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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า เนื่องจาก นายวินิจ รัศมีวงศ์พร พนักงาน
เงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ซึง่ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอลาออกจากราชการ ดังนัน้ จึงเสนอแต่ง ตัง้ นายจิรวัฒน์ คูณขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ตํา แหน่ง
นักวิชาการศึกษา เป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สืบแทน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่ อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2555 ของตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสู่
สถาบันเรี ยนรู้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 นัน้ ผลประเมินการดําเนินงาน
ของตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรี ยนรู้ ได้ 4 ข้ อ 4 คะแนน (ปี การศึกษา 2554 ได้ 2 ข้ อ 2
คะแนน) กรรมการแจ้ ง เหตุผลที่ ไม่ใ ห้ ค ะแนนข้ อ 5 คื อ การนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการจัด การความรู้ ในปี
การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
จะต้ องมีทงด้
ั ้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั แต่ผลการดําเนินงานปี การศึกษา 2555 มีเฉพาะด้ านการ
วิจยั จึงไม่สามารถให้ คะแนนได้
ทังนี
้ ้ กรรมการให้ ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตัวบ่งชี ้ดังกล่าวว่า
“ควรจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความรู้ที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ หรื อแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
และมีการติดตามเพื่อมุ่งเป้าสูก่ ารเติมเต็มศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร เพื่อให้ มีความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ”
และให้ ข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็ นทางการว่า การทํ ากิ จกรรมจัดการความรู้ ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ควรเริ่ มจากการจัดลําดับความสําคัญประเด็นความรู้ จากรายการที่มีความสําคัญมากไปหา
น้ อย แล้ วเลือกประเด็นความรู้ ที่ ต้องการดําเนินการให้ ชัดเจนเพียง 1 ประเด็นก่ อน หลังจากนัน้ ให้ ทํา
กิจกรรมสอดคล้ องกับประเด็นความรู้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ ให้ ครบถ้ วน ผลการจัดการความรู้ ที่
ต้ องการคือ การนําความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ ในการทํางานจริ งโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
แสดงอย่างชัดเจน เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ฝ่ ายวิชาการจัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง
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“Academic Transformation in Thailand” หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่จะนํามาแสดงได้ คือ เอกสารประมวล
รายวิชาก่อนรับการอบรมกับเอกสารประมวลรายวิชา(วิชาเดียวกัน) หลังได้ รับการอบรมของผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมดังกล่าว เป็ นต้ น เมื่อประเด็นความรู้ ใดประสบความสําเร็ จแล้ วจึงค่อยเริ่ มดําเนินกิ จกรรมของ
ประเด็นความรู้ รายการถัดไป สุดท้ ายต้ องไม่ลืมหลักการจัดการความรู้ คือ เน้ นการแบ่งปั นความรู้ หรื อ
ประสบการณ์ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็ นสําคัญ หากจําเป็ นต้ องเชิญบุคคลภายนอกมาร่ วม
กิจกรรม เช่น เป็ นวิทยากร ก็ควรชี ้แจงเหตุผลความจําเป็ นได้ วา่ บุคคลดังกล่าวมีความสามารถโดดเด่นหรื อ
เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
ประธานสอบถามถึงสาเหตุที่ฝ่ายวิชาการไม่สามารถแสดงหลักฐานการนําความรู้ ที่ได้ จากการ
จัดการความรู้ มาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ งให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบว่าเกิด
จากการไม่ดําเนินการหรื อดําเนินการแล้ วไม่ได้ ผล
เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงว่า ฝ่ ายวิชาการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง “Academic
Transformation in Thailand” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้ องประชุมปรี ดี พนมยงค์ ชัน้ 3 อาคารโดม
บริ หาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกําหนดวัตถุประสงค์ว่าเพื่อศึกษานวัตกรรมและวิธีปฏิบตั ิ
ด้ านการเรี ยนการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดทํา Academic Transformation
ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และต้ องการสร้ างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพการสอนทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิท ยาลัย มี ก ารเชิ ญผู้มี ค วามรู้ ความสามารถและมี ประสบการณ์ จ ากหลายมหาวิท ยาลัย มาเป็ น
วิทยากร สําหรับผู้เข้ าร่วมสัมมนา ประกอบด้ วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้ างานวิชาการของคณะ/
สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ผู้บริ หารและคณาจารย์ของสถานศึกษาอื่น แต่ฝ่ายวิชาการแจ้ ง
ผลการติดตามว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดนําความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดงั กล่าวไปใช้ จริ ง
นางดวงใจ ศุภสารัมภ์ เสนอให้ ผ้ จู ัดโครงการพยายามติดตามผลว่ามีการนําไปใช้ ประโยชน์จริ ง
หรื อไม่ อย่างไร และต้ องจัดเตรี ยมหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ รองรับการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในในปี การศึกษาต่อไปด้ วย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 เรื่ อง การจ้ างทําเว็บไซต์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ จ้างทําเว็บไซต์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัดนี ้ กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ วโดย
สืบค้ นข้ อมูลได้ ที่ http://km.tu.ac.th และได้ ขอความอนุเคราะห์สถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนาเชื่อมโยงหน้ าเว็บไซต์ดงั กล่าวไปไว้ ที่หน้ าหลักเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้ วย
เว็บไซต์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นสื่อกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยรวบรวมสรุ ปองค์ความรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากฝ่ าย/คณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมา
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ โดยแบ่งองค์ความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และตามสาขาวิชา
เพื่อให้ บคุ ลากรกลุ่มเป้าหมายหรื อผู้สนใจสามารถเข้ าถึงความรู้ หรื อแนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ง่าย รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาชี ้แจงว่า จะติดตามการเชื่อมโยง
หน้ าเว็บไซต์การจัดการความรู้ไปไว้ ที่หน้ าหลักเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ สู นใจ
ในการค้ นหาข้ อมูลต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 เรื่ อง สรุ ปผลการจัดสัมมนาเครื อข่ายการจัดการความรู้ เรื่ อง เทคนิคการเป็ น KM Facilitator
ครัง้ ที่ 1 และ 2
เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ จัด
สัมมนาเครื อข่ายจัดการความรู้เรื่ อง “เทคนิคการเป็ น KM Facilitator ครัง้ ที่ 1” เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2556
ณ ห้ อ งประชุม ปรี ดี พนมยงค์ ชัน้ 3 อาคารโดมบริ ห าร มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูน ย์ รั ง สิ ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ เครื อข่ายจัดการความรู้ และผู้แทนคณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเป็ น KM Facilitator เพื่อให้ สามารถเป็ นผู้นํากลุ่ม
หรื อผู้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แก่ชมุ ชนนักปฏิบตั ิของหน่วยงานหรื อตามสาขาวิชาที่สนใจ เช่น ชุมชน
นักปฏิบตั ดิ ้ านการวิจยั เป็ นต้ น มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจํานวนทังสิ
้ ้น 74 คน
และได้ จดั สัมมนาเครื อข่ายจัดการความรู้เรื่ อง “เทคนิคการเป็ น KM Facilitator ครัง้ ที่ 2” เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้ องประชุมปรี ดี พนมยงค์ ชัน้ 3 อาคารโดมบริ หาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครื อข่ายการจัดการความรู้ เรื่ อง “เทคนิคการเป็ น KM
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Facilitator ครัง้ ที่ 1” ได้ รับความรู้ความเข้ าใจและฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะการเป็ น KM Facilitator ระดับสูงขึ ้น และ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมสามารถนําความรู้ที่ได้ รับจากการสัมมนาไปสร้ างกิจกรรมการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
ของตนต่อไป มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจํานวนทังสิ
้ ้น 70 คน
ทังนี
้ ้ ได้ รับเกียรติจาก อาจารย์มณฑล สรไกรกิติกลู อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาววรรณา
เลิศวิจิตรจรัส ผู้จดั การแผนงานสร้ างชุมชนการเรี ยนรู้ครู เพื่อศิษย์ มูลนิธิสมศรี -สฤษดิ์วงศ์ มาเป็ นวิทยากร
ในการสัมมนาทังสองครั
้
ง้
นอกจากนี ้ กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้ จดั ทําสรุปความรู้ที่ได้ จากการจัดสัมมนา
นําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพบว่า แม้ ม หาวิ ท ยาลัย จะขอความร่ ว มมื อ หน่ว ยงานให้
พิจารณาส่งอาจารย์และ/หรื อเจ้ าหน้ าที่ซึ่งเคยแจ้ งชื่อเป็ นเครื อข่ายจัดการความรู้ กบั มหาวิทยาลัยหรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ ของหน่วยงานมาร่ วมกิจกรรมเพราะมีผลต่อการประสานงานด้ านการทํา
กิจกรรมจัดการความรู้ ระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยในอนาคต แต่ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมบางรายแจ้ ง
