปนการบังคับใหหนวยงานตองดําเนินการ สวนระดับมหาวิทยาลัยจะกํากับ ดูแล และสนับสนุนในภาพรวม
2. การดําเนินงานระดับคณะ มีการแตงตั้ง CKO (Chief Knowledge Officer) ทําหนาที่บริหารจัดการ
การจั ด การความรู ใ นคณะ ที่ เ ห็ น ตั ว อย า งชั ด เจน คื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนสถาบันอื่นๆอาจดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งเรียกชื่ออยางอื่น
จ. การสงเสริมชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
การดําเนินงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ดําเนินงานอยูในระดับคณะ มหาวิทยาลัยจะทําหนาที่ติดตามการ
ดํ า เนิ น งานและคอยสนั บ สนุ น กระตุ น ให เ กิ ด ความสนใจ เช น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่สงเสริมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) โดยการสราง Blog ให
บุคคลากรทุกคนสามารถเขียนสรุปการจัดการความรูจากภาระงานที่ปฏิบัติและองคความรูที่ไดรับจากการอบรม/
สัมมนา ซึ่งเปนการมุงเนนเรื่องการจัดการความรู ควบคูไปกับเรื่องงานพัฒนาและฝกอบรม (Training) บุคลากร
โดยเพิ่มเติมกลไกของการ sharing องคความรูจากบุคคลสูบุคคล
การเผยแพรผลงานการจัดการความรู
ผลงานการจัดการความรูสวนใหญจะเผยแพรใน Website ของคณะเจาของผลงาน ในระดับมหาวิทยาลัย
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สวนใหญจะเผยแพรใน Website ของกองที่รับผิดชอบงานดานการจัดการความรู สวนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และจัดเผยแพรผลงานผาน Website KM ของมหาวิทยาลัย ดวยระบบ Intranet
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวและ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การดําเนินงานจัดการความรูของมหาวิทยาลัยตางๆที่นาสนใจ คือ การรวมกลุมกันของสายวิชาชีพซึ่ง
ตองอาศัยความรวมมือจากคณะคอนขางมาก
2. การดําเนินการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควรดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีการจัดตั้ง
KM Team สื่อสารเปาหมายในการดําเนินการจัดการความรูแกคณะเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและมีดําเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
3. การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรควรมีความเปนเอกลักษณของธรรมศาสตร ซึ่งผูที่สนใจ
ศึกษาเรื่องดังกลาวจะตองมาศึกษาจากที่นี่ และมีความแตกตางโดดเดนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
4. ประธานเสนอให ชู ป ระเด็ น การจั ด การความรู 1-2 เรื่ อ ง เช น เรื่ อ ง Active

Learning

ของ

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เป น ประเด็ น หลั ก ที่ จ ะดํ า เนิ น การจั ด การความรู ใ ห เ ป น เอกลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ รายงานสํารวจการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้ง 9 สถาบัน
2. มอบหมายใหฝ า ยเลขานุ ก ารไปศึก ษาวา การจั ดการความรูข องมหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ ค น
ธรรมศาสตรตองการดําเนินการจัดการความรูคือประเด็นใด และนําเขาเปนวาระในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
ประธานขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร า งรายงานการประชุ มคณะกรรมการจัด การความรู มหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องโครงการรางวัลผลงานจากการจัดการความรูดีเดน ปการศึกษา 2557
ฝายเลขานุการฯ แจงวา ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่
4/2558 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบโครงการรางวัลผลงานการจัดการความรูดีเดน ปการศึกษา 2557 โดย
ใหมีการจัดประกวดและมอบรางวัลเฉพาะประเภทหนวยงาน และมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
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ผลงานการจั ด การความรู ดีเ ด น นั้ น ขอรายงานการดํา เนิน โครงการรางวัล ผลงานการจั ดการความรู ดีเด น ป
การศึกษา 2557 ดังนี้
1. มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานการจั ด การความรู ดี เ ด น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2557 เสนอทานอธิการบดีลงนามเรียบรอยแลว องคประกอบของคณะกรรมการมีดังนี้
1) ดร.วีรชัย กูประเสริฐ

