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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
ความเบือ้งต้น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ฝ่ายบริหารบคุคล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
จดัการความรู้(KM Team) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ได้
พิจารณาทบทวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ
การด าเนินงานการจดัการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยั ท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ในภาพรวม ประกอบกบัพิจารณาถึงวิสยัทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ต่างๆ ของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบบัท่ี 10 (ฉบบัทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 – 2554) เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจดัท าแผนการจดัการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553  คณะกรรมการดงักล่าวได้น าเสนอแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ มีอ านาจ (ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2531) เพ่ือพิจารณา และได้รับอนมุตัแิผนดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2553 
  แผนการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดงักล่าว ได้แสดงถึงการทบทวนและ
ประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และประกอบด้วยแผนการจดัการความรู้ส าหรับด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จ านวน 2 แผน และแผนการจดัการความรู้ ซึ่งจะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 – 2554 อีกจ านวน 2 แผน  ตลอดจนประกอบด้วยแผนการขยายผลการด าเนินการจดัการองค์
ความรู้เดิมท่ีได้ก าหนดเป็นแผนการจดัการความรู้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 อีกจ านวน 2 แผนด้วย
รวมทัง้แผนการใช้งบประมาณของแผนการจดัการความรู้แตล่ะแผนท่ีจดัในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ
2554 โดยในแต่ละแผนจะระบุหน่วยงานผู้ รับผิดชอบด าเนินการแต่ละรายการในแผนซึ่งจะครอบคลุม
หลากหลายหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั            
 ส าหรับการก ากบัตดิตามการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้แตล่ะแผน คณะกรรมการ
จดัการความรู้(KM Team) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้ท าหน้าท่ีดงักล่าว โดยได้จดัให้มีการประชมุเพ่ือ
ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ตา่งๆ ทกุสองเดือน นบัตัง้แตไ่ด้มีการก าหนดแผนการ
จดัการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในชว่งปลายเดือนเมษายน 2553 และได้น าผลการจากการ
ก ากับติดตาม มาใ ช้ เ ป็น ข้อมูลท า ใ ห้สามารถด า เนินการห รือประสานงานในอัน ท่ีจ ะท าใ ห้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร รวมทัง้ได้น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้
ตามแผนการจดัการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในครัง้นี ้
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วัตถุประสงค์ของรายงานนี ้
 1. เพ่ือรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ แต่ละแผน ท่ีได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  กบั
เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผน เรียงตามรายการท่ีระบใุนแผน  
 2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีได้จากการด าเนินงาน ปัจจยัสนบัสนนุ ปัญหา/ข้อจ ากัด รวมทัง้ 
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือเสนอต่อผู้ มีอ านาจได้พิจารณา และเพ่ือเป็นข้อมูลแก่
ผู้ เก่ียวข้องใช้ในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานในปีตอ่ๆ ไป 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553   
                      เอกสารการรายงานผลการด าเนินงานของแผนการจดัการความรู้ตา่งๆ ท่ีได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีดงัตอ่ไปนี ้

1. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ แผนท่ี 1 ด้านการจดัการคณุภาพ
การศกึษา โดยมีเป้าหมาย KM เร่ือง อาจารย์มีความรู้ในด้านการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ  (ดงัแนบเป็นภาคผนวก หมายเลข 1) 

2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ แผนท่ี 2  ด้านการสร้างสรรค์งานวิจยัท่ี
มีคณุภาพ และตอบโจทย์สงัคม   โดยมีเป้าหมาย KM เร่ือง อาจารย์และนกัวิจยั สามารถผลิต
งานวิจยั ท่ีมีคณุภาพและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  (ดงัแนบเป็นภาคผนวก หมายเลข 2) 

3. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ แผนท่ี 3 การบริการวิชาการสงัคม และ
และสขุภาพท่ีตรงความต้องการของประชาชน    โดยมีเป้าหมาย KM เร่ือง มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์สามารถจดัการความรู้ในการสนบัสนนุ การจดัโครงการฝึกอบรมส าหรับ
ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  (ดงัแนบเป็นภาคผนวก หมายเลข 3) 

4. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ แผนท่ี 4 ด้านการพฒันางานสนบัสนนุ
วิชาการ และธุรการให้มีประสิทธิภาพ    โดยมีเป้าหมาย KM เร่ือง บคุลากรสายสนบัสนนุของ
มหาวิทยาลยั  สามารถปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนว่ยงานไปสูอ่งค์การ
ท่ีมีมาตรฐานในการท างานและผลสมัฤทธ์ิสงู  (ดงัแนบเป็นภาคผนวก หมายเลข 4) 

5. รายงานผลการด าเนินการขยายผลการจดัการความรู้ ตามแผนการจดัการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 เร่ือง การสง่เสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  (ดงัแนบ
เป็นภาคผนวก หมายเลข 5) 

6. รายงานผลการด าเนินการขยายผลการจดัการความรู้ ตามแผนการจดัการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 เร่ือง การแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิผลงานทางวิชาการ/วิจยั  (ดงัแนบเป็น
ภาคผนวก หมายเลข 6) 
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สรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
 จากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีปฏิบัติได้จริงกับเป้าหมายของแผนการจัดการ
ความรู้ ทัง้ 6 แผนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับปีงบประมาณ พ .ศ.2553 นี ้ โดยการนับ
ผลส าเร็จเฉพาะรายการท่ีสามารถปฏิบตัติามแผนได้ร้อยละ 100  ปรากฏผลการด าเนินงาน ดงันี ้ 

1. แผนการจัดการความรู้แผนท่ี 1 ด้าน การจัดการคณุภาพการศึกษา เป้าหมาย KM เร่ือง 
“อาจารย์มีความรู้ในด้านการพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ” สามารถ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้จ านวน 10 รายการจาก 
24 รายการ คดิเป็นร้อยละ 41.67  

2. แผนการจดัการความรู้แผนท่ี 2 ด้าน การสร้างสรรค์งานวิจยัท่ีมีคณุภาพและตอบโจทย์สงัคม  
เป้าหมาย KM เร่ือง “อาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย ท่ีมีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม”  สามารถด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ได้จ านวน 16 รายการจาก 23 รายการ คดิเป็นร้อยละ 69.52  

3. แผนการจดัการความรู้แผนท่ี 3 ด้าน การบริการวิชาการแก่สงัคม และสขุภาพท่ีตรงกบัความ
ต้องการของประชาชน   เป้าหมาย KM เร่ือง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถจัดการ
ความรู้ในการสนบัสนุนการจดัโครงการฝึกอบรมส าหรับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ”  
สามารถด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้จ านวน 3 
รายการจาก 8 รายการ คดิเป็นร้อยละ 37.5  

4. แผนการจัดการความรู้แผนท่ี 4 ด้าน  การพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและธุรการให้มี
ประสิทธิภาพ  เร่ือง “บคุลากรสายสนบัสนนุของมหาวิทยาลยัสามารถปรับปรุงกระบวนงาน
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานไปสู่องค์การท่ีมีมาตรฐานในการท างานและผลสมัฤทธ์ิ
สงู”  สามารถด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้จ านวน  8 
รายการจาก 14 รายการ คดิเป็นร้อยละ 57.14 

5. การขยายผลของแผนการจดัการความรู้ท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนท่ี 1 
เร่ือง “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)” สามารถด าเนินการขยายผลได้
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้จ านวน 7 รายการจาก 8 รายการ 
คดิเป็นร้อยละ 87.5 

6. การขยายผลของแผนการจดัการความรู้ท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนท่ี 2 
เร่ือง “การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิผลงานทางวิชาการ/วิจยั “สามารถด าเนินการขยายผลได้ตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้จ านวน 3 รายการจาก 3 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 100  
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ประสบการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ และการจัดการความรู้โดยรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 
 ประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. การมีนโยบายส่งเสริมการจัดการความรู้อยู่แล้วทัง้ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หนว่ยงานท าให้มีการจดักิจกรรมด้านการจดัการความรู้อยา่งแพร่หลายใน มธ. 

