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รายงานสรุปผลการดาเนินงานของแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ความเบือ้ งต้ น
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ฝ่ ายบริ หารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
จัดการความรู้ (KM Team) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริ หารและผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย ได้
พิจารณาทบทวนรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การดาเนินงานการจัดการความรู้ ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ได้ ดาเนินการในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ในภาพรวม ประกอบกับพิจารณาถึงวิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ต่างๆ ของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 (ฉบับทบทวนประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 – 2554) เพื่อนามาประกอบการพิจารณาจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 คณะกรรมการดัง กล่าวได้ นาเสนอแผนการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ นผู้มีอานาจ (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2531) เพื่อพิจารณา และได้ รับอนุมตั แิ ผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
แผนการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ดังกล่าว ได้ แสดงถึงการทบทวนและ
ประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกอบด้ วยแผนการจัดการความรู้สาหรับดาเนินการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 จานวน 2 แผน และแผนการจัดการความรู้ ซึ่งจะดาเนินการในปี งบประมาณ
พ.ศ.2553 – 2554 อีกจานวน 2 แผน ตลอดจนประกอบด้ วยแผนการขยายผลการดาเนินการจัดการองค์
ความรู้ เดิมที่ได้ กาหนดเป็ นแผนการจัดการความรู้ ไว้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 อีกจานวน 2 แผนด้ วย
รวมทังแผนการใช้
้
งบประมาณของแผนการจัดการความรู้แต่ละแผนที่จดั ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 และ
2554 โดยในแต่ละแผนจะระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการแต่ละรายการในแผนซึ่งจะครอบคลุม
หลากหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
สาหรับการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้แต่ละแผน คณะกรรมการ
จัดการความรู้(KM Team) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผู้ทาหน้ าที่ดงั กล่าว โดยได้ จดั ให้ มีการประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ตา่ งๆ ทุกสองเดือน นับตังแต่
้ ได้ มีการกาหนดแผนการ
จัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2553 และได้ นาผลการจากการ
ก ากั บ ติ ด ตาม มาใช้ เป็ นข้ อมู ล ท าให้ สามารถด าเนิ น การหรื อประสานงานในอั น ที่ จ ะท าให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมการทางานที่เสริ มสร้ างประสิทธิภาพและเอื ้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของบุคลากร รวมทัง้ ได้ นาเสนอรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ในครัง้ นี ้
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วัตถุประสงค์ ของรายงานนี ้
1. เพื่อรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ แต่ละแผน ที่ได้ ดาเนินการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553 โดยการเปรี ย บเทีย บผลการดาเนิน งานจริ ง ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 กับ
เป้าหมายของการดาเนินงานตามแผน เรี ยงตามรายการที่ระบุในแผน
2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ จากการดาเนินงาน ปั จจัยสนับสนุน ปั ญหา/ข้ อจากัด รวมทัง้
แนวทางแก้ ไขและข้ อเสนอแนะที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อเสนอต่อผู้มี อานาจได้ พิจ ารณา และเพื่ อเป็ นข้ อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้ องใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปี ต่อๆ ไป
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารการรายงานผลการดาเนินงานของแผนการจัดการความรู้ตา่ งๆ ที่ได้ ดาเนินการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553 มีดงั ต่อไปนี ้
1. รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 ด้ านการจัดการคุณภาพ
การศึกษา โดยมีเป้าหมาย KM เรื่ อง อาจารย์มีความรู้ในด้ านการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ มีประสิทธิภาพ (ดังแนบเป็ นภาคผนวก หมายเลข 1)
2. รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ด้ านการสร้ างสรรค์งานวิจยั ที่
มีคณ
ุ ภาพ และตอบโจทย์สงั คม โดยมีเป้าหมาย KM เรื่ อง อาจารย์และนักวิจยั สามารถผลิต
งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม (ดังแนบเป็ นภาคผนวก หมายเลข 2)
3. รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 การบริการวิชาการสังคม และ
