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รายงานประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM TEAM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 1/2553
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้ องประชุมสานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มธ. ศูนย์ รังสิต
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ หริรักษ์ สูตะบุตร
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
นางกนกวรรณ ตันตระกูล (แทน)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
นางฉันทิชา ศรี โยธิน(แทน)
4. ผู้อานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรรษา เปาอินทร์ )
5. รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรี สทุ ธิยากร
กรรมการ
6. ผู้อานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
กรรมการ
นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ ม(แทน)
7. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
น.ส.นพวรรณ วัฒนะนนท์(แทน)
8. นางวลัยรัตนา เสรี อรุโณ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
10. นางดวงใจ ศุภสารัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
11. หัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
น.ส.อรุณวรรณ สมถะธัญการ (แทน)
12. น.ส. โสภิตา งามถ้ อย
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์)
2. ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ)

ติดราชการ
ติดราชการ
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. น.ส.พูลสุข ปริวตั รวรวุฒิ
2. น.ส.สุรัสวดี อาจนนท์ลา

สานักหอสมุด
กองการเจ้ าหน้ าที่

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งที่ประชุมทราบ
ประธานขอให้ ฝ่ายเลขานุการแจ้ งเรื่ องต่าง ๆ ให้ ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี ้
1.1 การแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการจั ด การความรู้ (KM TEAM) มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และการแต่ งตัง้ Chief Knowledge Office (CKO) ประจามหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ
2553
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ได้ กาหนดให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบตั ริ าชการตามตัวชี ้วัดที่ 15.2 เรื่ อง ระดับความสาเร็ จของการจัดการความรู้ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง คณะกรรมการจั ด การความรู้ (KM
TEAM)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามคาสั่ง เลขที่ 2244/2552 ลงวันที่ 29 ธัน วาคม 2552 และแต่งตัง้ Chief
Knowledge Office (CKO) ประจ ามหาวิท ยาลัย โดยรองอธิ ก ารบดีฝ่ ายบริ ห ารบุค คล (รอง
ศาสตราจารย์ หริ รักษ์ สูตะบุตร) เป็ น CKO ของ
ยาลัย ตามคาสัง่ เลขที่ 2243/2552 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2552
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 รายละเอียดตัวชีว้ ัดที่ 15.2
ในปี งบประมาณ 2553 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ได้ กาหนดให้
ตัวชีว้ ัดที่ 15 ระดับความสาเร็ จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัด การความรู้ เพื่อพัฒ นาบุคลากรของ
สถาบัน อุด มศึก ษา แบ่ง เป็ นตัว ชี ว้ ัด ย่อ ยจ านวน 2 ตัว บ่ง ชี ้ คื อ ตัว ชี ว้ ัด ที่ 15.1 ระดับ ความส าเร็ จ ของ
แผนพัฒ นาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นา้ หนักคะแนน : ร้ อยละ 2.5 และตัวชี ว้ ัดที่ 15.2 ระดับ
ความสาเร็ จของการจัดการความรู้ ของสถาบันอุดมศึ กษา นา้ หนักคะแนน : ร้ อยละ 2.5 โดยกาหนด
รายละเอียดที่สาคัญของตัวชี ้วัดที่ 15.2 ไว้ 5 ประเด็น คือ
1. ต้ องมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ 2553 โดยเน้ นว่าจะต้ อง
เป็ นการขยายการจัดการความรู้ เดิม ในปี งบประมาณ 2552 รวมกับการจัดการความรู้ ใหม่ ปี งบประมาณ
2553ด้ วย โดยให้ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั เิ ห็นชอบ
