มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครังที 1/2555
วันอังคารที 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้ องประชุมวรรณไวทยากร ชัน 1 อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
........................................
ผู้มาประชุม
1. ดร. วีรชัย กู้ประเสริฐ
ทีปรึกษา
2. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั
กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ รัตนเดโช)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. พันเอกถวัลย์ ฤกษ์งาม)
7. ผู้อํานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
(นางกัลยา นามสีฐาน เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไปชํานาญการ แทน)
8. ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์)
9. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
กรรมการ
(นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์)
10. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์)
11. รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมมาตรฐาน กรรมการและเลขานุการ
และประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒ)ิ
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12. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ างานสารสนเทศ
และการจัดการความรู้
(นางแสงเดือน ตันตราวงศ์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศกั ดิ
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ขัมภลิขิต)

รองประธาน (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการ (ลาประชุม)

ผู้เข้ าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวสาริยา นวมจิต
นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา
นางสาวโสภิดา งามถ้ อย
นางสาวชมัยพร หวานแท้

สํานักทะเบียนและประมวลผล
กองการเจ้ าหน้ าที
กองการเจ้ าหน้ าที
สํานักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริมประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที 1 เรืองแจ้ งทีประชุมทราบ
1.1 เรือง การแต่งตังคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณ ภาพการศึกษาแถลงว่า ด้ วยคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ
มหาวิทยาลัยหมดวาระดํารงตําแหน่ง ดังนัน มหาวิทยาลัยจึงได้ มีคําสังที 1103/2555 ลงวันที 8 มิถุนายน
2555 แต่งตังคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้ วย ดร. วีรชัย กู้ประเสริ ฐ เป็ นทีปรึกษา ท่านอธิการบดี เป็ น
ประธานกรรมการ รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง เป็ นรองประธาน โดยมี ผู้ช่วยอธิก ารบดีฝ่าย
ประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ผู้ช่วยอธิก ารบดีฝ่ายวิช าการ ผู้ช่วยอธิ ก ารบดีฝ่ายบริ ก ารวิ ช าการและวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
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มนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ ผู้อํานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาหรือผู้แทน ผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุดหรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลหรื อผู้แทน และผู้อํานวยการสถาบัน
ประมวลข้ อมูลเพือการศึกษาและการพัฒนาหรื อผู้แทน เป็ นกรรมการ รายเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
จึงแจ้ งทีประชุมทราบ
มติทีประชุม
รับทราบ
1.2 เรือง สรุปผลการดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2553 - 2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ แถลงว่า ปี งบประมาณ 2553 คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ คณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยและการดําเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในปี งบประมาณ 2552 ในภาพรวม
แล้ วจึงเสนอ “แผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2553-2554” โดยได้ รับอนุมตั ิแผนดังกล่าวเมือวันที 19