และสุขภาพที่ตรงความต้ องการของประชาชน โดยมีเป้าหมาย KM เรื่ อง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สามารถจัดการความรู้ในการสนับสนุน การจัดโครงการฝึ กอบรมสาหรับ
ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดังแนบเป็ นภาคผนวก หมายเลข 3)
4. รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4 ด้ านการพัฒนางานสนับสนุน
วิชาการ และธุรการให้ มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย KM เรื่ อง บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย สามารถปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานไปสูอ่ งค์การ
ที่มีมาตรฐานในการทางานและผลสัมฤทธิ์สงู (ดังแนบเป็ นภาคผนวก หมายเลข 4)
5. รายงานผลการดาเนินการขยายผลการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 เรื่ อง การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) (ดังแนบ
เป็ นภาคผนวก หมายเลข 5)
6. รายงานผลการดาเนินการขยายผลการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 เรื่ อง การแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ/วิจยั (ดังแนบเป็ น
ภาคผนวก หมายเลข 6)
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สรุปผลการดาเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553
จากการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่ปฏิ บัติไ ด้ จ ริ ง กับเป้าหมายของแผนการจัดการ
ความรู้ ทัง้ 6 แผนของมหาวิ ท ยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรั บ ปี งบประมาณ พ.ศ.2553 นี ้ โดยการนับ
ผลสาเร็จเฉพาะรายการที่สามารถปฏิบตั ติ ามแผนได้ ร้อยละ 100 ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังนี ้
1. แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 ด้ าน การจัดการคุณภาพการศึกษา เป้าหมาย KM เรื่ อง
“อาจารย์มีความรู้ ในด้ านการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ” สามารถ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ได้ จานวน 10 รายการจาก
24 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 41.67
2. แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 ด้ าน การสร้ างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและตอบโจทย์สงั คม
เป้าหมาย KM เรื่ อง “อาจารย์ และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย ที่ มีคุณภาพและเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม” สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 ได้ จานวน 16 รายการจาก 23 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 69.52
3. แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ด้ าน การบริการวิชาการแก่สงั คม และสุขภาพที่ตรงกับความ
ต้ องการของประชาชน เป้าหมาย KM เรื่ อง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถจัดการ
ความรู้ ในการสนับสนุนการจัดโครงการฝึ กอบรมสาหรับประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ”
สามารถดาเนิ นการตามแผนที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ได้ จ านวน 3
รายการจาก 8 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 37.5
4. แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4 ด้ าน การพัฒ นางานสนับสนุนวิช าการและธุ รการให้ มี
ประสิทธิภาพ เรื่ อง “บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงกระบวนงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานไปสู่องค์การที่มีมาตรฐานในการทางานและผลสัมฤทธิ์
สูง” สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ได้ จานวน 8
รายการจาก 14 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 57.14
5. การขยายผลของแผนการจัดการความรู้ที่ได้ ดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 แผนที่ 1
เรื่ อง “การส่งเสริ มการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)” สามารถดาเนินการขยายผลได้
ตามแผนที่กาหนดไว้ สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ได้ จานวน 7 รายการจาก 8 รายการ
คิดเป็ นร้ อยละ 87.5
6. การขยายผลของแผนการจัดการความรู้ที่ได้ ดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 แผนที่ 2
เรื่ อง “การแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ ผลงานทางวิชาการ/วิจยั “สามารถดาเนินการขยายผลได้ ตาม
แผนที่กาหนดไว้ สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ได้ จานวน 3 รายการจาก 3 รายการ คิด
เป็ นร้ อยละ 100
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ประสบการณ์ ปั ญหา/อุปสรรค ข้ อจากัด แนวทางแก้ ไขและข้ อเสนอแนะ จากการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ และการจัดการความรู้ โดยรวมในปี งบประมาณ พ.ศ.2553
 ประสบการณ์ ท่ ไี ด้ จากการดาเนินงาน
1. การมี นโยบายส่ง เสริ ม การจัดการความรู้ อยู่แ ล้ ว ทัง้ ในระดับ มหาวิ ทยาลัยและระดับ
หน่วยงานทาให้ มีการจัดกิจกรรมด้ านการจัดการความรู้อย่างแพร่หลายใน มธ.