ประธานกรรมการ

2) ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

กรรมการ

3) ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

กรรมการ

4) ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

5) ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

6) นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

ผูชวยเลขานุการ

(รายละเอียดและอํานาจหนาที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการชุม)
2. ฝายเลขานุการไดดําเนินการประชาสัมพันธ โครงการรางวัลผลงานการจัดการความรูดีเดน ปการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ใหคณะ/สํานัก/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับทราบเปนที่เรียบรอยแลว โดย
เป ดใหหน ว ยงานในระดั บ คณะ/หน ว ยงานที่ จัดการเรีย นการสอน, หนว ยงานสนับ สนุน การจัดการศึกษา และ
สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสมัครเขารวม ซึ่งมีกําหนดการรับสมัครและสงผลงานภายในวันที่ 29
มกราคม 2559 โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และจัดงาน KM Day ในวันที่
15 มีนาคม 2559 ซึ่งจะมีนิทรรศการและการนําเสนอผลงานของผูไดรับการคัดเลือก
3. คณะกรรมการพิจ ารณาผลงานการจัดการความรูดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีการประชุ ม
พิจารณากําหนดเกณฑการพิจารณาตัดสินรางวัลการจัดการความรูดีเดน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดยมีมติ
ดังนี้
3.1 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน องคประกอบการตัดสินผลงานแบงออกเปน 2
สวน คือ คะแนนจากกระบวนการจัดการความรูตามระบบของการจัดการความรู 60 คะแนน และคะแนนจาก
ผลงานการจัดการความรู 40 คะแนน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
3.2 รางวัลผลงานการจัดการความรูดีเดน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับดีเดน ระดับดีมาก
และระดับดี โดยใหมีการมอบโลเกียรติยศและเงินเปนรางวัล
4. ฝายเลขานุการฯไดแจงโครงการรางวัลผลงานจากการจัดการความรูดีเดน ปการศึกษา 2557 ใหคณะ/ สํานัก/
สถาบัน รับทราบเพื่อสมัครเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 36 หนวยงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และ เผยแพร
โครงการใน Website, LINE และ Facebook ของกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559
คณะวารสารศาสตร และสื่อสารมวลชนไดสงผลงานเข าร วมประกวดแลว 1 หน วยงาน แตทางฝายเลขานุการ
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พิจารณาแลวพบวายังไมเปนแนวปฏิบัติที่ไดจากการจัดการความรูทางดานวิชาการหรือวิจัย แตเปนการจัดการ
ความรูดานการบริหารภายในหนวยงานเทานั้น และผลงานที่สงเขารวมประกวดในโครงการ ฝายเลขานุการฯจะ
นําสงใหฝายวิชาการ และฝายวิจัยเปนผูพิจารณาคัดกรองเนื้อหาผลงานการจัดการความรู/แนว ปฏิบัติที่ดี (แบง
ตามประเภทของผลงานที่เกี่ยวของ) และตัดสินใหคะแนน
ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวางและเสนอใหขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการผลงานการ
จัดการความรูดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 โดยเสนอใหดําเนินการทาบทาม
คณะ/สํ านั ก /สถาบั น โดยพิ จ ารณาจากแนวปฏิ บัติที่ดี ปก ารศึก ษา 2557 ที่ คณะ/สํานั ก/สถาบัน สงใหฝา ย
เลขานุการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาโครงการรางวัลผลงานจากการจัดการความรูดีเดน ปการศึกษา 2557 และมีมติดังนี้
1. ขยายระยะเวลาการสงผลงานเขารวมประกวดในโครงการฯ จากสิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2559 เปน
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559
2. เลื่อนการจัดงานวัน KM Day จากเดิมวันที่ 15 มีนาคม 2559 เปนวันที่ 23 มีนาคม 2559
3. มอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ธีระ สินเดชารักษ)
ดําเนินการทาบทามคณะตางๆ ใหสงผลงานเขารวมประกวดในโครงการรางวัลผลงานจากการจัดการความรูดีเดน
เพิ่มเติมจากที่ทางฝายเลขานุการไดดําเนินการทาบทามบางคณะเบื้องตนแลว
3.2 เรื่องผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558
ฝายเลขานุการฯ แจงวา ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่
4/2558 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีมติขอใหฝายตางๆ ดําเนินการสกัดความรูตามประเด็นยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ และ
จัดสงใหฝายประกันคุณภาพการศึกษานั้น ฝายตางๆที่รับผิดชอบการจัดการความรูตามประเด็นยุทธศาสตรและไดส
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัยปงบประมาณ 2558 ฝายเลขานุการฯ จึงรายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1