เน่ืองจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้มีตวับ่งชีด้้านการ
จัดการความรู้ในหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน และคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงาน
อธิการบดีก็ก าหนดให้มีตวับ่งชีด้้านการจดัการความรู้ในกองและส านกังานตา่งๆ ในส านกังานอธิการบดี 
เชน่เดียวกนั ดงันัน้ หน่วยงานตา่งๆ จึงได้มีการจดักิจกรรมด้านการจดัการความรู้กนัในแทบทกุหน่วยงาน 
บางหน่วยงานสามารถจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสม เร่ิมด้วย
การมีการระดมสมองเพ่ือคดัเลือกหวัข้อเร่ืองทัง้ในงานท่ีปฏิบตัิและหวัข้อเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัตวับคุลากรท่ี
จะน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั หรืออาจมีการส ารวจจากบคุลากรแล้วน ามากลัน่กรองความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม  ในการด าเนินกิจกรรมก็จะมีผู้ ท่ี มีความรู้ในเชิงลึก (Tacit 
Knowledge) มาท าหน้าท่ีเป็นผู้ รู้ หรือผู้ เล่า และได้มีการแลกเปล่ียนความรู้กันในบรรยากาศของ
กลัยาณมิตร หรือแบบ “สนุทรียสนทนา”  รวมทัง้มีการจดบนัทึกการท ากิจกรรมโดย “คณุลิขิต” เพ่ือจะได้
น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ และจดบนัทึกไว้เป็นความรู้เปิดเผยหรือ 
Explicit Knowledge ตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดการความรู้ท่ีแต่ละหน่วยงานจัดขึน้ มีแนวทางท่ีค่อนข้าง
แตกต่างหลากหลายอย่างมาก บางหน่วยงานจดักิจกรรมการจดัการความรู้ในลกัษณะและวิธีการท่ีไม่
แตกตา่งไปจากการฝึกอบรมทัว่ไป ซึ่งมีวิทยากรเป็นผู้บรรยายแตเ่พียงผู้ เดียว บางหน่วยงานจดัการให้มีผู้
มาเลา่เนือ้หาเร่ืองท่ีได้ไปรับการฝึกอบรมหรือสมัมนามาก่อนเท่านัน้  บางหน่วยงานให้ท ากิจกรรมตา่งๆใน
เร่ืองใดก็ได้ท่ีบคุลากรสนใจโดยไมเ่ก่ียวข้องกบังานท่ีปฏิบตัโิดยสิน้เชิงก็ได้ เหตผุลของความหลากหลายใน
แนวทางการจดักิจกรรม อาจมาจากความแตกตา่งในความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของผู้บริหาร 
เก่ียวกบัหลกัการพืน้ฐานและจดุมุ่งหมายหลกัของการจดัการความรู้ ซึ่งท าให้จดุมุ่งหมายของการจดัการ
ความรู้ ว่าควรจะต้องน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ของหน่วยงานและองค์กรในท่ีสุดนัน้ ได้ดูเหมือนจะถูก
มองข้ามไป 

2. ประสบการณ์และข้อสังเกตเก่ียวกับการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ท่ีมีแนวทาง
ด าเนินการแตกตา่งกนัในแตล่ะปีงบประมาณ  
 การจัดการความรู้ในลักษณะท่ีเป็นแผนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนองตอบประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 นัน้ อาจมีข้อดีในการได้รับ



เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตวัชีว้ดัที่ 15.2 ระดบัความส าเร็จของการจดัการความรู้ของสถาบนัอดุมศกึษา 