กรกฎาคม 2553 ประกอบด้ วยแผนหลัก 4 แผน ดังนี
แผนที 1 ด้ านการจัดการคุณ ภาพการศึกษา เป้ าหมาย KM คือ อาจารย์ มีความรู้ ในด้ านการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพซึงส่งผลกระทบโดยตรงกับการผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ ภาพ
(บุคลากรกลุม่ เป้าหมายคือ อาจารย์)
แผนที 2 ด้ านการสร้ างสรรค์งานวิจยั ทีมีคณ
ุ ภาพและตอบโจทย์สงั คม เป้าหมาย KM คือ อาจารย์
และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที มีคุณ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (บุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือ
อาจารย์และนักวิจยั )
แผนที 3 การบริ การวิช าการสังคมและสุขภาพที ตรงตามความต้ องการของประชาชน เป้าหมาย
KM คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถจัดการความรู้ในการสนับสนุนการจัดโครงการฝึ กอบรมสําหรับ
ประชาชนได้ อย่างมีป ระสิท ธิภาพ (บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายคือ เจ้ าหน้ าทีผู้จัดโครงการฝึ กอบรมสําหรับ
ประชาชน)
แผนที 4 การพัฒนางานด้ านสนับ สนุนวิชาการและธุรการให้ มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย KM คือ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงกระบวนงานเพือเพิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ไปสู่องค์ ก รที มีม าตรฐานในการทํ างานและผลสัมฤทธิ สูง (บุค ลากรกลุ่มเป้ าหมายคื อ บุคลากรสาย
สนับสนุน)
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ปี งบประมาณ 2554 มหาวิท ยาลัย ได้ ดําเนิ น การแบ่งปั น และแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ทัก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ ตรง (Tacit knowledge) เพือค้ นหาแนวปฏิบัติที ดีตามประเด็น ความรู้ และเผยแพร่ ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที กําหนด นอกจากนี หน่วยงานของมหาวิท ยาลัย มีก ารจัดทําเอกสารเผยแพร่
องค์ความรู้ ต่างๆ ทังที เป็ นเอกสาร หนังสือ คู่มือ แผ่น พับ แผ่น ซี ดี แถบบัน ทึก เสีย ง และเว็บ ไซต์ของ
หน่วยงาน รายเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้ งทีประชุมทราบ
มติทีประชุม
รับทราบและมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้ านการ
จัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2553-2554 โดยเปรียบเทียบกับแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 25532554 ให้ ชดั เจน และให้ นําเสนอรายงานให้ คณะกรรมการทราบในการประชุมครังต่อไป
ระเบียบวาระที 2 เรืองเพือพิจารณา
2.1 เรือง สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือง แผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2555 2559
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที มหาวิทยาลัยได้ จัดทําแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ฉบับ ที 11 ปี งบประมาณ 2555 – 2559 โดยกําหนดประเด็น ยุท ธศาสตร์ ไว้
6 ประเด็น แต่ละประเด็นกําหนดเป้าประสงค์ กิจกรรม และรายละเอียดอืนๆ เป็ นแนวทางการดําเนินงาน
ของหน่วยงานและผู้เกียวข้ องเพือให้ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
เพือให้ การดําเนิ นงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นไปอย่างต่อเนืองและ
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ดงั กล่าว สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้ าหน้ าที จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรือง แผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2555 –
2559 ระหว่างวันที 24-26 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลสาลิกา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก โดยเชิญคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/สถาบันจํานวน 44 คน ร่วม
ระดมสมองจัดทําแผนการจัดการความรู้ ทังนี ได้ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมชัย ศรี สทุ ธิยากร และ