ประเด็นความรู

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

องคความรู

หมายเหตุ

การเรียนการสอนแบบ

Active Leaning Agent

จัดการเรียนการสอน

เอกสารองคความรูทํา

Active Learning

13 คณะจาก 26 คณะ

แบบ Active Learning ขึ้นเพื่อใชอบรมพัฒนา
Active Learning
Agent ผลการดําเนิน
งานยังอยูระหวางการ
รวบรวมขอมูล
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2

ประเด็นความรู

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

องคความรู

หมายเหตุ

การสรางเครือขายความ

จํานวนองคความรูในการ

กําลังอยูร ะหวาง

รวมมือทางวิชาการ
Multilateral

สรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการสาย

ดําเนินงาน

/Consortium

สังคมศาสตร 1 เรื่องและ
สายวิทยาศาสตร 1 เรื่อง

ยุทธศาสตรที่ 3

การตีพิมพเผยแพร

องคความรูดานการวิจัย

1. มาตรฐานการเผยแพร

บทความวิจัย

และตีพิมพผลงานสาย
สังคมศาสตร 1 เรื่อง

งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการและการ

และสายวิทยาศาสตร 1

แลกเปลีย่ นประสบ

เรื่อง

การณดานการเผยแพร

บรรลุเปาหมาย

ผลงานการตีพมิ พ (สาย
สังคมศาสตร)
2.การวิจยั และตีพมิ พ
ผลงานสายวิทยาศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4

การประชาสัมพันธที่สราง

1.จํานวนองคความรูเรื่อง การเขียนเพื่อการ

ชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิธีการสื่อสารกับสังคมใน ประชาสัมพันธและการ
ดานผลงานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพรผลงานการวิจยั

ดานการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 5

การมีสวนรวมของ

บรรลุเปาหมาย

และวิชาการ
องคความรูในการมีสวน

-

กําลังอยูร ะหวาง

นักศึกษาในการเรียนการ รวมการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 6

ดําเนินงาน

สอนแบบ Active
Learning

แบบ Active Learning
ของนักศึกษา

การขอตําแหนงทาง

จํานวนองคความรูการขอ

การขอตําแหนงทาง

เปนหลักเกณฑการขอ

วิชาการของอาจารย

ตําแหนงทางวิชาการสาย

วิชาการ

ตําแหนงทางวิชาการของ

สังคมศาสตร 1 เรื่อง สาย
วิทยาศาสตรฯ 1 เรื่อง

มธ.

ฝายเลขานุการไดตั้งขอสังเกตจากการพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2559 ดังนี้
1. ประเด็นความรูเรื่องการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการขอตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย เปนเอกสารหลักการ/แนวทางดําเนินการ ยังไมไดเปนองคความรูที่สกัดไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จาก
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คณะตางๆและยังไมไดแบงเปนสายสังคมศาสตร และสายวิทยาศาสตร ตามแผนที่กําหนดไว ทั้งนี้ อาจดําเนินการ
ไดในระยะเวลาตอไป
2. ประเด็นความรูเรื่องการประชาสัมพันธที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาจากเนื้อหาแลวพบวา สวนใหญจะเปนหลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ (หนาที่ 1-15) และ หลักการเขียน
ขาว ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย (หนาที่ 15)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอชี้แจงและขอเสนอแนะการดําเนินงาน ตามแผนการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2558 ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ไดช้ีแจงวา การดําเนินการในรอบปที่ผานมา เปนการกําหนดนิยามและ
ทิศทางของ Active

Learning ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่จะดําเนินการตอไป ใหเกิดความเขาใจตรงกัน และ