5 

ความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัย แต่อาจไม่ตรงกับสิ่งท่ีหน่วยงานหรือบุคลากร
พิจารณาเห็นว่าเป็นความต้องการจ าเป็นในการด าเนินการจัดการความรู้ ถึงแม้ว่าจะสอดคล้องกับ
วิสยัทศัน์ของหน่วยงานนัน้ๆ ก็ตาม หน่วยงานอาจมีล าดบัความต้องการ หรือความจ าเป็นในการเรียนรู้ท่ี
แตกตา่งจากเร่ืองท่ีถกูก าหนดเป็นแผนการจดัการความรู้ในระดบัมหาวิทยาลยั  การน าหวัข้อองค์ความรู้ท่ี
ได้มาจากการระดมความคิดของผู้บริหาร/ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั ไป
ส ารวจเพ่ือหาช่องว่างระหว่างองค์ความรู้ท่ีบุคลากรเห็นว่าจ าเป็นต้องมี เปรียบเทียบกับองค์ความรู้ท่ี
บคุลากรเห็นว่าตนเองมีอยู่จริง(การหา Gap Analysis) แล้วน าองค์ความรู้ท่ีมีสดัส่วนของช่องว่าง (Gap) 
สงูไปจดัการความรู้ ดงัเช่นท่ีเคยด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2552 น่าจะช่วยท าให้องค์ความรู้
ท่ีน ามาจดัการความรู้มีความใกล้เคียงกับความต้องการของหน่วยงานและของบุคลากรในมหาวิทยาลยั
มากกวา่การท่ีจะด าเนินการจดัการความรู้โดยพิจารณาถึงประเด็นของความส าคญัและสอดคล้องกบัแผน
กลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัเป็นหลกัเทา่นัน้ 

3. การจดัการความรู้ในกลุม่บคุลากรตา่งรุ่นในองค์กร 
 การจัดกิจกรรมการแบ่งปัน หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณสมบตัิของกลุ่ม
บคุลากรท่ีเป็นเป้าหมายด้วย ว่าเป็นกลุ่มบุคลากรอายุเท่าใด มีพืน้ฐานอย่างไร มีความพร้อมในการร่วม
กิจกรรมแบบใด  จากประสบการณ์พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ ทัง้สายวิชาการและสาย
สนบัสนุน มีความสนใจการจดัการความรู้ ต้องการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ และ
ยินดีให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แตย่งัมีกรณีท่ีบคุลากรบางรายหรือบางกลุ่ม 
โดยเฉพาะบคุลากรรุ่นเก่าซึ่งมีความรู้ฝังลึกท่ีเกิดจากการปฏิบตัิบางราย อาจไม่เคยชินหรือไม่ถนดักบัการ
พดูเล่าเร่ืองให้บคุลากรอ่ืนๆ ได้เรียนรู้ในกลุ่ม (Story telling technique) ท าให้การจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคดังกล่าวไม่ค่อยบังเกิดผลตามท่ีต้องการ  อาจต้องมีการเตรียมการท่ีจะให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การเขียนเล่าเร่ืองผ่านส่ือตา่งๆ ในระบบอินทราเนต(อาจโดยการใช้ 
weblog)ไว้ใช้แทน  รวมทัง้การจัดให้บุคลากรท่ีมีความรู้ฝังลึกในเร่ืองตนเองรับผิดชอบ ได้ท าคู่มือการ
ปฏิบตัิงานซึ่งมีผงัการปฏิบตัิงาน พร้อมค าอธิบาย จะท าให้บคุลากรกลุ่มดงักล่าวได้มีโอกาสได้ถ่ายทอด
แบง่ปันความรู้ได้มากกวา่  

4. การมีระบบการส่ือสารท่ีเอือ้ตอ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากร 
 ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีระบบการส่ือสารท่ีสามารถรองรับหรือเอือ้ต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากร เช่น ระบบอินทราเนตซึ่งสามารถจะพฒันาให้มีกระดานข่าว (web board) 
หรือเวปบล๊อค (weblog) ซึง่หนว่ยงานและบคุลากรสามารถใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั หรือใช้
เป็นหนทางในการรับฟังข้อคดิเห็นของผู้ รับบริการได้ก็ตาม แตก็่ดเูหมือนหนว่ยงานและบคุลากรจะยงัไม่ได้
ใช้งานระบบการส่ือสารดงักล่าวอย่างเต็มท่ี ทัง้ๆ ท่ีได้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ในการใช้งานระบบ
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อินทราเนตไปแล้วก็ตาม การฝึกอบรมอาจยงัไม่เพียงพอหรือทัว่ถึงในกลุ่มบคุลากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การใช้งาน หรืออาจมาจากเหตผุลอ่ืนๆ ก็ได้ 
 