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2. มหาวิทยาลัยจะต้ องมีระบบการติดตามความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ อย่างสม่าเสมอ โดยนาผลไปติดตามไปปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมในการทางานที่เสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพและเอื ้อต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้วย
3. สถาบันอุดมศึกษาต้ องทาเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น คูม่ ือ
แผ่นพับ
4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ได้ จากการจัดการความรู้ ไป
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม อาจรวมถึงการเผยแพร่ทางเวบไซต์ หรื อ internet ด้ วย
5. การจัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน โดยจะต้ องเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
สรุปผล รวมทังข้
้ อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงในปี ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 คู่มือการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่ วนราชการ
ตามคู่มือการจัด ทาแผนการจัด การความรู้ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ได้ จดั ทาไว้ ในปี พ.ศ.2548 เมื่อกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็ นขององค์กร/หน่วยงาน จากการสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการ เรี ยบร้ อยแล้ ว อาจนาองค์ความรู้ที่ได้ จากการระดมความคิด มาจัดทาแผนการจัดการความรู้
ประจาปี งบประมาณ 2553 ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 รายงานผลการด าเนิ นการตามแผนการจั ด การความรู้ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2552
ฝ่ ายบริ หารบุคคลในฐานะผู้รับผิดชอบตัวชี ้วัดได้ จดั ทารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยใน
เรื่ องผลงานการจัดการความรู้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ฝ่ ายบริ ห ารบุค คลได้ เ ป็ นหน่ว ยงานกลางในการประสานให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารจัด ท า
แผนการจัดการความรู้ อย่างเป็ นรู ปธรรมและดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ซึ่งในปี งบประมาณ
2552 จ านวน 2 แผนคื อ แผนที่ 1 เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม การรู้ สารสนเทศ (Information Literacy) โดย
สานักหอสมุดเป็ นผู้รับผิดชอบ และแผนที่ 2 เรื่ อง การจดแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ ผลงานทางวิชาการ / วิจยั โดย
ส านัก งานบริ ห ารการวิ จัย เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบ โดยที่ แ ผนทัง้ 2 แผน ได้ ด าเนิ น การการจัด การความรู้ ต่อ
เนื่องมาจากปี งบประมาณ 2551 โดยฝ่ ายเลขานุการขอให้ นางสาวพูลสุข ปริ วตั รวรวุฒิ รองผู้อานวยการ
สานักหอสมุด ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ แ ผนที่ 1 และดาเนินการตาม
แผน ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้
1) แผนการจัดการความรู้ เรื่ อง การส่งเสริ มการรู้ สารสนเทศว่า ซึ่งเป็ นโครงการที่
ดาเนินการต่อเนื่องจากแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2551 เรื่ อง การใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์เพื่อ
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ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนและการทาวิจัย เนื่ องจากสานักหอสมุดเห็นว่า การจัดการความรู้ เรื่ องการใช้
ฐานข้ อมูลออนไลน์เป็ นเพียงสารสนเทศเดียวเท่านัน้ ควรที่จะขยายการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการใช้ งาน
สารสนเทศให้ ครอบคลุมสารสนเทศหลากหลายด้ าน และผ่านสื่ออื่น ๆ ด้ วย โดยส านักหอสมุดได้ จัดทา
นโยบายการส่งเสริ มการรู้ สารสนเทศ และจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการรู้ สารสนเทศต่าง ๆ นาทรัพยากรและ
แหล่ง ความรู้ ต่าง ๆ ที่เ ป็ นของสานักหอสมุดนามาให้ บริ การในการส่งเสริ ม การรู้ สารสนเทศ โดยการจัด