ว่าไม่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้แต่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมายให้ มา และไม่ทราบว่าใครหรื อหน่วยงานใด
รับผิดชอบด้ านการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่ตนสังกัด นอกจากนี ้ ยังพบว่าการมอบหมายให้ รับผิดชอบ
งานด้ า นการจัด การความรู้ ของแต่ล ะหน่ ว ยงานแตกต่า งกัน ไป เช่ น ฝ่ ายบุคคลบ้ า ง ฝ่ ายวิช าการบ้ า ง
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
เลขานุการคณะกรรมการขอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่ างรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ครั ง้ ที่ 2/2556 เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2556 รายละเอี ย ดดัง เอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่แก้ ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณา
3.1 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2556 ระยะเวลา 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมิถนุ ายน 2556)
เลขานุก ารคณะกรรมการแถลงว่ า ผู้รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การจัด การความรู้ แต่ ล ะประเด็ น
ยุท ธศาสตร์ ได้ ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมตามแผนจัด การความรู้ มหาวิ ท ยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2556 ระยะเวลา 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมิถนุ ายน 2556) ให้ ที่ประชุมพิจารณา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
สํ า หรั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ปลู ก ฝั งจิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ และทํ า นุ บํ า รุ ง สั ง คม
ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้ แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรม
เสริ มหลักสูตร และกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่สงั คมรวมถึงการให้ บริ การสุขภาพแบบองค์รวมแก่สงั คม
อย่างสมํ่าเสมอ ยังไม่ได้ สง่ รายงาน
ทังนี
้ ้ ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบการดําเนินการจัดการความรู้ ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พลิกฟื น้ บทบาทในการชี ้นําและนําเสนอทางออกอย่างสร้ างสรรค์ให้ สงั คมผ่านสื่อต่างๆ
โดยเฉพาะในปั ญหาที่อยู่ในบริ บทที่เป็ นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ขอเสนอรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมตามแผนจัด การความรู้ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2556
ระยะเวลา 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมิถนุ ายน 2556) รายละเอียดดังเอกสารแจกเพิ่มเติมในห้ อง
ประชุม
ข้ อสังเกตคือ ฝ่ ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบการดําเนินการจัดการความรู้ ของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ
และสอดรั บ กับ ความสํ า คัญ ที่ ท วี ม ากขึ น้ ของเอเชี ย และประชาคม ASEAN ขอปรั บ รายการตัว ชี ว้ ัด
ความสําเร็ จการจัดการความรู้ใหม่ เป็ นดังนี ้
ประเด็นองค์ความรู้ที่จําเป็ น

ตัวชี ้วัดความสําเร็จ
การจัดการความรู้ (เดิม)
1. มาตรฐานสากลและมาตรฐาน 1. จํานวนองค์ความรู้ใหม่
การศึกษาของชาติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับสากล
2. แบบอย่างปฏิบตั ขิ อง
2. จํานวนหลักสูตรที่มีเนื ้อหาเป็ น
มหาวิทยาลัยที่เป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล

ตัวชี ้วัดความสําเร็จ
การจัดการความรู้ (ใหม่)
1. จํานวนองค์ความรู้ในโครงการ
ตลาดวิชาธรรมศาสตร์
2. จํานวนคนเข้ าชมเนื ้อหาใน
โครงการตลาดวิชาธรรมศาสตร์
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ประเด็นองค์ความรู้ที่จําเป็ น
3. แนวโน้ มด้ านการศึกษาของ
โลก
4. ทิศทางและยุทธศาสตร์ ของ
ประเทศ

ตัวชี ้วัดความสําเร็จ
การจัดการความรู้ (เดิม)
3. จํานวนนักศึกษาที่ศกึ ษาใน
หลักสูตรพหุวทิ ยาการ
4. จํานวนหลักสูตรที่เป็ น
พหุวิทยาการที่เพิม่ ขึ ้นใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี ้วัดความสําเร็จ
การจัดการความรู้ (ใหม่)

5. ความต้ องการแรงงานของ
ตลาดแรงงานในและต่างประเทศ
6. ความรู้เกี่ยวกับ AEC และ
ASEAN
7. การจัดหลักสูตรแบบ
พหุวิทยาการ (Double major
และ Double degree)
สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2556 ระยะเวลา12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556) จะได้ ติดตามผลและ
นําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณารายงานความก้ า วหน้ า ในการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมตามแผนจัด การความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2556 ระยะเวลา 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมิถนุ ายน
2556) และมีข้อสังเกตดังนี ้
1. ประธานเสนอว่า หากผู้ช่วยอธิการบดีผ้ ไู ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบการจัดการความรู้ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความเข้ าใจประเด็นยุทธศาสตร์ และมีความเข้ าใจกิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน
ภารกิจของฝ่ าย การกําหนดรายการประเด็นองค์ความรู้ที่จําเป็ นและรายการตัวชี ้วัดความสําเร็ จการจัดการ
ความรู้ก็จะสอดคล้ องกัน
สํ า หรั บ กรณี ป ระเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 ฝ่ ายวิ ช าการเคยมาปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การขอปรั บ ตัว ชี ว้ ัด
ความสําเร็ จการจัดการความรู้ แต่ไม่ได้ พิจารณาถึงรายละเอี ยด อย่างไรก็ ตาม เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ตรงกันจึงขอให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพไปพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษาเพื่อซักซ้ อมความ
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เข้ าใจให้ ตรงกันเกี่ยวกับการกําหนดรายการประเด็นองค์ความรู้ ที่จําเป็ นและรายการตัวชี ้วัดความสําเร็ จ
การจัดการความรู้ของแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษา
ที่ได้ มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศและสอดรับกับ
ความสําคัญที่ทวีมากขึ ้นของเอเชียและประชาคม ASEAN
นอกจากนี ้ ขอให้ ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาเพิ่มเติมว่าการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของ
ตัวชี ้วัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ ควรกําหนดเป็ นตัวเลขให้ ชดั เจนหรื อไม่ โดยต้ องพิจารณาด้ วยว่าจะ
สามารถดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ หรื อไม่
2. ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาชี ้แจงว่า การขอปรับตัวชี ้วัด
ความสําเร็ จการจัดการความรู้ สามารถดําเนินการได้ แต่ควรมีความสอดคล้ องกับประเด็นองค์ความรู้ และ
ควรกําหนดตัวชี ้วัดให้ ครบทุกประเด็นองค์ความรู้
3. เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงว่า แผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระยะเวลา
ดําเนินการครอบคลุมถึงปี 2559 แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถเลือกได้ ว่าจะจัดการความรู้ ประเด็น
องค์ความรู้ที่จําเป็ นประเด็นใดก่อน ทังนี
้ ้ การประเมินคุณภาพภายในรายการตัวชี ้วัด สกอ. 7.2 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้ จะพิจารณา 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 จัดการศึกษาที่
ได้ มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศและสอดรับกับ
ความสําคัญที่ทวีมากขึ ้นของเอเชียและประชาคม ASEAN และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ างงานวิจยั ที่
ได้ มาตรฐานสากลและแก้ ไขปั ญหาของสังคมด้ วยการเพิ่มงบประมาณวิจัยงบสนับสนุนการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการชัน้ นําระดับนานาชาติคุณภาพสูงตลอดจนการผลักดันให้ เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ใน
ระดับ ASEAN หรื อเอเชีย ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ อื่นเป็ นการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้
ก้ าวไปสูเ่ ป้าหมายที่แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2556 ระยะเวลา 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมิถนุ ายน 2556)
2. ขอให้ ฝ่ายที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบการจัดการความรู้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กําหนด
ค่าเป้าหมายการดําเนินงานตัวชี ้วัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ของประเด็นยุทธศาสตร์ ในแต่ละปี เป็ น
ตัวเลขให้ ชดั เจน
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3. มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและผู้อํานวยการกองส่งเสริ ม
มาตรฐานและประกันคุณภาพไปพบผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา
เพื่อซักซ้ อมความเข้ าใจให้ ตรงกันเกี่ยวกับการกําหนดรายการประเด็นองค์ความรู้ที่จําเป็ นและรายการ
ตัวชี ้วัดความสําเร็จการจัดการความรู้ของแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของประเทศและสอดรับกับความสําคัญที่ทวีมากขึ ้นของเอเชียและประชาคม ASEAN
3.2 เรื่ อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนหรื อเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้
เลขานุการคณะกรรมการแถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุมครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบการกํ าหนดวงเงินการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่ผ้ ูเขียน/ผู้จัดทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้ ที่ได้ รับการคัดเลือกอัตราบทความละ
3,000 บาท และการจ่ายเงินรางวัลบทความหรื อผลงานจัดการความรู้ที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นองค์ความรู้ดีเด่น
3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล ดังนี ้ ระดับดีเด่นอัตราบทความละ 20,000 บาท ระดับดีมากอัตราบทความละ