 ปัญหา / อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

ปัญหาท่ีนา่จะมีความส าคญัในการด าเนินงานการจดัการความรู้ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา ได้แก่  

1. ปัญหาเร่ืองหัวข้อการจดัการความรู้บางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ียังไม่สอดคล้องกับความสนใจ 
หรือความต้องการเรียนรู้ของบคุลากรสว่นใหญ่ 

การจัดการความรู้บางเร่ืองมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และได้รับการคดัเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือจัดท า
แผนการจัดการความรู้ แต่ยังไม่เป็นท่ีสนใจหรือเห็นความส าคญัจากบุคลากรส่วนใหญ่ เช่นเร่ืองการ
จดัการ ความรู้ในการสนบัสนนุการจดัโครงการฝึกอบรมส าหรับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการ
จดัการความรู้ในเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บุคลากรเฉพาะกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นจ านวนไม่มากนกั การไม่เห็น
ความส าคัญของหัวข้อเร่ืองท่ีจะด าเนินการจัดการความรู้ ท าให้การได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องหรือผู้ทรงคณุวฒุิซึ่งได้ไปขอความอนุเคราะห์หรือความร่วมมือมีน้อยกว่าเร่ืองอ่ืนๆ อย่างเห็นได้
ชดั ทัง้นี ้เป็นเพราะคดิวา่จะเกิดประโยชน์เฉพาะกลุม่บคุลากรสว่นน้อยเทา่นัน้  

2. ปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการ
จดัการความรู้ และให้สอดคล้องกบัความต้องการของบคุลากร 

 เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ล้ววา่ การจดัการความรู้ให้ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศยัการรองรับของ
ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การจดัระบบฐานข้อมลูและการเรียกใช้งาน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตอ่ส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบักลุ่มบคุคล เช่น กระดานสนทนา(web board) การ
เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์ และในระบบอินทราเนต ฯลฯ  ในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรองรับการด าเนินงานจดัการความรู้อยา่งครบถ้วน แต่(ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วใน
หวัข้อของประสบการณ์ ) เทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวยงัไม่มีการใช้งานอย่างเต็มท่ี ปัญหาท่ีพบคือ ดู
เหมือนว่า ยังขาดการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้งานระบบเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
มหาวิทยาลยัอย่างเต็มท่ี ซึ่งอาจมีเหตผุลสืบเน่ืองมาจากการขาดการประสานงานอย่างเพียงพอระหว่าง
ฝ่ายบริหารการจดัการความรู้ใน มธ. กบัฝ่ายผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

3. ปัญหาส าคญัอีกประเด็นหนึ่งในการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ คือ เวลาในการ
ด าเนินงานค่อนข้างเร่งรัดจนเกินไปส าหรับการท่ีจะพยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็นทัศนคติของ
บุคลากร ซึ่ง เป็นเ ร่ืองท่ีต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และจ าเป็นต้องมีการท าซ า้ เป็นระยะๆ สิ่ ง ท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้ด าเนินการได้แก่ การฝึกอบรมเก่ียวกับการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์เพ่ือการ
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการใช้เครือข่ายการจัดการความรู้ มธ . เป็นสิ่งทีกระตุ้ นให้เกิดการ
ประสานกัน และเป็นสร้างวฒันธรรมองค์การให้เห็นความส าคญัและความจ าเป็นในการแลกเปล่ียนและ
แบง่ปันความรู้ระหวา่งฝ่ายตา่งๆ ในองค์การ การท่ีจะต้องเร่งรัดให้มีการด าเนินการตา่งๆในด้านการจดัการ
ความรู้ ในกลุ่มบุคลากรท่ียังไม่ได้เคยผ่านการฝึกอบรมการปรับกระบวนทัศน์ฯ ดงักล่าว จะท าให้การ
ด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง ถึงแม้จะเกิดได้ตามแผน ก็อาจจะไม่ราบร่ืน มีการไม่เข้าถึงแนวคิดของการจดัการ
ความรู้อยา่งแท้จริง และอาจไม่บรรลปุระสิทธิผลในด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัการเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้เทา่ท่ีควร 
 