กําหนดพัฒนา หลักสูตรอบรมอาจารยทั้ง 5 หลักสูตร ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว ซึ่งถือวาอยูในขั้นตอนของการ
เผยแพร แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง Active Learning ยังไมถึงขั้นนําไปปฏิบัติใชจริง
นอกจากนี้เรื่อง การขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งอยูในขั้นตอนการประมวลกฎระเบียบตางๆ เพื่อเผยแพรให
กลุมเปาหมายเกิดความเขาใจไดงาย และสามารถดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการไดตามนโยบายที่ฝายบริหาร วางไว
ดังนั้น ฝายวิชาการจึงไมสามารถดําเนินการจัดการความรูไดครบถวน 6 ขั้นตอน ตามกระบวนการจัดการความรู ตามที่
ตัวบงชี้ สกอ. เคยกําหนดใหทํา 7 ขั้นตอน ซึ่งตอมา สกอ. ปรับเกณฑมาตรฐานการจัดการความรูระดับสถาบันใหเหลือ
เพียงการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน ในสถาบันดําเนินการจัดการความรูตามระบบโดยใหแนวทาง
ดําเนินการไว 6 ประการ ดังนั้น การจัดการความรูตามระบบและองคความรูจะอยูที่คณะ/สํานัก/สถาบัน
2. ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธไดชี้แจงถึงองคความรูตามประเด็นความรูที่ไดรับมอบหมายวา เนื่องจาก
หลักการในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงานการวิจัยและวิชาการ มีหลักการพื้นฐานของการเขียน
ที่เหมือนกัน แตกตางกันเพียงรายละเอียดตามประเด็ นความรูเล็ กน อย จึ งทํ าให ดําเนิ นการจั ดทําผลงานออกมาใน
รูปแบบพื้นฐานหลักการเขียนดังกลาว
ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงใหฝายประชาสัมพันธรับทราบเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการจัดการความรูวา
องคความรูเรื่องการประชาสัมพันธที่สรางชื่อเสียงดานการวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในที่นี้ หมายถึง แนว
ทางการประชาสัมพันธอยางไร ที่จะสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานการวิจัย โดยยกตัวอยางวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญในดานดังกลาว อาทิ รองศาสตราจารย แพทยหญิง อรพรรณ โพชนุกูล ที่เคยบรรยายถึงเรื่องแนว
ทางการนําผลงานวิจัยเขาไปอยูในสื่อ เพื่อเปนสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานวิจัย เปนตน
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา การตั้งขอสังเกตจากฝาย
เลขานุการฯ เปนการชี้แจงเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในแนวทางการดําเนินการจัดการความรู และเปนประโยชน
ในการดําเนินการจัดการความรูในปงบประมาณ 2559 ตอไป
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มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558
2. ประเด็นความรูที่ยังอยูระหวางดําเนินการขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตอใหแลวเสร็จและ
นําสงฝายเลขานุการตอไป
3.

ขอใหฝ า ยฯ ที่ ดํา เนิ น การจั ดการความรูตามประเด็น การจัดการความรูเ สร็จ สิ้น แลว นําผลการ

