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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 2/2557
วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้ องประชุมโดมบริหาร 2 ชัน้ 3 อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
………………………………………………………..
ผู้มาประชุม
1. ดร. วีรชัย กู้ประเสริ ฐ

ที่ปรึกษา

2. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

ประธาน

(ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)
3. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

รองประธาน

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

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

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. โรจน์ คุณเอนก)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ )
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

กรรมการ

(อาจารย์ ดร. ปาริ ยา ณ นคร)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

(นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร แทน)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิก์ ลุ )
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์)

กรรมการ
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11. ผู้อํานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์

กรรมการ

(นางสาวกัลยา นามสีฐาน แทน)
12. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์)
13. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์)
14. ผู้อํานวยการสถาบันประมวลผลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์)
15. ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
16. นางสาวจารุณี มุมบ้ านเซ่า

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นายจิรวัฒน์ คูณขาว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ (ติดราชการ)

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

กรรมการ (ติดราชการ)

3. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด

กรรมการ (ติดราชการ)

(นางศรี จนั ทร์ จันทร์ ชีวะ)
4. นางดวงใจ ศุภสารัมภ์

กรรมการ (ลาประชุม)

ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวปิ่ นนภา ศรี ธญ
ั รัตน์

กองบริ การการศึกษา

2. นางสาวทัศนีย์ ดาวเรื อง

กองบริ หารการวิจยั

3. นางวลีพร ตัณฑพานิช

กองกิจการนักศึกษา

4. นางอุบล แป๊ ะยิ ้มล่อง

กองกลาง

5. นางสาววรรณภา ตาละกา

กองกลาง

6. นางแสงเดือน ตันตราวงศ์

กองส่งเสริ มมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
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7. นางสาววิภาดา วิภาวิน

กองส่งเสริ มมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

เริ่ มประชุมเวลา 9.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1เรื่ องแจ้ งที่ประชุมทราบ
1.1เรื่ องแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปี งบประมาณ 2557-2559
เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุมครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 21 มกราคม 2557

ได้ พิ จารณาร่ างแผนการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุ ง ปี งบประมาณ 2557-2559 แล้ วมีมติอนุมตั ิร่างแผนการจัดการ
ความรู้ ดัง กล่ า วในหลัก การและมอบหมายให้ ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษาประสานงานกับ ฝ่ ายที่
รับผิดชอบการดําเนินงานจัดการความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับแผนการจัดการความรู้ ดงั กล่าวให้
สมบูรณ์ ยิ่งขึน้ นัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ ประสานงานกับฝ่ ายที่ รับผิดชอบปรั บแก้ แผนการ
จัดการความรู้ โดยมีสาระสําคัญแผนการจัดการความรู้ที่ปรับแก้ คือ 1)ปรับประเด็นองค์ความรู้ที่จําเป็ นและ
ตัวชีว้ ัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ ให้ สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2) ปรับกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ให้ สอดคล้ องกับประเด็นองค์ความรู้ ที่จําเป็ นและมีกิจกรรมครบถ้ วนตามกระบวนการจัดการความรู้
(7 ขัน้ ตอน) 3) ปรับระยะเวลาการจัดกิ จกรรมจัดการความรู้ ของแต่ละประเด็นองค์ความรู้ ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในปี งบประมาณ โดยฝ่ ายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ เสนอแผนการจั ด การความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุ ง ปี งบประมาณ 2557-2559 ที่ได้ ปรับแก้ แล้ วให้ อธิการบดีให้ ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 14

มีนาคม 2557 และส่งแผนการจัดการความรู้ ดังกล่าว ให้ ฝ่ายที่รับผิดชอบการ

ดําเนินงานจัดการความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ แล้ ว และจะได้ ส่งแผนจัดการความรู้ ดงั กล่าวให้ คณะ/
สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัย เพื่อเป็ นข้ อมูลนําไปพิจารณาประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่ องแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติม
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เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ มีคําสัง่ ที่ 87/2557 ลง
วันที่ 20 มกราคม 2557 แต่งตังผู
้ ้ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดี และมีคําสัง่ ที่ 233/2557 ลงวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2557 เปลี่ยนแปลงอํานาจหน้ าที่ของรองอธิการบดี และมีคําสัง่ ที่ 496/2557 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2557 แต่งตังผู
้ ้ ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) ประกอบกับกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพมี
การปรับและมอบหมายภาระงานแก่บุคลากร เพื่อให้ การดําเนินการประสานงาน และสนับสนุนให้ มีการ
จัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี ้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