 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 จากประสบการณ์ในการด าเนินงานตามการจดัการความรู้ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ท าให้
ฝ่ายบริหารบุคคล ในฐานะของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบในภาพรวม มีแนวคิดและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ในระยะเวลาตอ่ไป ดงันี ้

1. ควรด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรโดยเลือกใช้การ
จัดการความรู้ในการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองท่ีมีผู้ ท่ีสามารถปฏิบัติงานด้าน ประเภทหรือกระบวนการ
ท างานนัน้ๆ ได้ดี คือสามารถบรรลุประสิทธิผลของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือท่ีอาจจดัให้เป็นแนว
ปฏิบตัิท่ีดี(Best Practice) มาแล้ว และสมควรน ามาจดักิจกรรมการแบง่ปันหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับ
บคุลากรอ่ืนๆ ได้เรียนรู้และสามารถปฏิบตัไิด้เชน่เดียวกนั  นอกจากนัน้ การจดัการความรู้น่าจะสามารถใช้
งานได้ดี ในกรณีการแบง่ปันความรู้เพ่ือให้บุคลากรเกิดแนวความคิดในการปรับปรุงหรือพฒันางาน โดย
น าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแบง่ปันแลกเปล่ียนความรู้ ไปประยกุต์ดดัแปลงเพ่ือให้เหมาะสมใช้
งานได้กบังานท่ีบคุลากรแตล่ะรายรับผิดชอบด าเนินการ 

2.   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัควรเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีความสะดวก
และเอือ้ต่อการแบง่ปันหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากร โดยไม่มีหลกัเกณฑ์บงัคบัหรือก าหนดไว้มาก
จนเกินไป ควรมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีลักษณะการดูแลอย่างหลวมๆ ไม่ให้ต้องมี
ลกัษณะเป็นทางการอย่างจริงจังมากนกั เช่นการใช้งานอินทราเนต ไม่ควรต้องผ่านการอนุญาตจาก
ผู้บงัคบับญัชาก่อนน าข้อมลูไปลงในระบบอินทราเนตของหน่วยงาน อาจมีเพียงการตรวจดไูม่ให้มีการน า
สิ่งท่ีไมเ่หมาะสมไปลงในระบบอินทราเนต หากมีผู้ ฝ่าฝืน จงึน าข้อมลูนัน้ออกไปภายหลงั ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ
ให้อิสระและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเอือ้ให้เกิดการรวมกลุ่มในเร่ืองท่ีมีผู้สนใจอย่างเป็นอิสระ 
และเกิดเป็นชมุชนนกัปฏิบตัไิด้ในระยะยาว 

นอกจากนัน้ ระบบเทคโนโลยีท่ีใช้งานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการแลกเปล่ียนและ
แบง่ปันความรู้ควรจะมีความเอือ้อาทรตอ่ผู้ ใช้(User friendly) คือสามารถใช้งานได้โดยง่าย ไม่ต้องมีการ
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เรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย สามารถปฏิบตัิตามคู่มือหรือค าแนะน า แล้วใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องรอให้
ผู้ เช่ียวชาญให้การฝึกอบรมก่อน 