เนื่องจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ มีตวั บ่งชี ้ด้ านการ
จัดการความรู้ ในหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน และคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงาน
อธิการบดีก็กาหนดให้ มีตวั บ่งชี ้ด้ านการจัดการความรู้ในกองและสานักงานต่างๆ ในสานักงานอธิการบดี
เช่นเดียวกัน ดังนัน้ หน่วยงานต่างๆ จึงได้ มีการจัดกิจกรรมด้ านการจัดการความรู้ กันในแทบทุกหน่วยงาน
บางหน่วยงานสามารถจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่มีหลักการและแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสม เริ่ มด้ วย
การมีการระดมสมองเพื่อคัดเลือกหัวข้ อเรื่ องทังในงานที
้
่ปฏิบตั ิและหัวข้ อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับตัวบุคลากรที่
จะนามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน หรื ออาจมีการสารวจจากบุคลากรแล้ วนามากลัน่ กรองความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ ใ นการจัด กิ จ กรรม ในการด าเนิ น กิ จ กรรมก็ จ ะมี ผ้ ู ที่ มี ค วามรู้ ในเชิ ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) มาท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ร้ ู หรื อ ผู้เล่า และได้ มี การแลกเปลี่ ย นความรู้ กันในบรรยากาศของ
กัลยาณมิตร หรื อแบบ “สุนทรี ยสนทนา” รวมทังมี
้ การจดบันทึกการทากิจกรรมโดย “คุณลิขิต” เพื่อจะได้
นาองค์ความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนไปเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ และจดบันทึกไว้ เป็ นความรู้เปิ ดเผยหรื อ
Explicit Knowledge ต่อไป
อย่างไรก็ตาม กิ จกรรมการจัดการความรู้ ที่ แต่ละหน่วยงานจัดขึน้ มี แนวทางที่ค่อนข้ าง
แตกต่างหลากหลายอย่างมาก บางหน่วยงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในลักษณะและวิธีการที่ไม่
แตกต่างไปจากการฝึ กอบรมทัว่ ไป ซึ่งมีวิทยากรเป็ นผู้บรรยายแต่เพียงผู้เดียว บางหน่วยงานจัดการให้ มีผ้ ู
มาเล่าเนื ้อหาเรื่ องที่ได้ ไปรับการฝึ กอบรมหรื อสัมมนามาก่อนเท่านัน้ บางหน่วยงานให้ ทากิจกรรมต่างๆใน
เรื่ องใดก็ได้ ที่บคุ ลากรสนใจโดยไม่เกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิบตั โิ ดยสิ ้นเชิงก็ได้ เหตุผลของความหลากหลายใน
แนวทางการจัดกิจกรรม อาจมาจากความแตกต่างในความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ของผู้บริ ห าร
เกี่ยวกับหลักการพื ้นฐานและจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการความรู้ ซึ่งทาให้ จดุ มุ่งหมายของการจัดการ
ความรู้ ว่าควรจะต้ องนาไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ของหน่วยงานและองค์กรในที่สุดนัน้ ได้ ดูเหมือนจะถูก
มองข้ ามไป
2. ประสบการณ์ แ ละข้ อ สัง เกตเกี่ ย วกับ การจัด ท าแผนการจัด การความรู้ ที่ มี แ นวทาง
ดาเนินการแตกต่างกันในแต่ละปี งบประมาณ
การจัดการความรู้ ในลัก ษณะที่ เป็ นแผนกลางของมหาวิท ยาลัย เพื่ อ สนองตอบประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 นัน้ อาจมีข้อดีในการได้ รับ
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ความร่ วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัย แต่อาจไม่ตรงกับสิ่งที่หน่วยงานหรื อบุคลากร
พิจ ารณาเห็น ว่าเป็ นความต้ องการจ าเป็ นในการดาเนิน การจัดการความรู้ ถึ ง แม้ ว่าจะสอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์ของหน่วยงานนันๆ
้ ก็ตาม หน่วยงานอาจมีลาดับความต้ องการ หรื อความจาเป็ นในการเรี ยนรู้ ที่
แตกต่างจากเรื่ องที่ถกู กาหนดเป็ นแผนการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย การนาหัวข้ อองค์ความรู้ที่