กิจกรรมแต่ละครัง้ จะได้ รับความร่ วมมือจากห้ องสมุดสาขาต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ
อย่างกว้ างขวาง เช่น Website ของสานักหอสมุด ติดประกาศบอร์ ด จดหมายข่าวต่างๆ นอกจากนัน้ ยังมี
การจัดกิ จ กรรมประเภทอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่อการส่ง เสริ ม การรู้ สารสนเทศ เช่น กิ จ กรรมฐานข้ อมูล
ออนไลน์ หรื อโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการจัดฝึ กอบรมโดยเชิญวิทยากรภายในและภายนอก มธ. มา
ให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ าอบรม โดยได้ มีการวัดและประเมินผลการอบรม จากผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ ทราบว่าผู้เข้ า
รับการอบรมได้ รับความรู้เพิ่มขึ ้นหรื อไม่ ซึง่ จากผลการประเมินปรากฏว่าผู้เข้ าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ ้น และ
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ ส่วนรายละเอียดการส่งเสริ มการรู้สารสนเทศอื่นๆ สามารถตรวจดูได้ ที่
http://library.tu.ac.th/tulibs_il/index.html
2) สาหรับแผนที่ 2 เรื่ อง การจดแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ / วิจยั นาง
ฉันทิชา ศรี โยธิน ผู้อานวยการสานักงานบริ หารการวิจยั ในฐานะเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ และการดาเนินการตามแผน ได้ รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ โดย
สรุปว่า เนื่องจากในปี งบประมาณ 2551 ฝ่ ายวิจยั ได้ รับมอบหมายให้ จดั ทาแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
การพั ฒ นาบทความวิ จั ย /วิ ช าการให้ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดับ นานาชาติ แต่ เ นื่ อ งจากใน
ปี งบประมาณ 2552 ฝ่ ายวิจยั ได้ รับมอบหมายตัวชี ้วัดจากมหาวิทยาลัย เรื่ อง การแจ้ งจดลิขสิทธิ์ผลงานทาง
วิช าการ ซึ่ง ได้ กาหนดค่าเป้าหมายว่าจะต้ องดาเนินการให้ ถึง ระดับ 5 คะแนน หมายความว่า จะต้ อ ง
ดาเนินการให้ ได้ จานวยเท่ากับจานวนอาจารย์ประมาณ 1,500 เรื่ อง และกาหนดว่าบุคลากรที่จดั ทาผลงาน
ทางวิ ชาการจะต้ องจดแจ้ ง ลิข สิทธิ์ ด้วยนัน้ ปั ญหาที่ พบในขณะนัน้ คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ยังขาด
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจดแจ้ งลิขสิทธิ์ คอ่ นข้ างมากและเห็นว่าเป็ นเรื่ องซับซ้ อน ซึ่งอาจทาให้ ผลที่ได้
ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนัน้ เมื่อพิจารณาความจาเป็ นแล้ ว ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าควรเปลี่ยนหัวข้ อการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ เพราะเรื่ องการจดแจ้ ง ลิขสิ ทธิ์ มี ความจาเป็ นที่ จะต้ องนามาให้ ความรู้ และ
จัดการความรู้ ในปี งบประมาณ 2552 ให้ แก่บุคลากรเป็ นลาดับต้ น ๆ ดังนัน้ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ ฝ่ ายวิจยั จึงได้ เชิญวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปั ญญามาให้ ความรู้ในเรื่ องนี ้
จานวน 2 ครัง้ แต่หลังจากที่บคุ ลากรได้ รับการอบรมแล้ ว มีข้อเสนอแนะว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อน
มาก และยัง ไม่มี บุคลากรรายใดไปจดลิ ขสิท ธิ์ ต่อจากนัน้ ฝ่ ายวิจัย รายงานว่า ได้ มี การดาเนิน การตาม
กิจกรรมที่กาหนดไว้ ในแผนการจัดการความรู้ โดยมีการให้ ความรู้และขันตอนการจดแจ้
้
งลิขสิทธิ์ พร้ อมทังได้
้
เชิญผู้เข้ าอบรมมาจดลิขสิทธิ์ทนั ที โดยมีผลการจดและเก็บเป็ น Record ถือว่าจบกระบวนการ เพื่อเป็ นการ
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อานวยความสะดวกให้ แก่บคุ ลากรที่จะประสงค์จะจดลิขสิทธิ์ จากข้ อมูลข้ างต้ นเมื่อสิ ้นเดือนกันยายน 2552
ฝ่ ายวิจยั สามารถดาเนินการตามแผนการจดแจ้ งลิขสิทธิ์ได้ ครบทุกกิจกรรม
2. หน่วยงานต่าง ๆ มี การดาเนินงานการจัดการความรู้ รวมทัง้ การจัดตัง้ เครื อข่ายการ
จัดการความรู้ กับหน่วยงานวิชาการหรื อวิชาชีพ บางหน่วยงานภายใน มธ. หรื อหน่วยงานในวิชาชีพนอก
มธ. ที่มีการจัดการความรู้ ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่กาหนดแผนเป็ นรูปธรรม แต่ก็มีการจัดตังเครื
้ อข่ายเพื่อ
ดาเนินงานจัดการความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่มีลกั ษณะวิชาชีพหรื อวิชาการเดียวกัน ในหรื อนอกมหาวิทยาลัย
เช่น สานักทะเบียนและประมวลผล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
3. หน่วยงานต่างๆใน มธ.มีการดาเนินงานที่ มี ลักษณะของการเผยแพร่ ความรู้ เป็ นคลัง
ความรู้หรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่มีอยูแ่ ล้ ว บน website เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เป็ นต้ น
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 ผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน(ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) เรื่อง มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์ การเรี ยนรู้
ในการรายงานการประเมินตนเอง ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา 2551 เรื่ อง มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรี ยนรู้ ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยได้ รับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งทีมงานที่มาประเมินได้
ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ เพื่อนาไปจัดทาแผนการปรับปรุงด้ านการจัดการความรู้ ดังนี ้
1. การจัดการความรู้ ในระดับมหาวิทยาลัยดาเนินงานได้ ดีมาก แต่ การดาเนินงานในระดับ
คณะ / สานัก/ สถาบันยังไม่ชดั เจนว่าเป็ นการจัดการความรู้ จึงเห็น ควรมีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้
ความช่วยเหลือหน่วยงานในการดาเนินงานการจัดการความรู้ และเพื่อให้ เชื่อมโยงกับระดับมหาวิทยาลัย
2. ควรขยายการจัดการความรู้ ไปสู่การเรี ยนรู้ เรื่ องอื่ นต่อไปตามการวิเคราะห์ (Gap
Analysis) ซึง่ ควรมีการทบทวนผลการวิเคราะห์ Gap Analysis ก่อนการดาเนินการจัดการความรู้ในเรื่ องอื่น
ต่อไป
3. ควรนาผลที่ได้ จากการจัดการความรู้มาทาเป็ นเป็ นบทเรี ยน (Lesson learned) และ
นาไปสูก่ ารจัดทาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี (Good Practice)
4. ควรถ่ายทอดความรู้เรื่ องการจัดการความรู้ไปสูค่ ณะ /สานัก / สถาบันให้ ทวั่ ถึงองค์กร
ทังนี
้ ้ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ ขอให้ มีการดาเนินการตาม
แผนการปรับปรุงตามข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินต่อไป
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นอกจากนัน้ ในปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยได้ กาหนดตัวบ่ง ชี ก้ ารประกันคุณภาพ
ภายในเกี่ยวกับการจัดการความรู้ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ใน มธ. ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้ องนาไปดาเนินการภายใน
หน่วยงาน ได้ แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรี ยนรู้ (ตัวบ่งชี ้ ส.ก.อ.) โดยได้ กาหนดคา
นิยามว่า สถาบันมีการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ ซึ่ง ต้ องมีการจัดการ
ความรู้เพื่อมุง่ สูอ่ งค์การแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทังปฏิ
้ บตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริ หารจัดการความรู้ ในองค์กร ประกอบด้ วย การระบุความรู้ การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้ าถึงข้ อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร
การสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ภายในองค์กร การกาหนดแนววิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการความรู้ ในองค์กรได้ ดียิ่งขึน้ โดยได้ กาหน ด
เกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
1. มี การทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่ อมุ่งสู่องค์กรแห่ง การเรี ยนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้ และประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้และประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย ร้ อย
ละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ให้ เป็ นส่วน