คณะ มาเป็ นวิทยากรผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ รายเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี
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1) ดร. วีรชัย กู้ประเสริฐ เสนอว่า การจัดการความรู้เป็ นเครืองมือการบริหารเพือช่วยแก้ ไขปั ญหาที
เกิ ดจากการทํ างานทังในระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว ขณะเดีย วกัน ก็สามารถใช้ เ ป็ นเครื องมือ
ปรับ ปรุ งการปฏิบัติงานให้ มีป ระสิทธิ ภาพสูงขึนจนพัฒนาไปสู่ก ารทํ างานที เป็ นเลิศด้ วยวิธีก ารใหม่หรื อ
นวัตกรรม
การขับเคลือนการจัดการความรู้ในองค์กรจําเป็ นต้ องระบุชือผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน เพราะปั ญหา
การดําเนินการส่วนหนึงเกิดจากการไม่มีเจ้ าภาพหรือมีการกระจายภารกิจออกไปยังฝ่ ายต่างๆ มากเกินไป
จนเกิ ดปั ญ หาการติดตามงาน ดังนัน การมอบหมายให้ บุคคลใดบุคคลหนึงเป็ นผู้รับ ผิดชอบประเด็น
ยุท ธศาสตร์ แ ล้ ว กํ าหนดให้ ทํ าหน้ าที เป็ นศูน ย์ ก ลางประสานงานฝ่ ายต่างๆ ให้ ดําเนิ น ภารกิ จ ในส่วนที
เกียวข้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์จะเกิดผลเป็ นรูปธรรมมากกว่าและมีข้อเสนอแยกรายประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ฝ่ ายวิชาการควรเป็ นผู้รับผิดชอบและต้ องประสานงานข้ ามกลุ่มสาขาวิชา
ให้ ได้ เช่น ด้ านวิทยาศาสตร์ ด้ านสังคมศาสตร์ข้อสังเกตการกําหนดรายการองค์ความรู้ลําดับที 6 ทีมีเพียง
ความรู้ เกี ยวกับ AECและ ASEANนัน มีความเห็น ว่า ควรมองเรื อง 3 pillars ของ AC ประกอบด้ ว ย
Security, AEC และ Social culture เพิมเติมจะครอบคลุมมากขึน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 เกียวกับงานวิจยั ปั ญหาการทําวิจัยคือ เน้ นเฉพาะวิชาการแต่ไม่สามารถ
นําไปใช้ ในธุรกิจ จึงควรสนใจเรืองกลไกการหาเงินทุน การตอบโจทย์ความต้ องการภาคเอกชน ประเทศชาติ
ภูมิภาค ระดับโลก การบริหารจัดการระดับสากล และการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาสาขาวิชาต่างๆ เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ ดังนัน งานวิจยั ควรต่อยอดจนเป็ นนวัตกรรมซึงจะเป็ นองค์ความรู้ตอ่ ไป ทังนี ไม่ควรละเลย
งานวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์เพราะงานวิจยั สาขานีเป็ นฟั นเฟื องช่วยขับเคลือนสังคม
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที 4 มองเรื องการชี นํ าสังคม creativity และ innovative ทํ าอย่างไรจึงจะ
แบ่งปั นความรู้แต่ละศาสตร์หรือในหน่วยงานสูส่ งั คม ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยมีบทบาทน้ อยต้ องถามว่าทําไม
เป็ นเช่นนีทังทีมีจํานวนงานวิจัยหรื อผลงานวิชาการค่อนข้ างมาก มหาวิทยาลัยต้ องมองไปถึงการพัฒนา
บุคลากรให้ เป็ น Innovator การสร้ างบรรยากาศและการทํา mind set solution ที สามารถตอบโจทย์ได้
หลายมิติ ประเด็นเร่งด่วนคือ ทําอย่างไรจึงจะสร้ างทักษะให้ บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยเมือออกมาพูดในเวที
สังคมแล้ วคนอยากฟั งเช่นเดียวกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อัมมาร สยามวาลา การประชาสัมพันธ์จึงเป็ น
เรืองสําคัญเพราะมหาวิทยาลัยต้ องนําเสนอให้ สงั คมทราบว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อาจกําหนดตารางแถลง
ข่าวเป็ นรายเดือนโดยเลือกนําเสนอหัวข้ อทีน่าสนใจไม่เฉพาะเรืองการเมืองเท่านัน เช่น คณะแพทยศาสตร์
อาจกํ าลังศึก ษาเรื อง stem cell แม้ ยังไม่ป ระสบความสําเร็จ แต่ก็ต้องบอกว่าเรากําลังศึก ษาอยู่ ต่อไป
มหาวิทยาลัยต้ องสร้ างการรับรู้ไปจนถึงระดับประชาคม ASEAN ด้ วย
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2) ประธานเสนอว่า ฝ่ ายวิเ ทศสัมพัน ธ์ ควรเป็ นผู้รับ ผิด ชอบประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที 2 ฝ่ ายวิจัย
รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 การประชาสัมพันธ์หรือชีแจงข้ อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยต่อสือมวลชนมีอยู่เป็ นระยะ เพราะองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมีหลายสาขาวิชาและมี
เป็ นจํานวนมาก ตอนนีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการสร้ าง Think tank นักวิชาการเพือทําหน้ าทีเผยแพร่
ข้ อมูลหรือตอบข้ อซักถามแก่สือมวลชน อย่างไรก็ดี ขณะนีสือมวลชนให้ ความสนใจกับเรืองประเด็นอ่อนไหว
เป็ นพิเศษ เช่น ร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติ หรือโครงการรับจํานําข้ าวเปลือก
3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอว่า เพือให้ การดําเนินการดําเนินกิจกรรม
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน จึงไม่ควรกําหนดตัวชีวัดเกิน 5 รายการ
และควรมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เป็ นผู้เลือกประเด็นองค์ความรู้ ดําเนินการตาม
“โครงการ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นความรู้” เอง
4) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั เสนอว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 มองครอบคลุมไป
ถึงผลงานวิจยั จากนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ได้ มองเฉพาะผลงานวิจัยของอาจารย์และ
ยังให้ ความสําคัญกับการบริ ห ารจัดการและความร่วมมือด้ านco-funding ระหว่างหน่วยงานใน ASEAN
ด้ วย ทังนี ฝ่ ายวิจยั ได้ ประชุมร่วมกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์เพือจ้ าง organizerประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ
กําลังจัดทําฐานข้ อมูลผู้เชียวชาญแต่ละกลุม่ สาขาวิชาทังสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
5) ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอว่า หากผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ต้ องดําเนินการจัดการความรู้ทุกรายการองค์ความรู้ตามทีระบุไว้ อาจประสบปั ญหาในการจัดกิจกรรมจึง
ควรพิจารณาเลือกองค์ความรู้บางรายการมาดําเนินการก่อน และเสนอให้ กําหนดเป้าหมายว่า 6 เดือน หรือ
1 ปี จะได้ ผลงานอะไร ส่วนการกําหนดค่าเป้าหมายควรมีการแจงนับได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น ร้ อยละของ
หลัก สูตรที มีเ นื อหาเป็ นมาตรฐานสากลตัวอย่างรายการตัวชี วัดที เสนอให้ กํ าหนดเพิ ม เช่น ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที 3 เสนอให้ เพิมรายการจํานวนผลงานวิจัยทีได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ และ
จํานวนผลงานวิจยั ทีนําไปใช้ ประโยชน์ ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 เพิมรายการตัวชีวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการ(นักศึกษา, บุคลากร, ประชาชน) ด้ านบริการสุขภาพ เป็ นต้ น
มติทีประชุม
มีมติมอบหมายกําหนดผู้รับผิดชอบแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556-2559 ตามประเด็น
ยุท ธศาสตร์ และให้ ปรับข้ อมูลรายการองค์ความรู้ที จํ าเป็ น และรายการตัวชีวัดความสําเร็จ การจัดการ
ความรู้ ดังนี
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 จัดการศึก ษาทีได้ มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลัก สูตรให้ มีเนื อหา
สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศและสอดรับกับความสําคัญทีทวีมากขึนของเอเชียและประชาคม
ASEAN
- มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็ นผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
- เพิมรายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ 2 รายการ คือ จํานวนหลักสูตรทีมีเนือหาเป็ น
มาตรฐานสากล และจํานวนบัณฑิตทีได้ งานทําในประชาคม ASEAN
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 2 ขยายบทบาทความเป็ นผู้นําความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
อย่างใกล้ ชิดมากยิงขึนกับมหาวิทยาลัยชันนําใน ASEANและเอเชีย
- มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็ นผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
- เพิมรายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ 1 รายการ คือ จํานวนความร่วมมือทางวิชาการ
ทีมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนืองใน ASEAN และเอเชีย
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 สร้ างงานวิจยั ทีได้ มาตรฐานสากล และแก้ ไขปั ญหาของสังคมด้ วยการ
เพิมงบประมาณวิจยั งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชันนําระดับนานาชาติ การสร้ างเครื อข่ายพี
เลียงและกลุม่ นักวิจยั คุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้ เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆในระดับ ASEAN หรื อ
เอเชีย
- มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั เป็ นผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
- เพิมรายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ 2 รายการ คือ จํานวนผลงานวิจัยทีได้ รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และจํานวนผลงานวิจยั ทีนําไปใช้ ประโยชน์
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4 พลิกฟื นบทบาทในการชีนํา และนําเสนอทางออกอย่างสร้ างสรรค์ให้
สังคมผ่านสือต่างๆ โดยเฉพาะในปั ญหาทีอยู่ในบริบททีเป็ นความเชียวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
- มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็ นผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
- เพิมรายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ 1 รายการ คือ จํานวนเรื องการเผยแพร่หรื อ
นําเสนอประเด็นชีนําหรือแก้ ปัญหาสังคมแก่สือมวลชน
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 5 ปลูกฝั งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย
คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้ แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สงั คมรวมถึงการให้ บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สงั คมอย่างสมําเสมอ
- มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาเป็ นผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
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- เพิมรายการองค์ความรู้ทีจําเป็ น 1 รายการ คือ การบริการสุขภาพแบบองค์รวม
- เพิ มรายการตัวชี วัด ความสํ าเร็ จ การจัดการความรู้ 1 รายการ คือ ระดับ ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้ บริการด้ านบริการสุขภาพ
6. ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที 6 สร้ างความเป็ นเลิ ศ ในการบริ ห ารภายใต้ ห ลัก ธรรมาภิบ าลที ให้
ความสําคัญ กับ ความโปร่ งใส และ Accountability รวมถึงการมีส่วนร่ วมของประชาคมศิษ ย์ เ ก่าและ
ประชาชน
- มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ เป็ นผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
2.2 เรือง แนวทางการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึก ษาแถลงว่าสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพเสนอแนวทางการจัดการความรู้ทีจะดําเนินการในปี งบประมาณ 2556 ดังนี
1. ขอเสนอปฏิทินกิจกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556 สรุปกิจกรรมดังนี
1.1 ผู้รับ ผิดชอบแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ จัดทํ าแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ
2556-2559 ทีสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที 11 ปี งบประมาณ 2555-2559
1.2 ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิงประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 ต้ องเลือกอย่างน้ อย 1 ประเด็นความรู้มาดําเนินการเพือให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์การ
ประเมิน ตัวบ่งชี สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบัน สู่สถาบัน เรี ย นรู้ ซึงกํ าหนดให้ มหาวิท ยาลัย ต้ องกํ าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ครอบคลุมพันธกิจอย่างน้ อยด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ าน
การวิจยั
