รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการองคความรู
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เวลา 09.00 น.

ประธานฯ กลาวเปดประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการจัดการองคความรู สํานักทะเบียนและประมวลผล
ประจําปการศึกษา 2553
ประธานคณะทํางานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึง คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผลที่ 4/2553
ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2553 เรื่อง แตงตัง้ คณะทํางานการจัดทําการจัดการองคความรู สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ประจําปการศึกษา 2553 และหนาที่ของคณะทํางานดังกลาวดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 รายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ประจํ า ป
การศึกษา 2552 (ตัวบงชี้ 7.3.1 : มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู)
ประธานคณะทํางานฯ
ไดแจงผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ประจําปการศึกษา 2552 ในตัวบงชี้ 7.3.1 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ซึ่งสํานัก
ทะเบียนฯ สามารถดําเนินงานไดผานระดับ 5 ตามเปาหมายและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สวน
สําหรับเปาหมายปการศึกษา 2553 ตั้งไวที่ระดับ 5
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.3 การปรับปรุงเว็บเพจ KM ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปการศึกษา 2553
ประธานคณะทํางานฯ ไดมอบหมายใหคุณพิบูลย นาคสีดี เปนผูดําเนินการปรับปรุงเว็บเพจ KM
โดยคุณพิบูลย นาคสีดี ไดนําเสนอตัวอยางผลการปรับปรุงเว็บเพจ KM ทาง Notebook ใหคณะทํางานได
ทราบถึงเนื้อหาสาระและขอความ โดยเนนวาเว็บเพจ KM สทป. ปการศึกษา 2553 นั้นสามารถ link ไปยัง
เว็บเพจ KM ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของได โดยจะนําขอมูลลงในเว็บเพจ KM ของสํานักทะเบียน
และประมวลผลในโอกาสตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2552
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดทํา Action Plan การจัดการความรู สํานักทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา 2553
ประธานคณะทํางานฯ แจงตอที่ประชุมฯ เกีย่ วกับแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2553 โดยเนนใหคณะทํางานฯ ตองดําเนินการจัดการความรูใหแลวเสร็จตาม Action Plan
และระยะเวลาที่กาํ หนดไว (ระยะเวลา 1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)
ที่ประชุม : มติที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 การจัดทําแผนการจัดการความรู สํานักทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา 2553
ประธานคณะทํางานฯ แจงตอที่ประชุมฯ เกี่ยวกับแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา
2553 โดยสํานักทะเบียนฯ ไดใชรูปแบบของ กพร. ซึ่งประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดการ
ความรู (KM Process)และ กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mangement Process)
ที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบ
3.3 การจัดกิจกรรม องคความรูข องสํานักทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา 2553
ประธานคณะทํางานฯ แจงตอที่ประชุมฯ เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง
เทคนิคการลงยอดนักศึกษาเขาสอบ-ขาดสอบ พรอมมัดซองคําตอบ ปการศึกษา 2553 โดยมอบหมายให
คุณดวงพร จุติวิภาวีกุล นําแบบฟอรมการทํากิจกรรมไปใหกลุมการลงยอดนักศึกษาเขาสอบ-ขาดสอบ
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ที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบตามทีเ่ สนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ(ถามี)
4.1 การมอบหมายหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมองคความรู ประจําปการศึกษา 2553
ประธานคณะทํางานฯ ไดมอบหมายใหคณะทํางานฯ ชวยกันดูแลกิจกรรมและรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดการความรู สทป. ใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กาํ หนด ไดแก กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการประชาสัมพันธเกีย่ วกับการใช Web Blog KM ของ สทป. โดยเนนใหเจาหนาที่สํานัก
ทะเบียนฯ ทุกคนไดมสี วนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรูทาง Web Blog KM สทป. ซึง่ ในเบือ้ งตนได
มอบหมายใหคณะทํางานฯ แจงเรื่อง ID & PASSWORD และวิธกี ารใชงานใหแกเจาหนาทีท่ ุกทานไดทราบ
โดยมอบหมายผูรับผิดชอบดังนี้
- มอบหมายให “คุณอุดม” ดูแลในสวนของแผนกประมวลผลฯ แผนกรับเขาฯ และแผนกจัดตาราง
เรียนฯ
- มอบหมายให “คุณพรเพ็ญ” ดูแลในสวนของแผนกประวัติฯ
- มอบหมายให “คุณเบ็ญจภรณ” ดูและในสวนของแผนกบริการฯ และแผนกตรวจสอบฯ
- มอบให “คุณดวงพร” ดูแลในสวนของการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง เทคนิคการลง
ยอดนักศึกษาเขาสอบ-ขาดสอบ พรอมมัดซองคําตอบ ปการศึกษา 2553
- มอบหมายให “คุณพิบูลย” ดูแลในสวนการจัดทําและปรับปรุงเว็บเพจ KM ของสํานักทะเบียนฯ
- มอบหมายให “คุณสุทธิวรรณ” ดูแลในสวนของการนําขอมูลลงในเว็บเพจ KM สทป. และทําคูมือ
การใช Web Boge KM ของ สทป.
ที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ
ปดประชุมเวลา 10.00 น.
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ผูบนั ทึกรายงานการประชุม