เป็ น รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดี

(รองประธาน)

ฝ่ ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต (รองประธาน)

2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั เป็ น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
(กรรมการ)

(กรรมการ)

3. หัวหน้ างานสารสนเทศและการจัดการความรู้ เป็ น นางสาวจารุณี มุมบ้ านเซ่า
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

โดยให้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง เช่ น เดี ย วกับ ที่ ร ะบุใ นคํ า สั่ง มหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่ 1103/2555 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2555
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด การความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่แก้ ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณา
3.1 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2557 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557)
เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ กําหนดให้ มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน นัน้ ฝ่ ายที่รับผิดชอบการดําเนินงานจัดการความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2557
ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนามคม 2557) แล้ ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและให้ ข้อเสนอแนะต่อไป
ประธานขอให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2557 ระยะเวลา 6 เดือน ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการรายงานผลการดําเนินงานรายตัวชีว้ ัด
ความสํ า เร็ จ การจัด การความรู้ ของประเด็น องค์ ค วามรู้ ที่ จํ า เป็ นเรื่ อ ง “ยุท ธศาสตร์ ข องประเทศและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ” มีผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายตัวชี ้วัดที่กําหนดไว้ และผลการ
ดํ า เนิ น งานรายกิ จ กรรมตามแผนการจัด การความรู้ ฝ่ ายวิชาการดํ า เนิ น งานไปแล้ ว 4 ขัน้ ตอนจาก 7
ขันตอน
้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เลขานุการคณะกรรมการ รายงานแทนฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ว่ามีผลการ
ดําเนินงานรายกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ดําเนินงานไปแล้ ว 2 ขันตอน
้
จาก 7 ขันตอน
้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ จัย รายงานผลการดํ า เนิ น งานรายตัว ชี ว้ ัด
ความสําเร็ จการจัดการความรู้ มีผลการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชีว้ ดั ได้ แก่ จํานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มมการวิจยั ในระดับสากล ส่วนอีก 2 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ จํานวนผลงานวิจยั หรื องาน
สร้ างสรรค์ที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ จํานวนผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่นําไปใช้ ประโยชน์ อยู่ใน
ระหว่ า งการดํ า เนิ น งาน ส่ว นผลการดํ า เนิ น งานรายกิ จ กรรมตามแผนการจัด การความรู้ ฝ่ ายวิ จัย ได้
ดําเนินการไปแล้ ว 2 ขันตอนจาก
้
7 ขันตอน
้
โดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 จะดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อ
เผยแพร่ตามข้ อกําหนดตัวบ่งชี ้ สกอ.7.2 ทังนี
้ ้กิจกรรมที่ดําเนินการคือ โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ด้ านการวิจยั เรื่ อง “แนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพ” โดยได้ รับความร่ วมมือจากศูนย์พนั ธุวิศวกรรม
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และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดอบรม
ด้ วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ แถลงผลการดําเนินงานรายตัวชี ้วัด
ความสําเร็ จการจัดการความรู้ และผลการดําเนินงานรายกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ของประเด็น
องค์ความรู้ ที่จําเป็ นเรื่ อง “การสร้ างสรรค์ ผลิตและเผยแพร่ สื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย เพื่อชี ้นําและแก้ ไขปั ญหาสังคม” โดยอยูใ่ นระหว่างดําเนินงานขันตอนที
้
่2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษารายงานผลการดําเนินงานรายตัวชี ้วัด
ความสําเร็ จการจัดการความรู้ และผลการดําเนินงานรายกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ของประเด็น
องค์ความรู้ที่จําเป็ นเรื่ อง “การสร้ างการเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดยอยู่ในระหว่างดําเนินงาน
