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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2557
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557
ณ ห้ องประชุมโดมบริ หาร 2 ชั้น 3 อาคารโดมบริ หาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
………………………………………………………..
ผู้มาประชุม
1. ดร. วีรชัย กู้ประเสริ ฐ
ที่ปรึกษา
2. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
(ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
(นางสาวปิ่ นนภา ศรี ธญ
ั รัตน์ นักวิชาการศึกษา กองบริ การการศึกษา แทน)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ )
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรี ดี ฤทธิวงศ์)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
กรรมการ
(นางสาววลีพร ตัณฑพานิช หัวหน้ างานวินยั และพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา แทน)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
(นางสมพิศ บุญแก้ ว รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ างานทะเบียนประวัติ แทน)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
กรรมการ
(นางอุบล แป๊ ะยิ ้มล่อง หัวหน้ างานพัฒนาอาคารสถานที่ กองกลาง ท่าพระจันทร์ แทน )
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์)
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์)
12. ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงไกร เตชกานนท์ แทน)
13. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
กรรมการ
(นายฐิ ตพิ งศ์ ลิ ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้ าฝ่ ายเทคโนโลยีห้องสมุด แทน )
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14. ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
15. นางสาวจารุณี มุมบ้ านเซ่า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นายจิรวัฒน์ คูณขาว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิต รองประธาน (ลาประชุม)
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ)
2. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ (ติดราชการ)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์)
3. ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
กรรมการ (ลาประชุม)
(รองศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์)
4. ผู้อํานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
กรรมการ (ติดราชการ)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรรษา เปาอินทร์ )
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศษิ ฎ์ศกั ดิ์
กรรมการ (ติดราชการ)
6. นางดวงใจ ศุภสารัมภ์
กรรมการ (ลาประชุม)
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. นางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์
กองกลาง
2. นางสาววรรณภา ตาละกา
กองกลาง
3. นางสาวชมัยพร หวานแท้
กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
4. นางสาววัชรี ยา ถาวร
กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1เรื่ องแจ้ งที่ประชุมทราบ
1.1 ผลความคืบหน้ าระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนและเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานการจัดการความรู้
เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้ แก้ ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
และเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จัดทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้ ดีเด่น โดยผลงานที่รับการคัดเลือกให้ ได้ รับ
รางวัลระดับดีเด่น ดีมาก ดี จะต้ องมีหลักฐานการนําความรู้จากผลงานดังกล่าวไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านจริ งนั้น
กองส่ ง เสริ ม มาตรฐานและประกัน คุณ ภาพ ได้ ส่ ง ร่ า งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้
พ.ศ. 2557 ที่ ได้ ปรั บแก้ ตามมติคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
3/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ให้ คณะกรรมการพิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
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ของมหาวิทยาลัยพิจารณา และได้ เข้ าชี แ้ จงเหตุผลความจํ าเป็ นและตอบข้ อซักถามต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์ ฯ ได้ เสนอร่ างระเบียบ
ดัง กล่ า วให้คณะอนุก รรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ด้ า นการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น พิ จ ารณาก่ อ นเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
บัดนี ้ คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านการเงินและทรัพย์สนิ กําหนดพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว
ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุม 418 คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมีข้อคิดเห็นดังนี ้
1.