1.3 ผู้รับ ผิดชอบแต่ละประเด็น ยุท ธศาสตร์ ห รื อหน่วยงานเกี ยวข้ องดําเนิ น การจัดการ
ความรู้โครงการ “1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นความรู้” ปี งบประมาณ 2556
1.4 ผู้ดําเนิ น โครงการ “1 ประเด็น ยุท ธศาสตร์ 1 ประเด็น ความรู้ ” รวบรวมความรู้ จาก
ประเด็นความรู้ทีได้ ดําเนินการจัดการความรู้ตามข้ อ 1.3 มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบและเผยแพร่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.5 ผู้ดําเนินโครงการ “1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นความรู้ ” ประเมินผลความสําเร็จ
ของโครงการ
1.6 ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ
2557-2559 และจัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2557 โดยใช้ ข้อมูลจากผลการประเมิน
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ความสําเร็ จของโครงการ “1 ประเด็นยุท ธศาสตร์ 1 ประเด็น ความรู้ ” ปี งบประมาณ 2556 มาพิจ ารณา
ประกอบ
1.7 มหาวิทยาลัยสร้ างเครื อข่าย KM ภายในมหาวิทยาลัยเพือสร้ างบุคลากรรุ่นใหม่ให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจด้ านการจัดการความรู้และการเชือมโยงผู้รับผิดชอบการดําเนินการจัดการความรู้ทังใน
ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยเข้ าด้ วยกัน
2. ขอเสนอให้ จดั ทําแผนการจัดการความรู้ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม Template แผนการ
จัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556-2559ซึงมีลกั ษณะเดียวกับแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 25532554
จึงเสนอทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี
1) ดร. วีรชัย กู้ประเสริฐ เสนอว่า การจัดการความรู้ควรเริมจากการปรับพืนฐานความรู้การจัดการ
ความรู้ของประชาคมมหาวิทยาลัยให้ ตรงกัน มีการบริหารจัดการความเปลียนแปลงทีต้ องเริ มจากการปรับ
พฤติกรรมของบุคลากรก่อนให้ มีการคิดใหม่ ทําใหม่ เพือให้ ได้ สิงใหม่สําหรับเป้าหมายร่วมกัน ต้ องมีความ
เข้ าใจว่าจัดการความรู้ไปเพืออะไร แบ่งปั นกันอย่างไร
การจัดการความรู้ไม่ใช้ การซือ database หรื อการจัดฝึ กอบรมเท่านัน แต่การจัดการความรู้ควร
ตอบโจทย์ความต้ องการขององค์กรและสังคมได้ มขี ้ อสังเกตว่าการจัดการความรู้จะประสบความสําเร็จถ้ า
สามารถปลูกฝั ง การจัดการความรู้ จ นเป็ นงานประจํา ของบุคลากรและองค์กร สิงสําคัญ คือการจัดการ
ความรู้ต้องร่วมกันทําหลายคนเพือแก้ ปัญหาองค์กรการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทเพียง
facilitator เท่านัน แต่ต้องรับฟั งความคิดเห็นของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ด้ วย
ปี นีเป็ นปี แรกของการดําเนิน งานตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย การจะประสบความสําเร็ จ
หรือไม่ขนอยู
ึ ่กบั คณะผู้บริหารเพราะผู้บริหารควรเข้ าใจว่าการจัดการความรู้ เป็ นเครื องมือทีจะมีส่วนทําให้
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามทีกําหนดไว้ แผนกลยุทธ์ สิงทีพบคือ Tacit knowledge ของอาจารย์เป็ น
ทรัพย์สินทีมีคา่ ทําอย่างไรถึงจะดึงออกมา เราต้ องสร้ างแรงบันดาลใจแทนการบังคับ แม้ แต่ระดับเจ้ าหน้ าที
ก็ต้ องพยายามสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ เกิ ดขึนเช่น เดีย วกัน หลัก การคือ การพยายามทํ า ให้ ทุก คนเข้ าใจ
หลักการคือ การจัดการความรู้มีไว้ เพือตอบปั ญหา
2) ประธานแจ้ งว่า ถ้ าบุคลากรมีความเข้ าใจการจัดการความรู้จะทําเองเพราะมีประโยชน์ในการ
แก้ ปั ญ หาการทํ า งาน สิ งที ต้ อ งชั ด เจนคื อ ภารกิ จ ของคณะกรรมการฯ ควรครอบคลุม เฉพาะระดับ
มหาวิทยาลัยหรือต้ องลงลึกถึงระดับคณะ จึงเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของ ดร. วีรชัย ในการปรับพืนความรู้ความ
เข้ าใจของบุคลากรเป็ นเรืองทีสมควรดําเนินการให้ ทวถึ
ั งก่อนหลังจากนันค่อยเจาะลึกเฉพาะเรื อง แต่เขาจะ
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ไปดําเนินการต่อหรือไม่เป็ นอีกเรืองหนึงโดยทัวไปหน่วยงานมักเลือกใช้ Issue base ในการจัดการความรู้
