หน้ า 1

สรุ ปความรู้ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “แนวปฏิบัตทิ ่ ดี กี ารดําเนินการตามตัวบ่ งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้”
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้ องประชุมปรี ดี พนมยงค์ ชัน้ 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
……………………………
ประเด็นหลักของ ตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรี ยนรู้ คือ กําหนดให้ สถาบันมีการสร้ างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในสถาบันมาพัฒนาให้ เป็ น
ระบบ เพื่ อให้ ทุกคนในสถาบันสามารถเข้ าถึงความรู้ นัน้ ได้ และนํ าความรู้ ที่ ได้ ไปพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทัง้
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรี ยนรู้ มี 5 ข้ อ ดังนี ้
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน อย่าง
น้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั
2. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้ อที่ 1
3. มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้ นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้ อที่ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่ คุ ลากรกลุม่ เป้าหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ที่กําหนดในข้ อ 1 ทังที
้ ่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรี ยนรู้ อื่นๆ ที่เป็ นแนว
ปฏิบตั ทิ ี่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit knowledge)
5. มีการนําความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมา
ปรับใช้ ในการปฏิบตั งิ านจริ ง
ประเด็นคําถาม
1. หน่ วยงานของท่ านมีวิธีการดําเนินงานตาม สกอ. 7.2 อย่ างไร
คณะนิตศิ าสตร์ : คณะนิตศิ าสตร์ เป็ นคณะทางสังคมศาสตร์ ที่มีขนาดใหญ่ การปรับการดําเนินงานทําได้ ง่าย
เริ่ มจากการอ่านโจทย์และหาคําตอบให้ ตรงตามที่โจทย์ต้องการ มอบหมายผู้ดําเนินงานในรู ปแบบคณะกรรมการ มี
การรวบรวมข้ อมูลจากอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ก่อนการประชุม มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการ เมื่อประชุม
วางแผนการจัดกิจกรรมแล้ วจะแต่งตังคณะกรรมการดู
้
แลการดําเนินงานโครงการนันๆ
้
ที่ผา่ นมาคณะจัดโครงการ 2 ประเภท คือ โครงการเกี่ยวกับอาจารย์ ได้ แก่ การเรี ยนการสอนและการวิจยั เช่น
โครงการการขอตําแหน่งทางวิชาการ ประเภทที่ 2 คือ โครงการเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่ โดยเน้ นเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวกับการ
บริการการศึกษา จะเห็นได้ ว่าคณะกําหนดโครงการพร้ อมกับกลุม่ เป้าหมาย จากนัน้ คณะจะเชิญผู้มีประสบการณ์ทงั ้
ภายในและภายนอกคณะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหลังการจัดโครงการจะจัดทํ าเอกสารและคู่มือต่างๆ
เผยแพร่แก่บคุ ลากรทังภายในและภายนอก
้
เช่น การอัพโหลดข้ อมูลสูร่ ะบบ Internet เนื่องจากแต่ละโครงการที่จดั เป็ น
งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
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เรื่ องใกล้ ตวั เช่น การขอตําแหน่งทางวิชาการ จะสามารถนําความรู้ ที่ได้ จากโครงการไปปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
และคณะฯ สามารถรวบรวมข้ อมูลการขอตําแหน่งทางวิชาการมาเป็ นหลักฐานลายลักษณ์อกั ษรได้
คณะแพทยศาสตร์ : คณะแพทย์ศาสตร์ มีเป้าประสงค์ในการนําการจัดการความรู้มาใช้ ในการพัฒนาองค์กร
โดยตังเป
้ ้ าหมายว่าจะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศกั ยภาพเป็ นเลิศและทันสมัย การ
ดําเนินงานแบ่งเป็ น 2 เฟส เฟสแรก คือ การทําให้ เกิด มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกคนสูค่ วามเป็ น
เลิศ เพิ่มคุณภาพและความสําเร็ จของงานทุกทีมงาน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์การสูอ่ งค์การอัจฉริยะ และ
เฟสที่ 2 คือ การรักษาการจัดการความรู้ให้ คงอยูต่ อ่ ไป