15,000 บาท และระดับดีอัตราบทความละ 10,000 บาท และในการประชุมครั ง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่ างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนหรื อเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้ โดย
มอบหมายให้ ผ้ อู ํานวยการสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบข้ อความในร่างระเบียบให้ เหมาะสม และให้ เสนอ
อไปนัน้
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขันตอนต่
้
เนื่ องจากเกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 ของตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรี ยนรู้
กําหนดให้ มีการนําความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ /ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั บทความ/
ผลงานจัดการความรู้ที่จะได้ รับค่าตอบแทนบทความละ 3,000 บาท จะต้ องเป็ นบทความ/ผลงานที่มีเนื ้อหา
องค์ ความรู้ ที่ ได้ จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คือ มีการรวบรวมความรู้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรื อผู้มี
ประสบการณ์ ต รงและแหล่ง เรี ย นรู้ อื่ น เพื่ อ เป็ นแนวปฏิ บัติที่ ดี และขอเสนอให้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาจ่ายเงินรางวัลแก่บทความ/ผลงานจัดการความรู้ประเภทองค์ความรู้ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และ
ระดับดี จะต้ องแสดงหลักฐานการนําความรู้ จากบทความหรื อผลงานดังกล่าวไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ประกอบด้ วย
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ทังนี
้ ้ หากที่ประชุมพิจารณาแล้ วเห็นสมควรมอบค่าตอบแทนแก่ผ้ นู ําความรู้จากบทความ/ผลงานที่
ได้ จากการจัดการความรู้ ไปใช้ ปฏิบตั ิจริ งเพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ มีการนําความรู้ ที่ได้ จากการจัดการความรู้
ไปใช้ ในการปฏิบตั จิ ริง ก็ขอให้ กําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวด้ วย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การตามฝ่ ายเลขานุ ก ารเสนอ โดยให้ แก้ ไขร่ า งระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนหรื อเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/
ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการความรู้ดงั นี ้
1. แก้ ไขชื่อระเบียบและข้ อความเกี่ยวข้ องจาก ค่าตอบแทนหรื อเงินรางวัล เป็ น ค่าตอบแทนและ
เงินรางวัล
2. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั บทความ/ผลงานจัดการความรู้
ที่จะได้ รับค่าตอบแทนบทความละ 3,000 บาท จะต้ องเป็ นบทความ/ผลงานที่มีเนื ้อหาองค์ความรู้ที่ได้ จาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้คือ มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรี ยนรู้อื่นเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
3. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลแก่บทความ/ผลงานจัดการความรู้ประเภท
องค์ความรู้ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี จะต้ องแสดงหลักฐานการนําความรู้จากบทความหรื อ
ผลงานดังกล่าวไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านจริงประกอบด้ วย
4. ปรับลําดับและข้ อความข้ อ 4 และ 5 ของร่างระเบียบที่เสนอ โดยให้ แยกการจ่ายค่าตอบแทนแก่
ผู้จดั ทําผลงานจัดการความรู้กบั เงินรางวัลที่จ่ายให้ กบั ผลงานองค์ความรู้ดีเด่นให้ ชดั เจน เป็ นดังนี ้
เดิม

ใหม่

ข้ อ ๔ ให้ คณะกรรมการจัดการความรู้
กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ความรู้ โดย
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก
และระดับดี และให้ คณะกรรมการพิจารณาองค์
ความรู้พิจารณาคัดเลือกบทความหรื อผลงาน
จัดการความรู้ที่เป็ นองค์ความรู้ระดับดีเด่น ระดับดี
มาก และระดับดี และเสนอคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ให้ ความเห็นชอบ

ข้ อ ๔ ให้ มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้ ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการ
ความรู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
พิจารณาบทความหรื อผลงานจัดการความรู้โดยใช้
เงินจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ พเิ ศษของ
มหาวิทยาลัย อัตราบทความละ ๓,๐๐๐ บาท
(สามพันบาทถ้ วน)
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เดิม

ใหม่

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
ข้ อ ๕ ให้ มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทน
หรื อเงินรางวัลให้ ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อ
ผลงานจัดการความรู้ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้ พิเศษของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์
และอัตรา ดังนี ้

ข้ อ ๕ ให้ คณะกรรมการจัดการความรู้กําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ความรู้ โดยแบ่งเป็ น 3
ระดับ ได้ แก่ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี
และให้ คณะกรรมการพิจารณาองค์ความรู้ดีเด่น
พิจารณาคัดเลือกบทความหรื อผลงานจัดการ
ความรู้ที่มีหลักฐานการนําความรู้จากบทความหรื อ
๕.๑ บทความหรื อผลงานจัดการความรู้ที่
ผลงานดังกล่าวไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านจริงที่เป็ น
ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณา
บทความหรื อผลงานจัดการความรู้ให้ นําไปเผยแพร่ องค์ความรู้ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี
เสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ให้ ความเห็นชอบ
ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ ให้ จา่ ยเงิน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ
ค่าตอบแทนแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงาน
ความรู้ให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
จัดการความรู้ อัตราบทความละ ๓,๐๐๐ บาท
(สามพันบาทถ้ วน)
๕.๒ บทความหรื อผลงานจัดการความรู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์
ความรู้ให้ เป็ นองค์ความรู้ระดับดีเด่น ให้ จา่ ยเงิน
รางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงาน
จัดการความรู้ อัตราบทความละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นบาทถ้ วน) จํานวนปี งบประมาณละไม่เกิน
๑ บทความ
๕.๓ บทความหรื อผลงานจัดการความรู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์
ความรู้ให้ เป็ นองค์ความรู้ระดับดีมาก ให้ จา่ ยเงิน
รางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงาน
จัดการความรู้ อัตราบทความละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) จํานวนปี งบประมาณละ
ไม่เกิน ๑ บทความ
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เดิม

ใหม่

๕.๔ บทความหรื อผลงานจัดการความรู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์
ความรู้ให้ เป็ นองค์ความรู้ระดับดี ให้ จ่ายเงินรางวัล
แก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความหรื อผลงานจัดการ
ความรู้ อัตราบทความละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมื่น
บาทถ้ วน) จํานวนปี งบประมาณละไม่เกิน ๑
บทความ
ข้ อ ๖ ให้ มหาวิทยาลัยจ่ายเงินรางวัลให้
ผู้เขียน/ผู้จดั ทําบทความหรือผลงานจัดการความรู้
โดยใช้ เงินจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ พิเศษ
ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี ้
๖.๑ บทความหรื อผลงานจัดการความรู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์
ความรู้ดีเด่นให้ เป็ นองค์ความรู้ระดับดีเด่น อัตรา
บทความละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
จํานวนปี งบประมาณละไม่เกิน ๑ บทความ
๖.๒ บทความหรื อผลงานจัดการความรู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์
ความรู้ดีเด่นให้ เป็ นองค์ความรู้ระดับดีมาก อัตรา
บทความละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาท
ถ้ วน) จํานวนปี งบประมาณละไม่เกิน ๑ บทความ
๖.๓ บทความหรื อผลงานจัดการความรู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์
ความรู้ดีเด่นให้ เป็ นองค์ความรู้ระดับดี อัตรา
บทความละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
จํานวนปี งบประมาณละไม่เกิน ๑ บทความ
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3.3 เรื่ อง แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ปี งบประมาณ 2557
เลขานุก ารคณะกรรมการแถลงว่ า เพื่ อ ให้ มี ก ารจัด การความรู้ ตามประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยและให้ เกิดการจัดการความรู้อย่างทัว่ ถึงในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ฝ่ ายเลขานุการ
ขอเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปี งบประมาณ
2557 ดังนี ้
1. การจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
1.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ ทบทวนแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2557 โดยพิจารณาทบทวนรายการองค์ความรู้ ที่จําเป็ นในแต่ละประเด็น รายการตัวชี ้วัด
ความสําเร็จในการจัดการความรู้ และกิจกรรมการจัดการความรู้
1.2 ฝ่ ายที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบการดําเนินงานจัดการความรู้ตามแผนจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดําเนินการตามแผน ทังนี
้ ้ หากต้ องการให้
ฝ่ ายเลขานุการสนับสนุนเรื่ องใด โปรดนําเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อจะได้ วางแผนดําเนินการต่อไป
1.3 มีการติดตามผลการดําเนินงานจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเสนอที่ประชุมพิจารณา
1.4 ประเมินความสําเร็จของแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. การจัดประกวดผลงาน/บทความจัดการความรู้
2.1 เปิ ดรับสมัครบทความ/ผลงานจัดการความรู้เพื่อรับการคัดเลือกให้ รับเงินรางวัลระดับ
ดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี จําแนกตามกลุม่ หัวข้ อดังนี ้