หนึง่ ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายเลขานุการเห็นว่า คณะกรรมการชุดนี ้ ควรที่จะต้ องช่วยให้ แนวทางการดาเนินการ
ตามตัวบ่งชี ้ให้ แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยต่อไปด้ วย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 พิจารณาแนวทางการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ 2553
ประธานได้ ขอให้ ที่ประชุมเสนอแนวความคิดเกี่ ยวกับการจัดทาแผนการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ฝ่ ายเลขานุการเสนอความเห็นว่า มหาวิทยาลัย น่า จะจัดทาแผนการจัดการความรู้ โดย
ดาเนินการตามคูม่ ือการดาเนินงานตามตัวชี ้วัดการจัดการความรู้ของสานักงาน ก.พ.ร. ประจาปี งบประมาณ
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พ.ศ.2549 และปี งบประมาณ พ.ศ.2550 โดยใช้ แนวทางการจัดทาแผนตามกระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process) เชื่อมโยงกับกระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process) เพื่อจะช่วยผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อม ที่จะทา
ให้ กระบวนการจัดการความรู้ สามารถเกิดขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้ มีการดาเนินการเพื่อเป็ นการวางพื ้น
ฐานรองรับการจัดการความรู้ไว้ แล้ ว 2 เรื่ อง คือ 1) การจัดอบรมเรื่ องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ
ซึง่ เป็ นการปูพื ้นฐานด้ านกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ สอดรับกับกระบวนการจัดการความรู้ ที่
จะดาเนินการต่อไป หากแต่มหาวิทยาลัยจาเป็ นจะต้ องดาเนินการจัดการความรู้ ในเชิงกระบวนการจัดการ
ความรู้ด้วย จึงจะสามารถทาให้ เกิดกระบวนการจัดการความรู้ให้ เกิดขึ ้นในมหาวิทยาลัยได้ อย่างครบถ้ วน
2 ) เ รื่ อ ง ที่ 2 ไ ด้ แ ก่ ก า ร ก า ห น ด โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขึน้ เพื่อให้ ประกอบให้ ผ้ ูบริ หาร ผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อบุคลากรฝ่ ายต่าง ๆ จากทุก
หน่วยงานของมหาวิท ยาลัย ให้ เ ข้ ามามี ส่วนร่ วมในการเสนอข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ เพื่ อ กาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน หรื อแนวปฏิบตั ดิ ้ านการจัดการความรู้ ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อทาให้ การจัดการความรู้มีการดาเนินการอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างกว้ างขวางและประสานสอดคล้ องซึ่งกันและกัน อันจะเป็ นผลดีตอ่ การจัดการ
ความรู้ ในมหาวิทยาลัย โดยได้ มีการจัดกิจกรรมให้ กับสมาชิกเครื อข่าย เช่น การอบรมการจัดทา Weblog
โดยใช้ โปรแกรม Word press
ประธานขอให้ ผ้ อู านวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ชี ้แจงขันตอนการจั
้
ดทาแผนการจัดการความรู้
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งได้ มีการสารวจหา Gap Analysis ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าทีจึงได้ แจ้ ง
ให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการKM ในขณะนันได้
้ กาหนดองค์ความรู้ตา่ งๆ ที่เห็นว่าจะสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปกาหนดในแบบสารวจเพื่อหาช่องว่างระหว่างองค์
ความรู้ ที่ต้องการของบุคลากร กับองค์ความรู้ที่คิดว่ามีอยู่จริ ง ว่าเรื่ องใดที่มีช่องว่างมากที่สุ ด ผลการสารวจ
พบว่า เรื่ องที่มีชอ่ งว่างกว้ างที่สดุ เมื่อจาแนกข้ อมูลบุคลากรจากกลุม่ ต่างๆแล้ ว พบว่า สาหรับกลุ่มผู้ตอบแบบ
สารวจที่เ ป็ นสายวิชาการและกลุ่มนักวิจัย องค์ความรู้ ที่ มี ช่องว่างกว้ างจะเป็ นเรื่ องที่ ใกล้ เคียงกัน ทาให้
นาไปสูก่ ารจัดทาแผนการจัดการความรู้ 2 เรื่ อง ได้ แก่ 1) การใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนการ
สอนและการทาวิจยั และ 2) การพัฒนาบทความวิจยั /วิชาการให้ ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ
ต่อจากนัน้ ที่ประชุมได้ ร่วมกันอธิปรายอย่างกว้ างขวาง เรื่ องแนวทางการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ และการกาหนดองค์ความรู้ โดยได้ รับข้ อมูล ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากกรรมการหลาย
ประเด็น ดังนี ้
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ประธานเห็นว่าในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ควรมีการสารวจหา Gap Analysis อีก
ครัง้ หนึง่ เพื่อจะนาผลมาเปรี ยบเทียบกับครัง้ ก่อนว่า Gap ที่ได้ จากสารวจลดลงหรื อไม่ ถึงจะสามารถบอกได้
ว่าสิ่งที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วได้ ผลหรื อไม่ เพียงใด
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ เสนอความเห็นว่า ควรให้ จดั ทาแผนการจัดการความรู้ ตาม
คูม่ ือที่ สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด โดยให้ หน่วยงานระดับคณะ / สานัก / สถาบันได้ ดาเนินการจัดทาแผนการ
จัด การความรู้ ของหน่ว ยงานให้ ส อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ข องหน่วยงาน โดยใช้ ขัน้ ตอนตัง้ แต่กาหนด
เป้าประสงค์หรื อผลสาเร็ จที่ต้องการและกาหนดองค์ความรู้ ที่ต้องการ เพื่อนาไปสารวจGap Analysis และ
นาองค์ความรู้ที่มีคา่ Gap สูง มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ ในแต่ละเรื่ องในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ เป็ น
การกระจายการจัดการความรู้ให้ ครอบคลุมทังมหาวิ
้
ทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วรรษา เปาอินทร์ กล่าวว่าคณะแพทยศาสตร์ ได้ มีการจัดการ
ความรู้ ทงในระดั
ั้
บบุคคล และระดับหน่วยงาน ทัง้ 2 ระดับ โดยบุคลากรแต่ละคนจะต้ องจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาความรู้ของตนให้ เพิ่มพูนอยูเ่ สมอ โดยกาหนดแผนของตนเองว่าต้ องการรู้อะไร และต้ องทาอะไรต่อไป
อีกทังยั
้ งมีการจัดการความรู้ ข้ ามสายงานอีกด้ วย นอกจากนันเห็
้ นว่า มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทาแผนการ
จัดความรู้ ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยและมีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ใน มธ. ซึ่ง
จะเป็ นการจัดการความรู้ ในระดับองค์กร ส่วนหน่วยงานมาดาเนินการเองในระดับบุคคล อีกทังหน่
้ วยงาน
จะต้ องนาแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยไปดาเนินการในการจัดการความรู้ของหน่วยงานด้ วย
ประธานเห็นว่า ในปั จจุบนั หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอาจมีการทากิจกรรมด้ านการ
จัดการความรู้บ้างพอสมควรแล้ ว เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ ฯ สานักทะเบียนฯ แต่ก็ยงั มี
หลายแห่งที่ยงั ไม่ได้ ทาอะไรสาหรับการจัดการความรู้ การจัดทาแผนการจัดการความรู้ ควรจะต้ องมีแผน
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ วถ่ายทอดลงไป หรื อที่เรี ยกว่า cascade ไปถึงหน่วยงาน ส่วนมหาวิทยาลัยควรต้ องมี
บทบาทในการกระตุ้นให้ หน่วยงานได้ มี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ อย่างเช่นการจัดเครื อข่ายการจัดการ
ความรู้ และกระตุ้นให้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ องที่เป็ น good practice หรื อ best practice ส่วนกลางควร
จะต้ อ งก าหนดแผนและกิ จ กรรมที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึน้ ในแผนการจัด การความรู้ ปี งบประมาณ 2553
คงจะไม่เหมาะสมที่จะให้ หน่วยงานสารวจหาช่องว่างแล้ วจัดการความรู้กนั เองในแต่ละหน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรี สุทธิ ยากร ได้ ให้ ข้อคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการความรู้ ของ
หน่วยงานต่างๆ ใน มธ.ในปั จจุบนั ว่า น่าจะได้ คะแนนด้ านความสาเร็ จในด้ านการจัดการความรู้เพียงร้ อยละ
10 เท่านัน้ เนื่องจากเหตุผลหลายประเด็น คือ
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1) การประเมินเรื่ องการจัดการความรู้ ของ มธ. โดยทีมของ ส.ก.อ. อาจจะประเมินผิด
เพราะแผนการจัดการความรู้ ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ตอบโจทย์ความรู้ที่ต้องการว่า อะไรบ้ างคือองค์
ความรู้ ที่จาเป็ นที่จะต้ องทาให้ คนในประชาคมต้ องรู้ เหมือน ๆ กัน เพื่อที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่ความ