การปลูกฝั งการจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ มีการเตรี ยมการและจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากร เริ่ มจากการกําหนดปั จจัยแห่งความสําเร็ จ การเตรี ยมการของผู้บริ หารเพื่อมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ การ
้ มงานบริ หารการจัดการความรู้ การ
สร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ เอือ้ ต่อการจัดการความรู้ การจัดตังที
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่ บุคลากรกลุม่ นําร่อง และจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ
คณะพยาบาลศาสตร์ : จุดเริ่ มต้ นของคณะมาจากการวิเคราะห์ตวั เองว่าผลการดําเนินงานในแต่ละปี มีอะไร
ต้ องปรับปรุ ง สิ่งสําคัญที่พบคือ ผลการดําเนินงานด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั ดังนัน้ จึงกําหนดประเด็น
ปั ญหาทัง้ 2 นี ้ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี โดยบุคลากรทุกคนจะมีสว่ นร่ วมในการปรับปรุ ง
แผน และประเด็นปั ญหาทัง้ 2 เรื่ องยังถูกปรับเข้ ามากําหนดเป็ นประเด็นหลักในการจัดการความรู้ด้วย
จากจุดเริ่ มต้ นจึงแต่งตังที
้ มงาน 2 ชุด ได้ แก่ ทีมงานด้ านการผลิตบัณฑิตและทีมงานด้ านการวิจยั โดยแต่ละ
ทีมจะสร้ างทีมงานของตนเองเพื่อห้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่ องของการจัดการความรู้ ทีมงานจะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้น
ใครบ้ างที่เป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อกําหนดเป็ นกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนันจึ
้ งจัดกิจกรรมหรื อโครงการให้ สอดคล้ อง
บางกิจกรรม เช่น กิจกรรมนักศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์แก่รุ่นน้ อง ในส่วน
นี ้ทีมงานจะจดบันทึกองค์ความรู้ เก็บไว้ ทําให้ เกิดเป็ นองค์ความรู้ ที่ทางคณะนําไปจัดเก็บเผยแพร่ โดยจัดทําเป็ นคู่มือ
ปฏิบตั ิการหรื อแนวปฏิบตั ิในการทํางาน และเผยแพร่ ทาง Website ของคณะได้ สําหรับโครงการอื่นจะได้ รับการ
ติด ตามความก้ า วหน้ า และการแก้ ไ ขปั ญ หาของโครงการทุก 2 เดื อ น ส่ว นนี ท้ ํ า ให้ เ ห็ น กระบวนการพัฒ นาการ
ดําเนินงาน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา : สถาบันเป็ นหน่วยงานขนาดเล็กมีบคุ ลากรน้ อย ทําให้ เกิดข้ อด้ อยในส่วน
ของเกณฑ์ ข้อ 5 เนื่ องการนําความรู้ ที่ ได้ จากการจัดการความรู้ มาปฏิบตั ิ ในเรื่ องของการดําเนินการทางสถาบัน
้
น้ มาในอันดับแรก ในทุกๆ ปี ทางสถาบันจะมีกิจกรรมการจัดการ
ค่อนข้ างเห็นด้ วยกับเรื่ องของการตังกรรมการขึ
ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั เนื่องจาก เป็ นสถาบันที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั โดยที่ผา่ นมาทางสถาบันได้ เน้ นในเรื่ องของ
กระบวนการการตีพิมพ์ผลงานวิจยั และการวิจยั ที่ฝ่ายสนับสนุนมีโอกาสเข้ ามามีสว่ นร่วม เช่น การทํางานวิจยั เพื่อขอ
ปรับตําแหน่ง ในส่วนของวิธีการกําหนดเป้าหมายและประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ทางสถาบันเห็นว่าถ้ าจะให้ ดี
ต้ องเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ โดยสถาบันเอเชียตะวันออกได้ มีการเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ยงเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
การจัดการความรู้ ด้วย และหลังจากได้ กําหนดประเด็นความรู้ แล้ วทางสถาบันได้ เชิญบุคลากรจากภายนอกซึ่งผู้ที่มี
ประสบการณ์มาเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ แก่บคุ ลากรภายในสถาบัน

งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
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สํานักทะเบียนและประมวลผล : เนื่องจากสํานักทะเบียนเป็ นหน่วยงานบริการทางการศึกษาจึงจําเป็ นต้ อง
มีการประสานงานกับทางคณะต่างๆ ซึง่ ในบางครัง้ ก็จะมีปัญหาให้ การประสานงาน ทางสํานักทะเบียนจึงได้ มีการจัด
กิจกรรมหาแนวทางในการแก้ ปัญหาร่ วมกัน โดยกระบวนการพัฒนาของสํานักทะเบียน ขันแรก