แต่เห็นว่าวิธีการจัดการความรู้ทีเกิดขึนง่ายทีสุดคือ Problem based learning ซึงผู้บริ หารใช้ เป็ นประจํา
เช่น การแก้ ไขปั ญหานําท่วมมหาวิทยาลัย
3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอว่า คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาในภาพ
กว้ างหรือระดับมหาวิทยาลัยเท่านัน ส่วนการดําเนินการระดับคณะ/สํานัก/สถาบันขอให้ หน่วยงานมีอิสระ
พิจารณาเลือกดําเนินการตามความเชียวชาญหรือวิชาชีพของแต่ละหน่วยงาน
3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เสนอว่า หลายหน่วยงานมีการดําเนินการจัดการ
ความรู้เพือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ วจึงเห็นด้ วยกับการจัดอบรม/สัมมนาเพือปรับพื น
ความรู้ความเข้ าใจของบุคลากรตามข้ อเสนอของ ดร. วีรชัย เพราะบุคลากรหลายหน่วยงานยังขาดความรู้
ความเข้ าใจเกียวกับการจัดการความรู้
4) ผู้อํานวยการสถาบันเอเชี ยตะวันออกศึกษาเสนอว่า มหาวิท ยาลัยควรกําหนดให้ ก ารจัดการ
ความรู้เป็ นเครืองมือชนิดหนึงสําหรับการขับเคลือนไปสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั การเป็ นมหาวิทยาลัยเพือ
ประชาชน และการก้ าวสู่ ASEAN การจัดทําแผนจัดการความรู้เป็ นการสร้ างกรอบการดําเนินงานแต่ละฝ่ าย
ให้ เป็ นไปตามกรอบของแผนกลยุทธ์ แผนจัดการความรู้นีจะเป็ นประโยชน์แก่คณะ/สํานัก/สถาบันในการ
พิจารณาดําเนินการโครงการต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับแผนจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
5) ผู้อํานวยการสํานัก ทะเบี ย นและประมวลผลเสนอว่า ในฐานะเป็ นกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาพบว่าหลายหน่วยงานดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้เพือรองรับการตรวจประเมินตาม
ตัวชีวัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่กลับไม่มีผลลัพธ์ ในระดับมหาวิทยาลัยก็ควร
มีผลงานทีเป็ นรูปธรรม เช่น การจัดทําจุลสารหรือจดหมายข่าว เป็ นต้ น
มติทีประชุม
เห็นชอบปฏิทินกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556 และ Template แผนการจัดการ
ความรู้ ปี งบประมาณ 2556-2529 โดยให้ ป รับ ข้ อมูล ชื อบุคคลรับ ผิดชอบประเด็น ยุท ธศาสตร์ รายการ
องค์ความรู้ทีจําเป็ น กลุ่มเป้าหมาย และตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ ตามมติทีประชุมระเบียบ
วาระที 2.1
ระเบียบวาระที 3 เรืองอืนๆ
3.1 เรือง การแต่งตังกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิมเติม)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ด้ วย นางดวงใจ ศุภสารัมภ์ ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญด้ านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยตังแต่สมัยดํารงตําแหน่ง
เป็ นผู้อํานวยการกองการเจ้ าหน้ าที ดังนัน จึงเสนอขอแต่งตัง นางดวงใจ ศุภสารัมภ์ เป็ นกรรมการจัดการ
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ความรู้ (เพิมเติม) และเนืองจากทีประชุมได้ มอบหมายผู้รับผิดชอบแผนการจัดการความรู้ ตามประเด็น
ยุท ธศาสตร์ จึ ง เสนอให้ พิ จ ารณาแต่งตังผู้บ ริ ห ารฝ่ ายผู้รั บ ผิ ดชอบแผนจัด การความรู้ ในทุก ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป็ นกรรมการจัดการความรู้ (เพิมเติม) ด้ วย
จึงเสนอทีประชุมพิจารณา
มติทีประชุม
เห็นชอบให้ แต่งตังกรรมการจัดการความรู้ (เพิมเติม) จํานวน 3 ราย ได้ แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
ท่าพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางดวงใจ ศุภสารัมภ์
3.2 เรือง กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครังต่อไป
ประธานกําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครังที 2/2555 ในวันที 27 พฤศจิกายน
2555 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มติทีประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
นางแสงเดือน ตันตราวงศ์
นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