ต้ องการตามเป้าประสงค์ได้ การเลือกกิจกรรมการทา km เป็ นกิจกรรมเป็ นการทาเท่าที่ถกู กาหนด ไม่แน่ว่า
ท้ ายที่สดุ แล้ วก่อให้ เกิดการส่งเสริมการเรี ยนรู้ที่จะทาให้ มหาวิทยาลัยเกิดความก้ าวหน้ าได้ หรื อไม่
2) เมื่อพิจารณาจากเวปไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ ว
เห็นว่า ยังไม่ได้ เป็ นการจัดการความรู้ จริ งๆ ดูจากเวปไซต์ของสานักทะเบียนฯ ดูคล้ ายกับเป็ นชุมชนการ
จัดการความรู้ แต่จ ริ ง แล้ วเป็ นเพี ยงการให้ ข้อมูล เกี่ ยวกับ ระเบียบ หลัก เกณฑ์ หรื อ ประกาศต่าง ๆเสี ย
มากกว่า มี เ พี ย งส านักหอสมุด เท่านัน้ ที่ น่าจะเป็ น KM จริ ง ๆ เพราะมี ลัก ษณะเป็ นชุม ชนที่ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยเชื่อมกับชุมชนทัง้ ภายในและภายนอก เช่น มีการเชื่อมโยงกับเวปไซต์ Gotoknow
ของ ส.ค.ส. ของ นพ.วิจารณ์ พานิช
3) การจัดการความรู้ มิใช่การทาเพียงเพื่อสนองตอบต่อตัวชีว้ ัดตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของสานักงาน ก.พ.ร.เท่านัน้ การที่จะให้ มหาวิทยาลัยเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ที่แท้ จริ งนัน้ แต่ควร
จะมีการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการระดมความคิด ต้ องใช้ ปัญญาของอาจารย์ และ
ของทุก คน ควรต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ พ บในปั จ จุบัน เช่น บุค ลากรสายวิ ช าการยัง ท างานไม่ มี
ประสิทธิภาพ มีเหตุผลมาจากอะไรและเขาขาดอะไรถึงไม่มีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น และนาปั ญหาที่เกิดขึ ้นนัน้
มาบ่งชี ้ความรู้ที่ต้องการ อาจจะต้ องมีการนา เครื่ องมือ Hardware และ Software มาเกี่ยวข้ อง รวมทังต้
้ อง
มีการจัดการฝึ กอบรมต่างๆ มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น การเขียนblog และมี
การให้ ร างวัล เพื่ อ สนับ สนุน ด้ ว ย โดยต้ อ งมี ก ารจัด สรรงบประมาณที่ เ ป็ นจ านวนเพี ย งพอ อาจ ต้ อ งใช้
งบประมาณ 2 ล้ านบาท ในการดาเนินการดังกล่าว
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ยอมรับว่าสิ่งที่รองศาสตราจารย์สมชัยฯกล่าวนันเป็
้ นความ
จริ ง เมื่อจัดทาแผนจัดการความรู้ พบว่ามีเรื่ องที่ควรจะต้ องดาเนินการจัดการความรู้หลายเรื่ อง แต่เกรงกัน
ว่า ถ้ าดาเนินการหลายเรื่ องแล้ วทาไม่ได้ ดี จะทาให้ เสียคะแนน จึงได้ ดาเนิ นการเพียงแค่สองประเด็น
อย่างไรก็ตามในปี ที่ผ่านมานัน้ เราได้ ดาเนินการหลายเรื่ องมากกว่าที่ ก.พ.ร. กาหนดและไม่ได้ อยู่ในแผน
เพียงแต่ยงั ไม่คอ่ ยเป็ นระบบนัก
ต่ อ จากนั น้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ . วรรษา เปาอิ น ทร์ เสนอความเห็ น ว่ า
มหาวิทยาลัยควรจะกาหนดเป็ นนโยบายว่า ต้ องการสนับสนุนการดาเนินการเรื่ องการจัดการความรู้ ใน
หน่วยงานต่างๆ อย่างจริ งจัง หากหน่วยงานใดขาดงบประมาณ ก็ต้องสนับสนุน และต้ องมีการจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ให้ นอกจากนันได้
้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปั จจุบนั ตนเองเป็ นประธานเครื อข่าย KM
ของคณะแพทย์ ฯ 18 แห่ง โดยเริ่ มจากการกาหนดว่าต้ องการให้ คณะแพทย์มีการนา KM มาใช้ ในการ
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พัฒนาคณะให้ เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งได้ เริ่ มดาเนินการมา 2 ปี แล้ ว ปี แรก พบว่ามีจานวนถึง 10
คณะ จาก 18 คณะ ที่ไม่ร้ ู ว่า KM คืออะไร ไม่ร้ ูจะเริ่มอย่างไร เราจึงใช้ วิธีจดั เวทีส่วนกลางให้ ทกุ คณะเข้ าร่วม
โดยทุกสองเดือน ทุกคณะต้ องมานาเสนอว่าได้ ดาเนินการจัดการความรู้อย่างไร โดยคณะแพทย์ที่ยงั ไม่เคยมี
การดาเนินการจัดการความรู้ จะมารับฟั ง คณะแพทย์ฯใดที่ได้ สามารถจัดการความรู้ เป็ นแล้ วถ่ายทอดให้
คณะฯอื่นๆ ค่อยๆเรี ยนรู้ จากซึ่งกันและกัน ในระยะหลัง จะเชิญคณะที่ยังไม่เคยมีการดาเนินการจัดการ
ความรู้ให้ มานาเสนอความก้ าวหน้ าในการดาเนินการบ้ าง