ขันตอนที
้
่ 4 และมีการจัดทําเว็บไซต์รวบรวมผลงานการลงพื ้นที่ให้ บริ การชุมชนของนักศึกษาวิชา TU100
รวมทังรายละเอี
้
ยดการเรี ยนการสอน และขอเรี ยนปรึกษาว่าจะขออนุเคราะห์ให้ สถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา ดูแลserver ได้ หรื อไม่ ซึง่ ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนายินดีรับไปดําเนินการ และเชิญชวนให้ ฝ่ายต่างๆส่งผลงานมาลงเผยแพร่ ในลักษณะ E-Book ที่
หน่วยงานกําลังดําเนินการอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์ รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ ว่าดําเนินการได้ ตามแผน และวางแผนเพิ่มเติมไปจนถึงปี 2559 โดยจะนําร่ องการ
ออกแบบก่อสร้ างของงานพัฒนาอาคาร มาเป็ นต้ นแบบของการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
้
คขู่ นาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ เสนอว่าการรายงานผลนันควรรายงานให้
ไปกับแผนที่ได้ กําหนดไว้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์ เสนอว่าควรมีการบรรจุการอบรมความรู้ด้าน การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ ในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ด้วย เพื่อให้ อาจารย์ใหม่ได้ ทราบ
ว่าจะต้ องมีสว่ นเกี่ยวข้ อง และให้ ความร่วมมือในการดําเนินงานด้ วย
ที่ปรึกษาได้ ให้ ข้อคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรใช้ การจัดการความรู้ เป็ นเครื่ องมือและกระบวนการ
ในการบูรณาการการจัดเก็บข้ อมูลต่างๆในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่ตรงต่อความต้ องการ และใช้
การจัดการความรู้ เป็ นตัวออกแบบโครงสร้ างระบบ (Design Architecture) การจัดเก็บข้ อมูลให้ เหมาะสม
กับมหาวิทยาลัย ซึง่ จะให้ ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
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ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอว่า ขณะนี ้ ได้ ดําเนินการจัดทํา web services สําหรับการ
ทําฐานข้ อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลกับหน่วยงานต่างๆ
ที่ปรึ กษา ให้ ข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่ม่งุ สู่ความเป็ นเลิศจะใช้ Framework ของ TQA หรื อ
EdPEx เป็ นเครื่ องมือการทํ างาน และถ้ ามีเป้าหมายที่ ชัดเจน มี กระบวนการที่ ดี ก็ จะส่งผลให้ องค์ กรมี
ผลงานที่ดีขึ ้น โดยใช้ การจัดการความรู้เป็ นเครื่ องมือและกระบวนการที่แทรกอยูใ่ นการทํางาน และสามารถ
แก้ ปัญหาของการทํางานได้ ด้วย
นอกจากนันยั
้ งมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมแยกตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่3 รองประธานได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตถึงประเด็นองค์ความรู้ ที่จําเป็ นเรื่ อง การ
จัดทําวารสารทางวิชาการที่ได้ มาตรฐานสากล ว่าเป็ นประเด็นสําคัญที่ควรดําเนินการอย่างเร่ งด่วน ซึ่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั ชี ้แจงว่าตามแผนจะดําเนินการในปี งบประมาณ 2559 โดยฝ่ ายวิจยั จะเชิญศูนย์
ดัชนีการอ้ างอิงวารสารไทย (TCI- Thai Journals Citation Index) มาประเมินวารสารของมหาวิทยาลัยใน
ต้ นปี 2558 ซึง่ รองประธานขอให้ ปรับเวลาดําเนินการให้ เร็วขึ ้น
ทังนี
้ ้ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเสนอว่ายินดีที่จะให้ ความ
ร่ ว มมื อ ในด้ านการจั ด ทํ า วารสารทางวิ ช าการที่ ไ ด้ มาตรฐานสากลตามระบบฐานข้ อมู ล วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO -Thai Journal Online) และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้
เสนอว่าสมาคมพยาบาลจิตเวช และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ จดั โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ SET
UP ระบบ ThaiJO ของวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต” ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 ที่
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้ องและผู้สนใจเข้ าร่วมการอบรมดังกล่าว
รองประธานได้ เสนอว่าให้ ฝ่ายวิจัยหาแนวทางผลักดันการทําวิจัยร่ วมกับมหาวิทยาลัยอื่น และ
ส่งเสริ มช่องทางการเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาเป็ น Co-advisor ให้ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ มากขึ ้น
ประธานได้ เ สนอให้ ฝ่ ายวิ ช าการเก็ บ ข้ อ มูล อาจารย์ ที่ ทํ า วิ จัย กับ อาจารย์ ช าวต่า งชาติ ห รื อ กับ
้ บข้ อมูลของ Co-advisor ชาวต่างชาติด้วย ทังนี
้ ้ผู้อํานวยการสถาบัน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทังเก็
ประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ได้ เสนอว่าจะช่วยรับไปดําเนินการในลักษณะ E-file ซึง่ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการขอให้ ประธานแจ้ งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ทราบด้ วย
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ที่ปรึ กษาให้ ข้อคิดเห็นเรื่ องการจัดเก็บข้ อมูลว่า มหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบการทํางานในการ
เก็บข้ อมูลโดยอาจใช้ Baldrige Excellence Framework เป็ นแนวทาง เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายเข้ าใจตรงกัน ซึง่ การ
เก็บข้ อมูลจัดเป็ น 1 ใน 7 ขันของการ
้
Baldrige Excellence Framework ที่สามารถมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายได้
ประธานได้ ให้ ข้อคิดเห็นว่าการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการวิจยั ที่นา่ จะเป็ นปั จจุบนั ที่สดุ คือการเก็บข้ อมูล
จากแบบประเมินการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนของอาจารย์ของแต่ละคณะ จึงขอให้ ฝ่ายวิชาการดําเนินการขอแบบ
ประเมินดังกล่าวจากทุกหน่วยงานที่ทําการเรี ยนการสอนเพื่อนํามาเก็บข้ อมูล ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวสามารถ
เปิ ดเผยได้ ไม่เป็ นความลับ และประธานจะแจ้ งให้ คณบดีคณะต่างๆทราบในที่ประชุม กบม. ต่อไป
ประธานได้ สอบถามผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่ อการศึกษาและการพัฒนาว่าจะมี
วิธีการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการเลื่อนขัน้ เงินเดือนของอาจารย์ อย่างไรให้ ได้ ข้อมูลที่ มหาวิทยาลัย
สามารถนําไปใช้ ตอ่ ได้ เนื่องจากแต่ละคณะมีแบบฟอร์ มและวิธีการคํานวณ แตกต่างกัน
ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ได้ ชี ้แจงว่าสถาบันวิจยั และให้
คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TURAC) ได้ ดําเนินการสร้ างฐานข้ อมูลในประเด็นดังกล่าวอยู่
และจะรับไปดําเนินการ โดยประสานงานกับสถาบันวิจยั และให้ คําปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(TURAC) รวมทังการเก็
้
บข้ อมูลของอาจารย์ที่เดินทางไปประชุม สัมมนาในต่างประเทศด้ วย
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลให้ ข้อคิดเห็นว่า การกรอกข้ อมูลควรแบ่งออกเป็ นสอง
ส่วนคือส่วนที่อาจารย์กรอกข้ อมูลเองและส่วนที่ให้ เจ้ าหน้ าที่กรอกข้ อมูลให้
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอว่า คณะยินดีให้ ความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนวิธีการเก็บข้ อมูล
ดังกล่าว
รองประธานเสนอว่า ให้ ทดลองนําระบบฐานข้ อมูลของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มาผสมผสานในการออกแบบการเก็บข้ อมูล รวมทัง้ ให้ มีการเก็บ
ข้ อมูลการทําวิจยั ที่ไม่ได้ ผา่ นคณะด้ วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 รองประธานตังข้
้ อสังเกตและเสนอแนะถึงการวัดผลกระทบของสื่อของ
มหาวิทยาลัยที่มีตอ่ สังคมว่าจะมีวิธีการวัดอย่างไร ซึง่ ควรนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้ าง
้ ่ องการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยในวาระ
มาเป็ นปั จจัยประกอบการผลิตสื่อที่จะออกสู่สงั คม รวมทังเรื
โอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา ซึง่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะได้ รับไปดําเนินการต่อไป
ที่ปรึกษาได้ ให้ คําแนะนําว่ามหาวิทยาลัยควรใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการ
ประชาสัมพันธ์ เนื่ องจากสร้ างผลกระทบต่อสังคมสูง และควรมีแผนการประชาสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่ องและ
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สมํ่าเสมอ หากเป็ นไปได้ ควรใช้ ช่องโทรทัศน์ดิจิทลั ที่มีสดั ส่วนของรายการความรู้ (Knowledge) ที่สงู และ
มหาวิทยาลัยเป็ นผู้ผลิตป้อนองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีให้ แก่ช่องต่างๆ รวมทังการเชิ
้
ญสื่อมวลชนมาเยี่ยม
ชมพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านภูมิทศั น์ ด้ านผลงานของอาจารย์ นักศึกษา
รองประธานได้ แนะนําว่าปี นี ้มหาวิทยาลัยได้ เปิ ดคณะ/หลักสูตรนานาชาติมากขึ ้น และยังมีผลงาน
โครงการภาคบริ การสังคมของนักศึกษาในหลายวิชา ซึง่ ควรจะนํามาจัดนิทรรศการและทําประชาสัมพันธ์ได้
ที่ปรึกษาเสนอให้ มหาวิทยาลัยตังโฆษก
้
(Spokesman) ประจํามหาวิทยาลัยสําหรับการแถลงข่าว
ในด้ านที่เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ เสนอให้ ปรับเป้าหมายตัวชีว้ ัด