3. ควรขอให้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาการใดสาขาหนึ่ง มาท าหน้าท่ีเป็นแกนหลัก เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพใดก็ได้ท่ีมีผู้สนใจเป็นจ านวนมากพอ เป็นประจ าผ่านการใช้เวปบล๊อคในระบบ
อินทราเนต หรือ ในเวปไซต์ หรือ เพ่ือให้มีการสานต่อองค์ความรู้ในเร่ืองเดียวกนัจากผู้ รู้อ่ืนๆ และถือเป็น
ชมุชนนกัปฏิบตัใินเร่ืองดงักลา่วได้ตอ่ไป และหากบคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิเหมาะสมสมควรเป็นต้นแบบ
ในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น การเป็นผู้ ท่ีเสียสละท างานเพ่ือสงัคม หรือเพ่ือผู้ ด้อยโอกาส หรือการท่ีมีจิตส านึกความ
เป็นธรรมศาสตร์ ก็อาจท าให้เป็นการสร้างวฒันธรรมองค์การในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ควบคู่
ไปกบัแบบอยา่งของลกัษณะของความเป็นธรรมศาสตร์เพิ่มขึน้ด้วยก็ได้ 

4. การจัดการความรู้ในปีงบประมาณต่อๆ ไป ควรอยู่บนพืน้ฐานของความต้องการและ
ความสนใจของบุคลากรส่วนใหญ่ ควรเร่ิมต้นด้วยการทบทวนข้อด้อยหรือข้อควรปรับปรุงในการ
ด าเนินงานจดัการความรู้ในปีท่ีผ่านมา และควรให้ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้บริหารทกุฝ่ายได้มีส่วนร่วมมาระดม
ความคิดในการก าหนดองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนกลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลยั และน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปส ารวจเพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่างระหว่างองค์ความรู้ท่ีบคุลากรมีอยู่
จริงเปรียบเทียบกบัองค์ความรู้ท่ีคดิวา่ตนเองควรต้องมีเพ่ือให้สามารถด าเนินงานในอนัท่ีจะบรรลวุิสยัทศัน์
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ แล้วจึงจัดการความรู้เพ่ือให้บุคลากร
กลุม่เป้าหมายมีองค์ความรู้ท่ีต้องการ 

5. ควรมีการจดัการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีปพืูน้ความรู้ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ
แนวทางการจดัการความรู้ให้แก่บคุลากรอย่างตอ่เน่ืองและทัว่ถึง   รวมทัง้การฝึกอบรมถึงวิธีการใช้งาน
ข้อมลูท่ีได้มีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบไว้แล้ว และวิธีการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่แล้วให้
สามารถใช้งานได้ในทางปฏิบตัอิยา่งจริงจงั และตดิตามผลการฝึกอบรมให้มีการใช้งานอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้
เพ่ือใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐาน(infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจดัการความรู้อยา่งแท้จริง 

6. วิธีการสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ระยะยาวอยู่ ท่ีความส าเร็จในการสร้าง
วฒันธรรมองค์การให้จิตส านึกความเป็นธรรมศาสตร์จะต้องผูกพันกับความรู้จักแบ่งปันความรู้ให้แก่
ประชาคม ชมุชนและสงัคม มหาวิทยาลยัควรต้องหาบุคคลท่ีมีสามารถยอมรับได้ว่ามีคณุสมบตัิอ่ืนๆท่ี
แสดงความเป็นธรรมศาสตร์และยินดีแบง่ปันความรู้ มาเป็นต้นแบบและบคุคลหลกัในการแบง่ปันความรู้ 
อาจจะผา่นระบบอินเตอร์เนตในเวปไซต์ของธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
 แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  จะด าเนินการและประสบ
ความส าเร็จได้หรือไม่ ขึน้อยู่กบัการมีภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหาร ของผู้บริหารระดบัสงูซึ่ง
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ก ากับดูแลการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย เพราะการจัดการความรู้ท่ีประสบความส าเร็จมีความ
จ าเป็นต้องเกิดจากภาวะผู้น า และความสามารถในการโน้มน้าวให้บุคลากรเห็นความส าคญัและความ
จ าเป็นในการจดัการความรู้และมุง่ไปสูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้เป็นส าคญั 
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