ได้ มาจากการระดมความคิดของผู้บริ หาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ไป
สารวจเพื่ อหาช่องว่างระหว่างองค์ความรู้ ที่ บุคลากรเห็นว่าจาเป็ นต้ องมี เปรี ยบเทียบกับองค์ความรู้ ที่
บุคลากรเห็นว่าตนเองมีอยู่จริ ง(การหา Gap Analysis) แล้ วนาองค์ความรู้ที่มีสดั ส่วนของช่องว่าง (Gap)
สูงไปจัดการความรู้ ดังเช่นที่เคยดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.2551-2552 น่าจะช่วยทาให้ องค์ความรู้
ที่นามาจัดการความรู้ มีความใกล้ เคียงกับความต้ องการของหน่วยงานและของบุคลากรในมหาวิ ทยาลัย
มากกว่าการที่จะดาเนินการจัดการความรู้โดยพิจารณาถึงประเด็นของความสาคัญและสอดคล้ องกับ แผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็ นหลักเท่านัน้
3. การจัดการความรู้ในกลุม่ บุคลากรต่างรุ่นในองค์กร
การจัดกิจกรรมการแบ่งปั น หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จาเป็ นต้ องคานึงถึงคุณสมบัติของกลุ่ม
บุคลากรที่เป็ นเป้าหมายด้ วย ว่าเป็ นกลุ่มบุคลากรอายุเท่าใด มีพื ้นฐานอย่างไร มีความพร้ อมในการร่ วม
กิจกรรมแบบใด จากประสบการณ์พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ทังสายวิ
้
ชาการและสาย
สนับสนุน มีความสนใจการจัดการความรู้ ต้ องการมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และ
ยินดีให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แต่ยงั มีกรณีที่บคุ ลากรบางรายหรื อบางกลุ่ม
โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นเก่าซึ่งมีความรู้ฝังลึกที่เกิดจากการปฏิบตั ิ บางราย อาจไม่เคยชินหรื อไม่ถนัดกับการ
พูดเล่าเรื่ องให้ บคุ ลากรอื่ นๆ ได้ เรี ยนรู้ ในกลุ่ม (Story telling technique) ทาให้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิคดัง กล่าวไม่ค่อยบัง เกิ ดผลตามที่ ต้องการ อาจต้ องมี การเตรี ยมการที่ จ ะให้ มี การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยวิธีการอื่นๆ เช่น การเขียนเล่าเรื่ องผ่านสื่อต่างๆ ในระบบอินทราเนต(อาจโดยการใช้
weblog)ไว้ ใช้ แทน รวมทัง้ การจัด ให้ บุคลากรที่มีความรู้ ฝั งลึกในเรื่ องตนเองรับผิดชอบ ได้ ทาคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานซึ่งมีผงั การปฏิบตั ิงาน พร้ อมคาอธิบาย จะทาให้ บคุ ลากรกลุ่มดังกล่าวได้ มีโอกาสได้ ถ่ายทอด
แบ่งปั นความรู้ได้ มากกว่า
4. การมีระบบการสื่อสารที่เอื ้อต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคลากร
ถึง แม้ ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ะมี ระบบการสื่ อสารที่ สามารถรองรั บหรื อเอือ้ ต่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคลากร เช่น ระบบอินทราเนตซึ่งสามารถจะพัฒนาให้ มีกระดานข่าว (web board)
หรื อเวปบล๊ อค (weblog) ซึง่ หน่วยงานและบุคลากรสามารถใช้ ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน หรื อใช้
เป็ นหนทางในการรับฟั งข้ อคิดเห็นของผู้รับบริการได้ ก็ตาม แต่ก็ดเู หมือนหน่วยงานและบุคลากรจะยังไม่ได้
ใช้ งานระบบการสื่อสารดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทัง้ ๆ ที่ได้ มีการฝึ กอบรมเพื่อให้ ความรู้ ในการใช้ งานระบบ
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อินทราเนตไปแล้ วก็ตาม การฝึ กอบรมอาจยังไม่เพียงพอหรื อทัว่ ถึงในกลุ่มบุคลากรที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายใน
การใช้ งาน หรื ออาจมาจากเหตุผลอื่นๆ ก็ได้
 ปั ญหา / อุปสรรค ในการดาเนินงาน
ปั ญหาที่นา่ จะมีความสาคัญในการดาเนินงานการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปี งบประมาณที่ผา่ นมา ได้ แก่
1. ปั ญหาเรื่ องหัวข้ อการจัดการความรู้ บางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่ยังไม่สอดคล้ องกับความสนใจ