ความสําเร็ จการจัดการความรู้ “ค่าเฉลี่ยของผลประเมินผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในข้ อที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พงึ ประสงค์” โดยขอให้ ปรับจากเดิม 3.50 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) เป็ น 3.51 คะแนน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 รองประธานเสนอว่าในระยะยาวต่อไปให้ นําเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ างของ
ทุกหน่วยงานมาวางระบบปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลด้ วย
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
1. รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานรอบ 6 เดื อ น ตามแผนการจั ด การความรู้ มหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2557
2. มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการจัดเก็บข้ อมูลด้ านการทําวิจยั ของอาจารย์ที่ทําวิจยั ร่วมกับอาจารย์
ชาวต่างประเทศหรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทัง้ ข้ อมูลเกี่ ยวกับอาจารย์ ชาว
ต่างประเทศที่มาเป็ น Co-advisor ให้ กบั นักศึกษาในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก โดย
อาจขอข้ อมูลจากแบบประเมินการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนของหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนที่
อาจารย์ ก รอกข้ อ มูล ประกอบการเลื่ อ นขัน้ เงิ น เดื อ นประจํ า ปี ประกอบการจัด เก็ บ ข้ อ มูล
ดังกล่าว
3. ขอมอบหมายให้ ฝ่ายวิ จัย พิจารณาปรั บระยะเวลาดํา เนิ น การในประเด็นองค์ ความรู้ ที่
จําเป็ นเรื่ อง “การจัดทําวารสารทางวิชาการที่ได้ มาตรฐานสากล” จากเดิมที่จะดําเนินการ
ในปี งบประมาณ 2559 เป็ นดําเนินการในปี งบประมาณ 2558
4. มอบหมายให้ ฝ่ายวิจยั เข้ าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ SET UP ระบบ ThaiJO ของ
วารสารการพยาบาลจิ ตเวชและสุขภาพจิ ต
ในวัน ที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 ณ.
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ห้ องปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ อาคารปิ ยชาติ ชั น้ 7
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5. ปรั บ ค่ า เป้ าหมายตัว ชี ว้ ัด “ค่ า เฉลี่ ย ของผลประเมิ น ผู้ใ ช้ บัณ ฑิ ต ในข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์” ของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ของประเด็นองค์ความรู้ ที่
จํ าเป็ นที่ 1)การสร้ างการเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย และ 3) การปลูกฝั งจิ ต
วิญญาณธรรมศาสตร์ ร่วมสมัย จาก 3.50 คะแนน เป็ น 3.51 คะแนน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ
4.1 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครัง้ ต่อไป
ประธานได้ กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครัง้
ต่อไป ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 น.
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

นายจิรวัฒน์ คูณขาว

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

นางสาวจารุณี มุมบ้ านเช่า

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