ดําเนินงาน/องคความรู สงฝายเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการเผยแพรผลงานตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องประเด็นการจัดการความรู เพื่อการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2559
ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุม ครั้ง
ที่ 4/2558 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ไดมีการพิจารณาแนวทางการดําเนินงานจัดการความรู ปงบประมาณ 2559 และ
มีมติใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูดําเนินการจัดการความรูรวมกับฝายที่เกี่ยวของ และเชิญ คณะ/สํานัก/
สถาบันเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู นั้น ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานใหที่ ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพไดดําเนินการสํารวจประเด็นความรู โดยสอบถามหนวยงาน
จัดการเรียนการสอน สถาบันวิจัย และสถาบันสนับสนุนการจัดการศึกษา ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นความรูเกี่ยวกับ
การผลิตบัณฑิต/การวิจัย/การบริหารจัดการ/อื่น ๆ ที่หนวยงานตองการเรียนรู และประเด็นความรูที่หนวยงานมี
ความเชี่ยวชาญ และตองการจะแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น ทั้งนี้ ในการสอบถามประเด็นความรูดังกลาว ไดรับการ
ตอบกลับทั้งสิ้น 21 หนวยงาน (จากการสอบถาม 36 หนวยงาน)
2. ในระดับมหาวิทยาลัย เปนประเด็นความรูที่ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2558
และดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2559 รวมทั้งประเด็นความรูที่หนวยงานตองการเรียนรู (Learn) /ตองการ
แลกเปลี่ยน (Share) ซึ่งสวนใหญยังเปนประเด็นที่สอดคลองกับประเด็นการจัดการความรูในระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน ในปงบประมาณ 2558 ที่ผานมา คือ ดานการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning/Problem base learning การจัดทํา มคอ. ดานการวิจัย การตี พิมพเ ผยแพรบ ทความวิ จัย ใน
วารสารวิชาการ และเทคนิคการเขียนโครงงานวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุน จะมีสวนที่แตกตางออกไปในเรื่อง การ
จดสิทธิบัตร การพัฒนาระบบขอมูล เปนตน
3. ฝายเลขานุการฯ ขอเสนอประเด็นการจัดการความรู ที่จะใชในการจัดสัมมนาการจัดการความรู (KM
Series) ครั้งที่ 1-6 ที่กําหนดจัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู (KM Series) เดือนละครั้ง โดยจะมีประเด็นที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแบงเปน 3 สวน คือ ประเด็นความรูที่ดําเนินการตามประเด็นการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นองคความรูจากขอเสนอของหนวยงาน และประเด็นองคความรูที่หนวยงานตองการแลกเปลี่ยน (Share) และ
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จะสรุปประเด็นความรูที่ไดจากการสัมมนาเพื่อนําเผยแพรตอไป รายละเอียดประเด็นความรูที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดังนี้
ประเด็นการจัดการความรูตามยุทธศาสตร

ระดับ

ยุทธศาสตรที่ 1

มหาวิทยาลัย* 1. Active

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 4

1. การสรางเครือขาย 1. เทคนิคการหาทุน 1. การ

Learning/Proble ความรวมมือทาง
m-Based
วิชาการ
Learning

ยุทธศาสตรที่ 3
สนับสนุนการวิจัย
2. การตีพิมพ

(Multilateral/Cons เผยแพรบทความ
ortium)

ขอเสนอจาก 2. การพัฒนาการ 2. แนวทางการ
หนวยงาน 1 เรียนการสอนผาน บริหารจัดการ
(อยากรู)
วิจัย
หลักสูตรนานาชาติ
ใหมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 6

1. การมีสวนรวม

1. การขอ

ประชาสัมพันธที่
สรางชื่อเสียงดาน

ของนักศึกษาใน ตําแหนงทาง
การเรียนการสอน วิชาการ

การวิจัย

แบบ Active

วิจัย

Learning

3.การจดสิทธิบัตร/ 2.การพัฒนาระบบ
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ สารสนเทศเพื่อ
ผลงานสรางสรรค
สนับสนุนการ
บุคลากรในคณะ
ตัดสินใจของ

2. การจัดการการ
ทุจริตในการสอบ
และการสราง
คุณธรรมใหกับ
นักศึกษา

ผูรับบริการ

2. หลักการเบิก
จายเงินอยางไร
ใหถูกตองตาม
ระเบียบราชการ
3. การพัฒนา

3.การพัฒนาระบบ
จัดการฐานขอมูล

คุณภาพ
การศึกษา

เพื่องานบริการ

4. เทคนิคการ

วิชาการ

จัดการความรู
5. การเขียน
รายงานการ
ประชุมอยางมี
ประสิทธิภาพ

ขอเสนอจาก 3.การผลิตสื่อ

3.การจัดสัมมนา

4.กระบวนการ

หนวยงาน 2

Audio

นานาชาติ

บริการวิชาการแก

(อยาก
Share)