ข้ อ 5 ให้ ระบุโครงสร้ างของคณะกรรมการพิจ ารณาบทความหรื อ ผลงานจัดการความรู้ หรื อ
คณะกรรมการพิจารณาองค์ความรู้ดีเด่น
2. ข้ อ 6 วรรคสอง “ผู้เขียนหรื อผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้มีสทิ ธิได้ รับเงินค่าตอบแทนตาม
วรรคแรกต้ องเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของมหาวิทยาลัย”ข้ อความคล้ ายกับข้ อที่ 10 ให้ ปรับเหลือแห่งเดียว
3. ข้ อ 11 …“ต้ องไม่เป็ นบทความหรื อผลงานจัดการความรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ ” คําว่าลิขสิทธิ ในที่นี ้อาจทําให้
ผู้จดั ทําบทความที่เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์เกิดความไม่แน่ใจว่าจะเสนอผลงานได้ หรื อไม่
ทั้งนี ้หลังจากฝ่ ายเลขานุการปรับแก้ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านการเงิน
และทรัพย์สินแล้ ว ฝ่ ายการคลังจะได้ นําร่ างระเบียบดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ต่อไป
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับคณะ /สํานัก/
สถาบัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
นางสาวจารุ ณี มุมบ้ านเซ่าแถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
จัดทําแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง (ปี งบประมาณ2557 - 2559) และได้ จดั ส่ง
แผนการจัดการความรู้ ฉบับ ดังกล่า วให้ คณะ/สํา นัก /สถาบัน เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ คณะ/สํ า นัก /สถาบัน นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน นั้น
เพื่อให้ ทราบสถานะของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน จึงได้
ขอให้ คณะ/สํานัก/สถาบัน จํานวน 36 หน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ การ
ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี ้ สกอ.7.2. การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรี ยนรู้ ตามปฏิทินปี การศึกษาหรื อปี งบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้ กําหนดไว้ โดยให้ รายงานผลความก้ าวหน้ า ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และได้ รับรายงาน
กลับมาทั ้งหมด 23 หน่วยงาน ทั้งนี ้มี 2 หน่วยงานที่ขอเริ่ มดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ในปี การศึกษา
2558 คือ วิทยาลัย แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬ าภรณ์ และ วิทยาลัย โลกคดีศึกษา และพบข้ อสังเกตจากการ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/สถาบัน ดังนี ้
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1) ประเด็นความรู้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1) หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอนส่วนใหญ่เป็ นประเด็นเรื่ อง
การเรี ยนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 2) หน่วยงานสนับสนุนเป็ นประเด็นเรื่ องการ
บริ หารงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ าน
2) การกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่กําหนดให้
อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ของคณะ/สํานัก/สถาบัน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ เป็ นบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้
3) การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของบุคลากร คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่ ใช้ กิ จกรรมสัมมนา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ของบุค ลากร โดยวิ ท ยากรมี ทัง้ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและคณาจารย์ในหน่วยงาน
4) การรวบรวมความรู้ ที่เป็ นผลผลิตจากการจัดการความรู้ และจัดเก็บเผยแพร่ อย่างเป็ นระบบและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่จดั ทําเป็ นรูปแบบ เอกสารแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี หรื อจัดทําเป็ นฐานข้ อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ ปฏิบตั งิ าน
5) รอบระยะเวลาการดํ าเนิ นการจัดการความรู้ คณะ/สํ านัก/สถาบันส่วนใหญ่ ดํ าเนิ นการตามรอบปี
การศึกษา
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 รายงานผลการสํารวจความต้ องการสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู้ ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
นางสาวจารุ ณี มุมบ้ านเซ่าแถลงว่า สืบเนื่ องจากที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาขอให้ คณะ/สํานัก/
สถาบัน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 เมษายน
2557 นั้น ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีแนวคิดสํารวจความต้ องการการสนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ว่ามีความประสงค์ให้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่ องใดบ้ าง โดยจัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่ต้องดําเนินการัดการความรู้ ตามเกณฑ์ตวั บ่งชี ้ สกอ. 7.2 ของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจํานวน 36 หน่วยงานและส่งกลับมาทั้งสิ ้น 23 หน่วยงาน มีผลการสํารวจดังนี ้
1) คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่มีเป้าหมายการดําเนินงานจัดการความรู้คือ เพื่อการสร้ างแนวปฏิบตั ิที่ดี