มหาวิทยาลัยอาจใช้ แนวทางเช่นเดียวกับ คณะแพทยศาสตร์ ในการสร้ างมหาวิทยาลัยให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งคณะแพทย์ฯ ได้ เริ่ มต้ นโดยให้ ส่วนกลางของคณะฯ จัดการให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ ให้ บุคลากรในคณะ และมีการจัดเวทีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่ อให้ บุคลากรสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่ องต่าง ๆ หรื อวิ ธีการดาเนินการจัดการความรู้ หรื อ ระบุว่าความรู้ที่บคุ ลากรขาดคือ
ความรู้ เรื่ องอะไร โดยให้ บุคลากรได้ มี ส่วนร่ วมในการนาเสนอแผนการจัดการความรู้ หรื อกระบวนการ
จัดการความรู้ของตน ทุก ๆ 2 เดือน หมุนเวียนกันไป ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ บุคลากรมีการตื่นตัวและ
ดาเนินการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งทาให้ ทราบถึง ความคืบหน้ าในการดาเนินการด้ าน KM ของ
บุคลากร
ประธานกล่ า วแสดงความเห็ น ด้ ว ยในประเด็ น ที่ ผศ.นพ.วรรษาเสนอ และกล่ า วว่ า
มหาวิทยาลัย อาจจะต้ องใช้ เครื อข่ายที่เรามีอยู่ เพื่อเป็ นการกระตุ้น กิจกรรมต่างๆ ด้ านการจัดการความรู้
สาหรับแผนการจัดการความรู้ ส่วนกลางควรจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทา โดยเป็ นแผนที่ครอบคลุมทุก
หน่วยงานใน มธ. และสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะครอบคลุม
ว่าเราต้ องการรู้อะไรเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ เรื่ องใดบ้ างที่ควรจะต้ องนามาจัดการความรู้ โดยอาจจะมีการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี และในแต่ละปี ควรจะมีกิจกรรมเรื่ องใดบ้ าง และควรทาอย่างไร การ
ประเมินปี นี ้ควรเป็ นอย่างไร และจะปรับแผนอย่างไรหรื อเพิ่มเติมเรื่ องใดบ้ างในปี ถัดไป รวมทังแผนดั
้
งกล่าว
สามารถไปกระตุ้นให้ หน่วยงานใน มธ. ได้ ดาเนินการการจัดการความรู้ และมีกิจกรรมการจัดการความรู้ใน
แต่ละหน่วยงานอีกด้ วย
น.ส.นพวรรณ วัฒนะนนท์ จากสานักหอสมุด แสดงความคิดเห็นว่า การจัดกระบวนการ
จัดการความรู้ ควรเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาบุคลากร เช่น มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา
5 ปี ควรนาแผนพัฒนาบุคลากรเป็ นตัวตัง้ และนากระบวนการการจัดการความรู้ เข้ าไปจัดการความรู้ เพื่อ
นาไปพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร หากกระทาเช่นนี ้แล้ วจะได้ ว่าเห็นแผน ทัง้ 2 แผน สามารถสอดรับและ
เป็ นไปทิศทางเดียวกัน อีกทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ มการดาเนินงานซึ่งกันและกันอีกด้ วย ทังนี
้ ้ หากมหาวิทยาลัย
นาวิธีการดังกล่าวไปพิจารณา น่าจะสามารถทาให้ แผนการจัดการความรู้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
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หลังจากที่ร่วมอธิปรายกันอย่างกว้ างขวางแล้ ว ที่ประชุมเห็นควรให้ มีการดาเนินการต่อไป
โดยสรุปได้ ดงั นี ้
1. ตามที่เดิมกองการเจ้ าหน้ าที่คาดว่าจะจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับผู้บริ หาร
หน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบันของ เรื่ องเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน นัน้ ให้
เปลี่ยนเป็ น การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ ระบุองค์ความรู้ ที่จาเป็ นเพื่อนามาจัดทาแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย
2. ให้ ขอความอนุเคราะห์ จาก รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรี สุทธิ ยากร และที มงานซึ่ง มี
ความเชี่ยวชาญในการจัด workshop ในเรื่ องดังกล่าว ให้ เป็ นวิทยากรผู้ดาเนินการสัมมนาฯในครัง้ นี ้ โดย
ฝ่ ายบริ หารบุคคลคัดเลือกผู้บริ หารและบุคลากรที่สามารถแสดงความคิดที่เกี่ยวข้ องหรื อมีประโยชน์มาเข้ า
ร่วมการประชุม โดยมอบหมายให้ งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบจัดการสัมมนาฯ ใน
วันที่ 9 -10 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม ในจังหวัดปทุมธานี หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ที่ประชุมมีมติดังระบุข้างต้ น
เลิกประชุม 15.30 น.

นางสาวโสภิตา งามถ้ อย ผู้จดรายงานการประชุม
นางดวงใจ ศุภสารั มภ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