description เพื่อ
พิสูจนทางการเห็น

สังคมดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ * ระดับมหาวิทยาลัย เปนประเด็นความรูเดียวกับปงบประมาณ 2558
4. ฝ า ยเลขานุ การฯชี้ แจงเพิ่มเติ มว า การจัดการความรูในป 2559 ในระดับ มหาวิทยาลัย ฝายประกั น
คุณภาพการศึกษารวมกับฝายตางๆ เปนเจาภาพในการจัดการความรูในประเด็นตางๆ โดยที่คณะสามารถมาเขา
รวมได (Share & Learn) และขณะเดียวกัน คณะก็สามารถดําเนินการจัดการความรูภายในคณะตามหัวขอที่สนใจ
ไดเชนกัน เมื่อดําเนินการเสร็จแลวตองนําผลการจัดการความรู/องคความรูเสนอมหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัย
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ดํ าเนิ น การเผยแพร ใ นเว็ บ ไซต การจั ด การความรูข องมหาวิท ยาลั ย เพื่ อเป น แหล งรวมความรูส าขาตา งๆของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอไป
5. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดชี้แจงถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู
ระดับมหาวิทยาลัยโดยยอ กลาวคือ เปนการจัดสัมมนาการจัดการความรู (KM Series) เดือนละ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
เริ่มตั้งแตกุมภาพันธ – กรกฎาคม 2559 กําหนดประเด็นในการจัดการความรูตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 ของ
มหาวิทยาลัย และประเด็นความรูที่หนวยงานตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share & Learn) ซึ่งจะเชิญวิทยากรที่
เปนผูเชี่ยวชาญและเปนตัวอยางที่ดีในดานนั้นๆมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปดโอกาสใหคณะตางๆที่สนใจในแต
ละประเด็ นเขามาร วมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่ อนําแนวปฏิบัติ ที่ดีดังกลาวไปดํ าเนิ นการปรับ ใชตอไป โดยจะแบ ง
ออกเปนสายสายสังคมศาสตร และสายวิทยาศาสตร
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินการจัดการความรูในป 2559 จะแตกตางจากปที่ผานมาที่เปนการดําเนินการใน
ลักษณะ Top-down ใหคณะจัดการความรูตามประเด็นยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากเห็นวาทั้งใน
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ยังมีความเขาใจดานการจัดการความรูที่มีความแตกตางกัน ดังนั้นในปนี้ฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงรับเปนเจาภาพรวมกับฝายตางๆไดแก ฝายวิ ชาการ ฝายการนักศึกษา ฝายวิเทศ
สัมพันธ ฝายวิจัย และฝายประชาสัมพันธ ตามประเด็นการจัดการความรู 6 ยุทธศาสตร และประเด็นที่สํารวจจาก
คณะวาตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นนั้นๆ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ประธานเสนอใหดําเนินการ/ตัดประเด็นความรูออกจากแผนการจัดสัมมนาการจัดการความรู (KM
Series) ดังนี้
- นําการมีสวนรวมของนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากยุทธศาสตรที่ 5 มารวม
กับประเด็นความรูเรื่อง Active Learning ในยุทธศาสตรที่ 1
- ยุทธศาสตรที่ 4 ตัดประเด็นความรูเรื่องกระบวนการบริการวิชาการแกสังคมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- ยุทธศาสตรที่ 5 ตัดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทคนิคการจัดการความรู และการเขียนรายงาน
การประชุมอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการจัดอบรมอยูบอยครั้ง
2. นางวลีพร ตัณฑพานิช ผูแทนผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา เสนอใหตัดประเด็นความรูเรื่องการ
จัดการทุจริตในการสอบและการสรางคุณธรรมใหกับนักศึกษา ออกจากแผนการจัดสัมมนาการจัดการความรู (KM
Series) เนื่องจากฝายการนักศึกษาและการเรียนรูไดจัดทําเปนคูมือไวใหคณะตางๆนําไปปฏิบัติแลว
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3. ที่ ป ระชุ ม เสนอให ป รั บ หั ว ตารางจาก “ประเด็ น ความรู ก ารจั ด การความรู ต ามยุ ท ธศาสตร ” เป น
“ประเด็นความรู” และปรับหัวตารางยอยจาก “ยุทธศาสตรที่ 1-6” เปน “ครั้งที่ 1-6”
4. ที่ประชุมเสนอใหเลื่ อนการขอตํ าแหนงทางวิชาการและหลักการเบิกจายเงิ นอย างไรใหถูกระเบีย บ