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างบุคลากร
2) คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่ใช้ การจัดกิจกรรมสัมมนา อบรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการทําแผนการ
จัดการความรู้ เป็ นกิจกรรมที่ใช้ ในการดําเนินการจัดการความรู้
3) คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่รับรู้ ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ด้านการจัดการความรู้ ผ่านเว็บไซต์
และจดหมายข่าว/เอกสารเผยแพร่ความรู้/คูม่ ือ
4) คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่ มี ความประสงค์และสนใจเข้ าร่ วมกิ จกรรมการจัดการความรู้ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ ้น
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5) คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การจัดการความรู้ ควรเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ ของ
หน่วยงาน และเป็ นไปตามจุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน
6) คณะ/สํานัก/สถาบันส่วนใหญ่ ต้ องการให้ มหาวิทยาลัยสนับสนุน/ส่งเสริ มการดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ในด้ านการสร้ างเครื อข่ายการจัดการความรู้และ ด้ านงบประมาณ
ในส่วนของข้ อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ คณะ/สํานัก/สถาบัน ต้ องการให้ มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการดําเนินงานด้ านการสร้ างเครื อข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและมีการ
อบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้แก่หน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพการศึกษา และ
ต่อยอดไปถึงกระบวนการการจัดการความรู้ ที่สามารถสร้ างชุมชนนักปฏิบตั ิ ซึ่งฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจะ
ได้ นําข้ อมูลผลการสํารวจความต้ องการของหน่วยงานไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนสําหรับการดําเนินงานด้ าน
การจัดการความรู้ในปี งบประมาณต่อไป
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557
ประธานขอให้ ที่ ประชุม พิจ ารณาร่ างรายงานการประชุม คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่แก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณา
3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557
ระยะเวลา 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนเมษายน 2557)
นางสาวจารุ ณี มุมบ้ านเซ่าแถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
กําหนดให้ มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือ น นัน้ ฝ่ ายที่รับผิดชอบการดําเนินงานจัดการความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2557 ระยะเวลา 9 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2556 – เดือนเมษายน 2557) แล้ ว พบว่ากิจกรรมของทุกยุทธศาสตร์ ที่รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 9
เดือนตรงกับกิจกรรมที่กําหนดไว้ ในแผนการจัดการความรู้ โดยมีคา่ เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 4 5 และ
6 ที่รายงานผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี ้วัดในรอบ 9 เดือนเท่ากับผลการรายงานในรอบ 6 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2556 – เดือนเมษายน 2557) แต่โดยสรุปภาพรวมส่วนใหญ่มีผลการดําเนินงานก้ าวหน้ าเพิ่มขึ ้นจากรอบ
6 เดือน จึงขอรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดงั นี ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 มีผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี ้วัด “การรับนักศึกษาใหม่เป็ นไปตาม
เป้ารับไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของหลักสูตรที่เปิ ดรับทังหมด”
้
จากเดิมที่รายงานไว้ ร้อยละ 6.25 ในการรายงานรอบ
6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนเมษายน 2557) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 12.5
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสอบถามว่าผลลัพธ์ สุดท้ ายของการจัดการความรู้ ใน
ประเด็นองค์ความรู้ ที่ 1 คืออะไร นางสาวปิ่ นนภา ศรี ธัญรัตน์ ผู้แทนผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ได้ ชี ้แจงว่า
ขณะนี อ้ ยู่ในระหว่างรวบรวมและประมวลข้ อมูลที่ได้ มาอยู่ เมื่ อเสร็ จสมบูรณ์ ในที่ สุดแล้ วจะนํ าไปจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อให้ ทราบทัว่ ถึง แต่อาจจะต้ องใช้ เวลานานในการติดตามการนําความรู้ไปใช้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชี ้แจงว่าขณะนี ้อยู่ระหว่างดําเนินการจัด
กิจกรรมแต่ล่าช้ ากว่าแผน ประเด็นองค์ความรู้ คือ “องค์ความรู้ ด้ านวิเทศสัมพันธ์ ในการพัฒนาเครื อข่าย” โดย
กําหนดประเด็นคําถามและจะสัมภาษณ์อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หลากหลายท่านเพื่อจัดทําเป็ นองค์
ความรู้ ลกั ษณะเป็ นรายงานเพื่อเผยแพร่ ให้ บคุ ลากรด้ านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมสัมมนา
ประจําปี ของฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ผลการดําเนิ นงานตามค่าเป้าหมายตัวชี ว้ ัด “จํ านวนผลงานวิจัยหรื องาน