(1) หัวข้ อตามประเด็นยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพิจารณาเบื ้องต้ นคือ คณะกรรมการของ
ฝ่ ายที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบการดําเนินการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์
(2) หัวข้ อการจัดการความรู้และเรื่ องทัว่ ไป คณะกรรมการพิจารณาเบื ้องต้ นคือ
คณะกรรมการของกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
2.2 การพิจารณาตัดสินครัง้ สุดท้ ายโดย คณะกรรมการการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3 มีการมอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตร
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3. การรวบรวมองค์ความรู้ ฝ่ ายเลขานุการจะทําหน้ าที่รวบรวมองค์ความรู้ทงของฝ่
ั้
าย/คณะ/สํานัก/
สถาบัน/วิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอว่า หากบุคลากรสร้ างผลงานจัดการความรู้ ที่
ได้ รับการคัดเลือกเป็ นองค์ความรู้ ระดับดีเด่น มหาวิทยาลัยควรพิจารณานําผลงานดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับ
การมอบเงินโบนัสประจําปี เพิ่มเติมหรื อเลื่อนเงินเดือนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรณีพิเศษ
2. ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเสนอว่า ประธานและฝ่ าย
วางแผนควรพิจารณานําเรื่ องการจัดการความรู้ ไปเชื่อมโยงกับการคิดคะแนนผลการปฏิบตั ิราชการของ
หน่วยงานและให้ เชื่อมโยงไปถึงการจัดสรรงบประมาณประจําปี ด้ วยก็จะเป็ นการกระตุ้นหน่วยงานให้ เห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู้อีกทางหนึง่
้
บบุคคลและระดับ
3. ประธานสนับสนุนข้ อเสนอของทังสองท่
้
านเพราะเป็ นการผลักดันทังในระดั
หน่วยงาน และขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การทบทวนแผนจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ 2557” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยให้ เชิญผู้ช่วย
อธิการบดี ผู้อํานวยการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ ทกุ ประเด็นยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ าร่ วมสัมมนา เพื่อให้ บุคลากรดังกล่าวได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และทํา
ความเข้ าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร่วมกันจัดทําร่างแผนจัดการความรู้
ปี งบประมาณ 2557 และปรับแผนจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2557 – 2559 ด้ วย
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชี ้แจงว่า จากที่ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบแล้ วว่าผล
การสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการการจัดการความรู้ที่จดั ขึ ้นพบว่า หน่วยงานมักส่งผู้แทนรายใหม่ๆ หรื อผู้ไม่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ ของหน่วยงานเข้ าร่ วมโครงการแต่ละครัง้ ทําให้ ไม่เกิดความต่อเนื่องในการ
ได้ รับความรู้ หรื อการนําความรู้ ด้ านการจัดการความรู้ ที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการไปจัดกิจกรรมใน
หน่วยงานให้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อเป็ นการกระตุ้นและผลักดันการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ มีการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมจัดการความรู้ แต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (กบม.) ทราบเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ หารหน่วยงานซึ่งเป็ นกรรมการที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัย (กบม.) ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ เพราะผลการดําเนินงานตาม
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ตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้ มีผลต่อการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน
ด้ วย โดยจะเริ่ มดําเนินการตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2557 เป็ นต้ นไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ปี งบประมาณ 2557 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
2. มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “การทบทวนแผนจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ 2557” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยให้ เชิญ ผู้ช่วย
อธิการบดี ผู้อํานวยการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ทกุ ประเด็นยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ าร่วมสัมมนาดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง อื่นๆ
4.1 เรื่ อง กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครัง้ ต่อไป
ประธานแถลงว่า สําหรับการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครัง้ ต่อไปจะแจ้ งให้
ทราบภายหลัง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นายจิรวัฒน์ คูณขาว
นางแสงเดือน ตันตราวงศ์
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