ราชการไปในการจัดสัมมนาการจัดการความรู ครั้งที่ 5 และขอใหเพิ่มการจัดการความรูเรื่อง EdPEx ไวในการจัด
สัมมนาการจัดการความรู ครั้งที่ 6
5. ที่ปรึกษาใหความเห็นวาการดําเนินการจัดการความรูใหไดผล นั้น ตองมีนโยบายไปสูคณะอยาง จริงจัง
โดยดําเนินการใหการจัดการความรูสามารถเปนผลงานไดทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะดวย และตองสราง
ความตื่นตัวใหคณะเกิดความสนใจเขารวมการจัดการความรู รวมทั้งสราง CKO (Chief Knowledge Officer) เพื่อ
ทําหนาที่บริหารจัดการการจัดการความรูในคณะ และคัดกรองผลงานภายในหนวยงานกอนสงมาใหมหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการจัดการเผยแพรตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบประเด็นการจัดการความรูในแผนการจัดสัมมนาการจัดการความรู (KM Series) ที่ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกับฝายตางๆจะรวมกันจัดขึ้น
2. เห็นชอบประเด็นความรูที่คณะ/สํานัก/สถาบัน อยาก Share และหากเปนประเด็นที่คณะ/ดําเนินการ
เอง ก็ขอใหสงองคความรู/ผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการเผยแพรตอไป
4.2 เรื่องแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ 2559
ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ
2559 ดังนี้
1. ฝายเลขานุการฯ เสนอรูปแบบการจัดการความรู ปงบประมาณ 2559 ใน 2 ระดับ คือ
1.1 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดประเด็ น การจั ด การความรู ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1-6
เชนเดียวกับปงบประมาณ 2558 และจัดการความรูตามประเด็นที่หนวยงานเสนอ (รายละเอียดของประเด็นความรูที่
จะนํามาจัดการความรูพิจารณาในวาระที่ 4.1)
1.2 ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน หนวยงานสามารถเขารวมกิจกรรมจัดการความรูที่ฝายประกัน
คุณภาพดําเนินการรวมกับฝายที่เกี่ยวของ และสามารถดําเนินการจัดการความรูไดเองตามพันธกิจ/ตามความสนใจ
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา/สิ้นสุดปงบประมาณ ใหหนวยงานจัดสงองคความรูตามประเด็นความรูที่ดําเนินการให
ฝายประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมเผยแพรในรูปแบบที่เหมาะสมตอไป
2. แผนการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2559 ประกอบดวย กิจกรรมสรางองคความรู
โดยฝ ายประกัน คุณภาพการศึกษาจะสอบถามประเด็นความรู ที่จะดําเนิ นการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ประเด็นความรูที่กําหนด สกัดความรู เผยแพรใหหนวยงานไดนําใชประโยชน ติดตามผลการนําไปใช และจัดประชุม
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แลกเปลี่ยนเรียนรูอีกครั้งตามประเด็นความรูเดิม สกัดความรูอีกครั้ง และเผยแพรองคความรูโดยการจัดพิมพเปน
หนังสือและเผยแพรใน Website KM ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมบรรยากาศการจัดการความรู
โดยจัดโครงการประกวดรางวัลผลงานการจัดการความรูดีเดน และจัดงาน KM Day เพื่อใหหนวยงานที่ไดรับรางวัล
ไดโชวผลงานและแชรความรูแกผูสนใจ และใหหนวยงานตางๆเสนอผลงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP) (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบรูปแบบการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ 2559
2. เห็นชอบรางแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ 2559 โดยขอใหปรับ
แผนการจัดการความรูในเรื่องแผนการจัดสัมมนาการจัดการความรู (KM Series) ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมตาม
วาระที่ 4.1
4.3 เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการจัดการความรูระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2558
ฝ า ยเลขานุ การฯ ชี้ แ จงว า ตามที่ คณะกรรมการจัด การความรู ในการประชุมครั้ งที่ 3/2558 วั น ที่ 8
กรกฎาคม 2558 ไดมีมติมอบหมายใหกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพรวบรวมผลงานการจัดการความรู
หรือแนวปฏิบัติที่ดี ปงบประมาณ 2558 / ปการศึกษา 2557 จากหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน โดยประเด็น