สร้ างสรรค์ที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ” เพิ่มขึ ้นเป็ น 725 ชิ ้น และ “จํานวนผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์” เพิ่มขึ ้นเป็ น 234 ชิ ้น ซึ่งค่าเป้าหมายทั้งสองตัวอ้ างอิงจากผลการดําเนินงานจากตัวชี ้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน ในส่วนของกิจกรรมสูค่ วามสําเร็ จในการจัดการความรู้ ดําเนินการถึงกิจกรรมที่ 6
คือการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้
ที่ปรึกษาได้ สอบถามถึงจํานวนงานวิจยั ที่ใช้ ประโยชน์ นั้น จะนําไปใช้ ประโยชน์อย่างไร สอดคล้ องกับการ
เรี ย นรู้ หรื อ ไม่ อ ย่า งไร ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษาได้ ชี แ้ จงว่า ตามเกณฑ์ ป ระกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ กําหนดไว้ 4 ด้ านด้ วยกันคือ
การนําไปใช้ ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การนําไปใช้ ประโยชน์ในด้ านนโยบาย การนําไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และการนําไปใช้ ประโยชน์ทางอ้ อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั ชี ้แจงว่า ฝ่ ายวิจยั ได้ นําแนวทางที่รองประธานเสนอในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไปดําเนินการ ซึ่งปั จจุบนั ผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ นําไปตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในฉบับ
ที่ 3 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนที่ฝ่ายวิจยั ยังต้ องดําเนินการต่อคือขั้นตอนที่ 7 การนําองค์ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ โดย
กําหนดว่าในการเปิ ดรับทุนหรื องานวิจยั ทางด้ านชีวภาพจะต้ องผ่านการอบรมในเรื่ องความปลอดภัยทางชีวภาพ
ด้ วย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ เสนอว่าประเด็นองค์ความรู้ เรื่ อง “ยุทธศาสตร์ ของประเทศและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ” ของฝ่ ายวิชาการ นั้นอาจจะดําเนินการไปในทิศทางเดียวกับฝ่ ายวิจยั ในขั้นตอนที่ 7 คือให้ นํา
องค์ความรู้ดงั กล่าวไปจัดอบรมให้ แก่ผ้ ทู ี่จะจัดทําหลักสูตรด้ วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงานว่าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ได้
ดําเนินการถึงขั้นตอนที่ 4 โดยกําหนดประเด็นเรื่ องการผลิตรายการโทรทัศน์เชิงสร้ างสรรค์ โดยเลือกบริ ษัททีวี
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บูร พามาอบรมพนัก งานของฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ และกลั่น กรองถอดความรู้ ออกมา ซึ่ ง อยู่ใ นระหว่ า งเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบองค์ความรู้ก่อนจะเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ฝ่ ายกิจการนักศึกษามีการปรับค่าเป้าหมายตัวชี ้วัดค่าเฉลี่ยของผลประเมิน
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์จากคะแนน 3.50 เป็ น 3.51 คะแนน และมีผลการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ ถึงกิจกรรมหลักที่ 5 การเข้ าถึงความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ฝ่ ายบริ หารท่าพระจันทร์ มีผลการดําเนินการตามค่าเป้าหมายตัวชี ้วัดได้ เท่ากับ
การรายงานรอบ 6 เดือน และมีผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ถึงกิจกรรมหลักที่ 5 การเข้ าถึง
ความรู้
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและขอให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบประเด็นความรู้ นําข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่ประชุมไป
ดําเนินการต่อไป
3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ชุมชนนักปฏิบตั ิ Thammasat University Community of Practice (TU-CoP)
เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า สืบเนื่องจากผลการสํารวจความต้ องการการสนับสนุนการดําเนินการ
จัดการความรู้ ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน จึงได้ นําแนวคิดจากการสํารวจมาจัดทําโครงการชุมชนนักปฏิบตั ิ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. ผู้เข้ าร่วมโครงการต้ องเป็ นบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกลุม่ กันกลุม่ ละ 5-10 คน
2. ระยะเวลาในการรับสมัครชุมชนนักปฏิบตั แิ ละดําเนินการ สิงหาคม – กันยายน 2557
3. ชุมชนนักปฏิบตั ิต้องจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประเด็นองค์ความรู้ ที่สอดคล้ องกับแผนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย หรื อประเด็นองค์ความรู้ ด้านวิชาการ หรื อด้ านงานที่ปฏิบตั ิ และจัดทําเอกสารสรุป ความ
ยาวไม่เกิน 5 หน้ ากระดาษ A4 โดยยื่นขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ครัง้ ละ 1,000 บาท
4. ผลงานจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นจากชุมชนนักปฏิบตั ิ ซึ่งสอดคล้ องกับประเด็นความรู้ ใน
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง (ปี งบประมาณ 2557- 2559 ) สามารถยื่นขอรับ
ค่าตอบแทนจํานวน 3,000 บาท หรื อมีสทิ ธิได้ รับการคัดเลือกเป็ นองค์ความรู้ดีเด่น ตามระเบียบว่าด้ วย หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน หรื อผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้ พ.ศ.