หรื อความต้ องการเรี ยนรู้ของบุคลากรส่วนใหญ่
การจัดการความรู้ บางเรื่ องมีความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย และได้ รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ าร่ วมการประชุม เชิงปฏิบตั ิการเพื่ อจัดทา
แผนการจัดการความรู้ แต่ยังไม่เป็ นที่สนใจหรื อเห็นความสาคัญจากบุคลากรส่วนใหญ่ เช่นเรื่ องการ
จัดการ ความรู้ในการสนับสนุนการจัดโครงการฝึ กอบรมสาหรับประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นการ
จัดการความรู้ ในเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บุคลากรเฉพาะกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็ นจานวนไม่มากนัก การไม่เห็น
ความส าคัญ ของหัว ข้ อเรื่ องที่ จ ะดาเนิน การจัดการความรู้ ท าให้ การได้ รั บความร่ ว มมื อ จากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องหรื อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ ไปขอความอนุเคราะห์หรื อความร่วมมือมีน้อยกว่าเรื่ องอื่นๆ อย่างเห็นได้
ชัด ทังนี
้ ้ เป็ นเพราะคิดว่าจะเกิดประโยชน์เฉพาะกลุม่ บุคลากรส่วนน้ อยเท่านัน้
2. ปั ญหาเรื่ องการบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ รองรับการ
จัดการความรู้ และให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของบุคลากร
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่า การจัดการความรู้ให้ ประสิทธิภาพจาเป็ นต้ องอาศัยการรองรับของ
ระบบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ แก่ การจัดระบบฐานข้ อมูลและการเรี ยกใช้ งาน การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มบุคคล เช่น กระดานสนทนา(web board) การ
เผยแพร่ ข้อมูลในเวปไซต์ และในระบบอินทราเนต ฯลฯ ในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับรองรับการดาเนินงานจัดการความรู้อย่างครบถ้ วน แต่(ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วใน
หัวข้ อของประสบการณ์ ) เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยังไม่มีการใช้ งานอย่างเต็มที่ ปั ญหาที่พบคือ ดู
เหมื อ นว่ า ยัง ขาดการบริ ห ารจัด การที่ ดี เ พื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ ใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ต่า งๆ ที่ มี อ ยู่ใ น
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจมีเหตุผ ลสืบเนื่องมาจากการขาดการประสานงานอย่างเพียงพอระหว่าง
ฝ่ ายบริหารการจัดการความรู้ใน มธ. กับฝ่ ายผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3. ปั ญหาสาคัญอีกประเด็นหนึ่งในการดาเนินงานด้ านการจัดการความรู้ คือ เวลาในการ
ดาเนินงานค่อนข้ างเร่ งรั ดจนเกินไปสาหรับการที่ จะพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ เป็ นทัศนคติของ
บุ ค ลากร ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ต้ องใช้ ระยะเวลายาวนาน และจ าเป็ นต้ องมี ก ารท าซ า้ เป็ นระยะๆ สิ่ ง ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ดาเนินการได้ แก่ การฝึ กอบรมเกี่ยวกั บการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการ
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เป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ และการใช้ เ ครื อ ข่ า ยการจัด การความรู้ มธ. เป็ นสิ่ ง ที ก ระตุ้น ให้ เ กิ ด การ
ประสานกัน และเป็ นสร้ างวัฒนธรรมองค์การให้ เห็นความสาคัญและความจาเป็ นในการแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปั นความรู้ระหว่างฝ่ ายต่างๆ ในองค์การ การที่จะต้ องเร่งรัดให้ มีการดาเนินการต่างๆในด้ านการจัดการ