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใหสงตอไปยังฝายวิชาการ และประเด็นดานการวิจัยใหสงตอไปยัง
ฝายวิจัย เพื่อคัดกรองเนื้อหา และใหกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพดําเนินการเผยแพรตอไป นั้น ขอ
รายงานผลการสงผลการดําเนินงานจัดการความรู/แนวปฏิบัติที่ดี ประจําปงบประมาณ 2558/ปการศึกษา 2557
ดังนี้
1. คณะ/สํานัก/สถาบัน สงผลการดําเนินงานจัดการความรู/แนวปฏิบัติที่ดี ประจําปงบประมาณ 2558/ป
การศึ ก ษา 2557 รวมกั น ทั้ ง สิ้ น 54 เรื่ อ ง จํ า แนกเป น หน ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน เสนอมาทั้ ง สิ้ น 40
(ประกอบดวย แนวปฏิบัติที่ดี 25 เรื่อง สรุปประชุม/บรรยาย/ถอดเทป 11 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง และ
PowerPoint 3 เรื่อง) สถาบันวิจัยและสถาบันสนับสนุนการจัดการศึกษา เสนอมาทั้งสิ้น 14 เรื่อง (ประกอบดวย
แนวปฏิบัติที่ดี 3 เรื่อง ถอดเทปการประชุมสัมมนา 1 เรื่อง และคูมือการปฏิบัติงาน 10 เรื่อง)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
2. การจั ด การความรู / แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ห น ว ยงานเสนอ สอดคล อ งกั บ ประเด็ น การจั ด การความรู ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย กลาวคือ เรื่องการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรื่องเทคนิคการหาทุนสนับสนุน
การวิจัย และการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย สวนสถาบันวิจัยและสถาบันสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดการความรู
ตามประเด็นพันธกิจของหนวยงาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
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3. จากการพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีที่หนวยงานเสนอจํานวน 54 เรื่อง พิจารณาแลวเขาขายเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดี 28 เรื่อง และเปนผลการจัดการความรูที่ยังไมใชแนวปฏิบัติที่ดีอีก 26 เรื่อง โดยลักษณะของผลงานที่ไมเขาขาย
สวนมากจะอยูในรูปแบบการถอดเทปสรุปสัมมนา, Power point เปนตน
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดสงแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากคณะ/สํานัก/สถาบันใหกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อ
นําไปคัดกรองเนื้อหา เมื่อผานการพิจารณาจากฝายที่เกี่ยวของแลวกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพจะ
ดําเนินการจัดพิมพเปนรูปเลม และเผยแพรในเว็บไซตการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรตอไป
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง มีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาผลงานของหนวยงานที่
เสนอมาไมเขาขายแนวปฏิบัติที่ดี อาจเปนเพราะหนวยงานไมทราบวาแนวทางปฏิบัติที่ดีเปนอยางไร ประธานฯ จึง
เสนอใหส งความคิ ดเห็ น (Review) พร อมตั ว อยางผลงานจากการจัดการความรูที่ดีไปใหคณะเหลานั้น เพื่อเปน
ตัวอยางในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูไปสูแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหสงผลงานการ
จัดการความรูกลับเขามาอีกครั้ง
ที่ประชุม
1. รับทราบแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการจัดการความรูระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2558
2. มอบหมายฝายเลขานุการฯ คัดผลงานการจัดการความรูแยกประเภทที่เกี่ยวของกับฝายวิชาการเสนอให
ฝายวิชาการ และประเภทที่เกี่ยวของกับฝายวิจัยเสนอฝายวิจัย เพื่อใหฝายวิชาการและฝายวิจัยพิจารณาคัดกรอง
เนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรูตอไป และนําเสนอผลงานพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งตอไป
ประธานไดกําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 26
เมษายน 2559 เวลา 09.00-10.30 น.
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
นางสาวธัญญนรี ศรัณยธนรัฐ ผูบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์ ผูตรวจรายงานการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ ผูตรวจรายงานการประชุม