2557
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. ประธานเสนอว่า ค่าตอบแทนในการจัดกิจกรรม 1,000 บาท เป็ นจํานวนเงินที่น้อยเกินไปหรื อไม่ และ
จะมีผ้ สู นใจเข้ าร่วมโครงการหรื อไม่ ควรปรับเพิ่มเป็ น 2,000 หรื อ 3,000 บาท ซึง่ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงว่า
เป็ นเงินค่าตอบแทนเฉพาะจัดกิจกรรมเช่น ค่าอาหารว่าง ไม่ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ูเขียนบทความ ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษากล่าวเสริ มว่า โครงการดังกล่าวจะคล้ ายกับโครงการกัลยาณมิตรที่ทางฝ่ ายวิชาการได้
เคยดําเนินการมา
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2. เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงว่ากิจกรรมดังกล่าวนันจะเน้
้
นกลุ่มเป้าหมายที่พนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่
ของมหาวิทยาลัย โดยจะอิงระเบียบเบิกจ่ายของโครงการกัลยาณมิตร ไปพลางก่อน เนื่องจากหากจะต้ องเสนอร่าง
ระเบียบการจ่ายเงินในโครงการ CoP เกรงว่าจะใช้ เวลานาน
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชี ้แจงว่า ถ้ าหากบทความที่ได้ ผา่ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
นั้นสอดคล้ องกับแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยก็จะสามารถยื่นขอรั บเงินค่าตอบแทนจํานวน 3,000
บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัล
แก่ผ้ เู ขียน หรื อผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2557 ได้ และหากบทความดังกล่าวได้ รับพิจารณา
เป็ นบทความที่ดีเด่น ดีมาก หรื อ ดี ก็จะได้ รับเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท ด้ วย ซึง่ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจง
เพิ่มเติมว่า หากบทความนั้นไม่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถขอรับการสนับสนุนได้ เพียงแค่ 1,000
บาทเท่านั้น
4. ประธานสอบถามเพิ่มเติมว่าบทความที่จะสามารถรับเงินรางวัลได้ นั ้นจะต้ องเป็ นบทความลักษณะใด
มีรูปแบบกําหนดให้ หรื อไม่ เลขานุการชี ้แจงว่าอาจจะเป็ นไปในรูปแบบเอกสารสรุปความรู้ธรรมดาก็ได้ โดยความรู้
ที่นํามาเขียนนั้นอาจจะมาได้ จาก 3 แหล่งด้ วยกันคือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
หรื อประสบการณ์ตรง และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ
5. ที่ปรึกษาให้ ข้อคิดเห็นว่าการทํากิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้ เกิดผลกระทบเชิงจิตสํานึกที่มีตอ่ การจัดการ
ความรู้ ของประชาคมธรรมศาสตร์ เพียงใด อยากเห็นมหาวิทยาลัยใช้ การจัดการความรู้ เป็ นเครื่ องมื อในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูค่ วามเป็ นเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชีย และเป็ นมหาวิทยาลัยที่เป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ (Knowledge Society) และควรมีการบูรณาการการจัดการความรู้ การวิจัย และการพัฒนา
บุคลากร ทั้งนี ้ควรที่จะต้ องเปรี ยบเทียบ (Benchmark) กับมหาวิทยาลัยอื่นๆด้ วยเพื่อให้ ทราบว่าการจัดการความรู้
นั้นได้ ผลที่ดีขึ ้นมากน้ อยเพียงใด
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเสริ มเห็นด้ วยกับการที่มหาวิทยาลัยต้ องเปรี ยบเทียบกับสถาบัน
อื่นๆ เพื่อให้ ทราบว่าเราดีขึ ้นอย่างไร หรื อจะพัฒนาขึ ้นได้ ดีกว่าอย่างไร และสนับสนุนให้ เกิดเครื อข่ายการจัดการ
ความรู้ ซึง่ ในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ินี ้ก็อยากจะให้ กําหนดกรอบประเด็นไว้ เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ที่เป็ นไป
ในแนวทางที่ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายของมหาวิ ท ยาลัย เช่ น การเป็ นมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ประชาชน การตี พิ ม พ์
ผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติเ ห็ น ชอบให้ จัด โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ชุม ชนนักปฏิ บัติ Thammasat
University – Community of Practice (TU-CoP) โดยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ เบิกจ่ายตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยค่าตอบแทนกลุม่ กัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนของนักศึกษา พ.ศ.
2541
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ
6.1 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งต่อไป
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ประธานได้ กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งต่อไป ใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

นายจิรวัฒน์ คูณขาว
นางสาวจารุณี มุมบ้ านเซ่า
นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