ความรู้ ในกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้ เคยผ่านการฝึ กอบรมการปรับกระบวนทัศน์ฯ ดังกล่าว จะทาให้ การ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง ถึงแม้ จะเกิดได้ ตามแผน ก็อาจจะไม่ราบรื่ น มีการไม่เข้ าถึงแนวคิดของการจัดการ
ความรู้อย่างแท้ จริง และอาจไม่บรรลุประสิทธิผลในด้ านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้เท่าที่ควร
 แนวทางแก้ ไขและข้ อเสนอแนะ
จากประสบการณ์ในการดาเนินงานตามการจัดการความรู้ ในปี งบประมาณที่ผ่านมา ทาให้
ฝ่ ายบริ หารบุคคล ในฐานะของคณะกรรมการซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบในภาพรวม มีแนวคิดและข้ อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในระยะเวลาต่อไป ดังนี ้
1. ควรดาเนินงานด้ านการจัดการความรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรโดยเลือกใช้ การ
จัดการความรู้ ในการพัฒ นาบุคลากรในเรื่ องที่มี ผ้ ูที่สามารถปฏิบัติง านด้ าน ประเภทหรื อกระบวนการ
ทางานนันๆ
้ ได้ ดี คือสามารถบรรลุประสิทธิผลของงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรื อที่อาจจัดให้ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ดี(Best Practice) มาแล้ ว และสมควรนามาจัดกิจกรรมการแบ่งปั นหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้ กับ
บุคลากรอื่นๆ ได้ เรี ยนรู้และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ การจัดการความรู้น่าจะสามารถใช้
งานได้ ดี ในกรณีการแบ่งปั นความรู้เพื่อให้ บุคลากรเกิดแนวความคิดในการปรับปรุ งหรื อพัฒนางาน โดย
นาองค์ความรู้ที่ได้ รับจากกิจกรรมการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ ไปประยุกต์ดดั แปลงเพื่ อให้ เหมาะสมใช้
งานได้ กบั งานที่บคุ ลากรแต่ละรายรับผิดชอบดาเนินการ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควรเป็ นสภาพแวดล้ อมที่มีความสะดวก
และเอื ้อต่อการแบ่งปั นหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคลากร โดยไม่มีหลักเกณฑ์บงั คับหรื อกาหนดไว้ มาก
จนเกิ นไป ควรมี การบริ หารจัดการที่ มี ประสิทธิ ภาพ และมีลักษณะการดูแลอย่างหลวมๆ ไม่ให้ ต้องมี
ลักษณะเป็ นทางการอย่างจริ งจังมากนัก เช่นการใช้ งานอินทราเนต ไม่ควรต้ องผ่านการอนุญาตจาก
ผู้บงั คับบัญชาก่อนนาข้ อมูลไปลงในระบบอินทราเนตของหน่วยงาน อาจมีเพียงการตรวจดูไม่ให้ มีการนา
สิ่งที่ไม่เหมาะสมไปลงในระบบอินทราเนต หากมีผ้ ฝู ่ าฝื น จึงนาข้ อมูลนันออกไปภายหลั
้
ง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการ
ให้ อิสระและก่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ และเอื ้อให้ เกิดการรวมกลุ่มในเรื่ องที่มีผ้ สู นใจอย่างเป็ นอิสระ
และเกิดเป็ นชุมชนนักปฏิบตั ไิ ด้ ในระยะยาว
นอกจากนัน้ ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ งานเพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปั นความรู้ควรจะมีความเอื ้ออาทรต่อผู้ใช้ (User friendly) คือสามารถใช้ งานได้ โดยง่าย ไม่ต้องมีการ
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เรี ยนรู้ เพิ่มเติมอีกมากมาย สามารถปฏิบตั ิตามคู่มือหรื อคาแนะนา แล้ วใช้ งานได้ เลย โดยไม่ต้องรอให้
ผู้เชี่ยวชาญให้ การฝึ กอบรมก่อน
3. ควรขอให้ บุคคลที่มีชื่อเสียงและได้ รับการยอมรับในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อองค์ความรู้ ใน
สาขาวิ ช าการใดสาขาหนึ่ง มาทาหน้ า ที่ เ ป็ นแกนหลัก เสนอข้ อ คิดเห็ น หรื อ ข้ อ มูล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ น
สาขาวิชาการหรื อวิชาชีพใดก็ได้ ที่มีผ้ สู นใจเป็ นจานวนมากพอ เป็ นประจาผ่านการใช้ เวปบล๊ อคในระบบ