้
คือการสร้ างความ
ั้
านัก
พร้ อมในหน่วยงาน โดยสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในหน่วยงานก่อน และมีการจัดเก็บรวบรวมความรู้ ทงหมดในสํ
ทะเบียน ซึง่ จะได้ ผลผลิตเป็ นคูม่ ือความรู้ หนังสือ วีดีโอ และมีการเผยแพร่ทางวารสารต่างๆ หรื อ blog KM หลังจากที่
ได้ มีการสร้ างความพร้ อมในหน่วยงานแล้ ว ขึ ้นต่อมาคือ การแลกเปลี่ยนความรู้กบั คณะและหน่วยงานต่างๆ โดยการ
สร้ างเครื อข่าย จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปั ญหาในเรื่ องของการประสานงานกันระหว่างสํานักทะเบียนและคณะ
2. ปั ญหาที่เกิดขึน้ ในการดําเนินการและวิธีการเขียน SAR ให้ ได้ 5 คะแนน
คณะ สํานัก และสถาบัน ได้ ให้ ความเห็นที่ตรงกันว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการดําเนินการ คือ เรื่ องของเวลา
เนื่องจากอาจารย์และบุคลากรมีภาระงานหลักและภาระงานในการสอนที่ไม่ตรงกัน และนอกจากนี ้ยังมีปัญหาใน
เรื่ องของความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยงานมีฐานความเข้ าใจที่ไม่เท่ากัน และความรู้ สึกว่า
เป็ นภาระที่เพิ่มขึ ้น โดยปั ญหาต่างๆ ได้ รับการแก้ ไขโดย การจัดสรรเวลาให้ ตรงกัน การจัดทําแผนและจัดกิจกรรม
เพื่อให้ บุคลากรมีความเข้ าใจที่ตรงกัน และให้ บุคลากรได้ เห็นถึงผลลัพธ์ ที่ดีที่จะเกิดในอนาคตเพื่อทําให้ บุคลากรมี
ความรู้ สึกที่อยากจะดําเนินการ สําหรับการเขียน SAR อย่างไรให้ ได้ 5 คะแนน คณะ สํานัก และสถาบัน ต่างให้
ความเห็นที่ตรงกันว่า ควรเขียนตามกระบวนการจัดการความรู้ พร้ อมทังมี
้ การลงรายละเอียดในการทํางาน และมี
เอกสารอ้ างอิงในการดําเนินงาน นอกจากนี ้ผู้รับผิดชอบในการทําควรเขียนในเบื ้องต้ นก่อนที่จะรวม SAR เนื่องจาก
เป็ นผู้ทําในเนื ้องานนันจริ
้ งๆ
3. การจัดการความรู้ มีการดําเนินงานที่ไม่ ค่อยประสบผลสําเร็จในองค์ กรที่มีทัศนคติท่ ี คนที่มีประสบการณ์
ความรู้ก็ไม่ ค่อยอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบางครั ง้ เมื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้ วไม่ มีคนอยาก
นําความรู้ไปใช้ จึงขอความเห็นจากวิทยากรว่ าจะทลายจุดนีอ้ ย่ างไร
คณะ สํ า นัก และสถาบัน
ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่า การแก้ ไ ขปั ญ หาสามารถทํ า ได้ โ ดยการทํ า Change
management ของบุคลากรและผู้บริ หาร กล่าวคือต้ องให้ ผ้ บู ริ หารรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ก่อนเพื่อเป็ นการนําร่อง
ต่อไป นอกจากนี ้ การแก้ ไขปั ญหาสามารถทําได้ โดยทํา self reflection เพื่อสะท้ อนตัวเองและนํามานัง่ พูดคุยกัน
คล้ ายๆกับกิจกรรมละลายพฤติกรรม เทคนิคที่นํามาใช้ ในกิจกรรมจะเป็ นเทคนิคเชิงจิตวิทยามาใช้ เพื่อที่จะละลายหรื อ
สลายความคิดของคน
4. เทคนิคในการรวบรวมความรู้ ให้ เป็ น Explicit
คณะ สํานัก และสถาบัน มีเทคนิคในการรวบรวมความรู้ ให้ เป็ น Explicit ที่แตกต่างกัน เช่น การสรุปความรู้
จากผู้บรรยาย เพื่อการจัดทําคู่มือ เป็ นเอกสาร สําหรับเผยแพร่ การบันทึกการประชุมและการทําแบบฟอร์ มจากการ
ประชุม โดยการจัดทําตาราง เพื่อสรุปข้ อมูลต่างๆ
ข้ อเสนอแนะอื่นๆจากทางคณะ สํานัก และสถาบัน
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คณะ สํานัก และสถาบัน ได้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ วคือ สําหรับผู้ที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มต้ น
ในการทําการจัดการความรู้ อยากให้ เริ่ มต้ นจากเรื่ องที่ใกล้ ตวั เพื่อที่จะดําเนินการได้ ง่ายและได้ ผลลัพธ์ ที่เกิดประโยชน์
สามารถนําไปปฏิบตั ิจริ งได้ และปฏิบตั ิได้ ประจํา นอกจากนี ้ ผู้บริ หารควรให้ การสนับสนุน และทําความเข้ าใจการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็ นนําร่องในการทําการจัดการความรู้ และให้ บคุ ลากรมีความรู้สกึ ที่อยากจะทํา
...................................
จัดทําโดย นางสาววิภาดา วิภาวิน

งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