อินทราเนต หรื อ ในเวปไซต์ หรื อ เพื่อให้ มีการสานต่อองค์ความรู้ในเรื่ องเดียวกันจากผู้ร้ ู อื่นๆ และถือเป็ น
ชุมชนนักปฏิบตั ใิ นเรื่ องดังกล่าวได้ ตอ่ ไป และหากบุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสมควรเป็ นต้ นแบบ
ในเรื่ องอื่นๆ เช่น การเป็ นผู้ที่เสียสละทางานเพื่อสังคม หรื อเพื่อผู้ด้อยโอกาส หรื อการที่มีจิตสานึกความ
เป็ นธรรมศาสตร์ ก็อาจทาให้ เป็ นการสร้ างวัฒนธรรมองค์การในเรื่ องการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ ควบคู่
ไปกับแบบอย่างของลักษณะของความเป็ นธรรมศาสตร์ เพิ่มขึ ้นด้ วยก็ได้
4. การจัดการความรู้ ในปี งบประมาณต่อๆ ไป ควรอยู่บนพืน้ ฐานของความต้ องการและ
ความสนใจของบุค ลากรส่ ว นใหญ่ ควรเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการทบทวนข้ อ ด้ อ ยหรื อ ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง ในการ
ดาเนินงานจัดการความรู้ในปี ที่ผ่านมา และควรให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิและผู้บริ หารทุกฝ่ ายได้ มีส่วนร่วมมาระดม
ความคิดในการกาหนดองค์ความรู้ที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และนาองค์ความรู้ที่ได้ ไปสารวจเพื่อวิเ คราะห์หาช่องว่างระหว่างองค์ความรู้ที่บคุ ลากรมีอยู่
จริงเปรี ยบเทียบกับองค์ความรู้ที่คดิ ว่าตนเองควรต้ องมีเพื่อให้ สามารถดาเนินงานในอันที่จะบรรลุวิสยั ทัศน์
และสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ได้ แล้ ว จึ ง จัด การความรู้ เพื่ อ ให้ บุค ลากร
กลุม่ เป้าหมายมีองค์ความรู้ที่ต้องการ
5. ควรมีการจัดการฝึ กอบรมในเรื่ องที่ปพู ื ้นความรู้ ของการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ และ
แนวทางการจัดการความรู้ให้ แก่บคุ ลากรอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง รวมทังการฝึ
้
กอบรมถึงวิธีการใช้ งาน
ข้ อมูลที่ได้ มีการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบไว้ แล้ ว และวิธีการสื่อสารโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่แล้ วให้
สามารถใช้ งานได้ ในทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และติดตามผลการฝึ กอบรมให้ มีการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้
เพื่อใช้ ประโยชน์โครงสร้ างพื ้นฐาน(infrastructure) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการความรู้อย่างแท้ จริ ง
6. วิ ธี ก ารสู่ค วามส าเร็ จ ในการจัด การความรู้ ระยะยาวอยู่ที่ ค วามส าเร็ จ ในการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์การให้ จิ ตส านึกความเป็ นธรรมศาสตร์ จ ะต้ องผูกพันกับความรู้ จักแบ่ง ปั นความรู้ ให้ แก่
ประชาคม ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยควรต้ องหาบุคคลที่มีสามารถยอมรับได้ ว่ามีคณ
ุ สมบัติอื่นๆที่
แสดงความเป็ นธรรมศาสตร์ และยินดีแบ่งปั นความรู้ มาเป็ นต้ นแบบและบุคคลหลักในการแบ่งปั นความรู้
อาจจะผ่านระบบอินเตอร์ เนตในเวปไซต์ของธรรมศาสตร์ เป็ นต้ น
แนวทางแก้ ไขปั ญหาและข้ อเสนอแนะที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จะดาเนินการและประสบ
ความสาเร็ จได้ หรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั การมีภาวะผู้นาและความสามารถในการบริ หาร ของผู้บริ หารระดับสูงซึ่ง
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กากับดูแลการจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัย เพราะการจัดการความรู้ ที่ ประสบความส าเร็ จ มี ความ
จาเป็ นต้ องเกิดจากภาวะผู้นา และความสามารถในการโน้ มน้ าวให้ บุคลากรเห็นความสาคัญและความ
จาเป็ นในการจัดการความรู้และมุง่ ไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้เป็ นสาคัญ
************************

