


กิจกรรม: สมัมนาแนวทางการจัดการความรู 

คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

โครงการ การจัดการความรู สํานักงานเลขานุการ 

คณะเกษตร กําแพงแสน ประจําปงบประมาณ 2555  

(ปฐมบท) 

 

โดย คณะอนุกรรมการจัดการความรู สํานักงานเลขานุการ 



กิจกรรม: สมัมนาแนวทางการจัดการความรู 

คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

หวัขอการบรรยาย 

ท่ีมาท่ีไป 

แนวคิดการทําผลงาน 

วิธีการดําเนินงาน 

ผลท่ีไดรับและสิ่งท่ีจะตองดําเนินการตอ 

สรุปและขอเสนอแนะจากประสบการณ 

 

 

 



กิจกรรม: สมัมนาแนวทางการจัดการความรู 

คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

ที่มาที่ไป 

 

 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการดําเนินการจัดกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการเรยีนรูเพื่อพัฒนางานอยูแลว ผาน

รูปแบบประชุม เสวนา สภากาแฟ แต... 

 1. ไมมีแผนการดําเนินงานชัดเจน   

 2. ความรูที่ไดอยูแคระดับ ปจเจกบุคคล ขาดการ

เผยแผ ปรับปรุงความรู 

 3. ไมมีชุมขนนักปฏิบัติ CoP  
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ที่มาที่ไป (ตอ) 

 

 

หลีกเล่ียงไมไดเรื่องประกันคุณภาพ..... 

 

ที่ประชุม สนง. จึงมีมติ ดําเนินการจัดทําโครงการนํารอง 

เพื่อเปนตนแบบการจัดการความรูแบบเปนรูปธรรม 

 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรูสํานักงาน

เลขานุการข้ึน เพื่อเปนคนดําเนินกิจกรรมหลัก... 
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แนวคิดการทําผลงาน 

 

 

กําหนดเปาหมาย ของการจัดการความรู 

เชื่อมโยงยุทธศาสตรกับแผนการจัดการความรู... 

จะไดวาพันธกิจของ สํานักงานเลขานุการคณะ คือ 

 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 สนับสนุนการวิจัย 

 สนับสนุนการบริการวิชาการ 

 ดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุศลิปวัฒนธรรม 

 พัฒนาการบริหารจัดการภายใน.. 

แลวจึงนําเอา CSRM มาใช 
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เปาหมายของการจัดการความรูคอือะไร 

 การจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการใหญ ๆ ไดแก 

     (1) เพ่ือพัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ย่ิงขึ้น 

     (2) เพ่ือการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน 

     (3) เพ่ือการพัฒนา "ฐานความรู" ขององคกรหรือหนวยงานหรือทุนปญญาขององคกร 

ซ่ึงจะชวยทําใหองคกรลดความยากลําบากหรือความไมแนนอนในอนาคตลง 

การจัดการความรูเปนกระบวนการท่ีเปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

สมํ่าเสมอ เปาหมาย คอื การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเครือ่งมือ  

มีกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ 

              "การจัดการความรูเปนเครื่องมือ ไมใชเปาหมาย" 

 



เปาหมายหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การผลิตบัณฑิต...ที่มีความรู และมีคณุธรรม 

การถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาชุมชน และสังคม (บริการวิชาการ) 

การทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม และดํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย 

การพฒันาระบบบรหิารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 

คือเปาหมายรวมกัน 

การสรางความเขมแข็งดานการวิจัย 
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การจัดการความรูคอือะไร 

 กระบวนการจัดการความรูทีจ่ําเปนในการนําไปสูเปาหมาย

ของคณะเกษตร กําแพงแสน เชน 

การผลิตบัณฑิต...ที่มีความรู และมีคณุธรรม 

ตองใชความรูอะไรบาง? 

มีปญหาอะไรที่ตองแกไข? 

เรามีความรูอะไรบาง? 

ความรูที่

จําเปน 
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คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

แนวทางการจัดการความรู คณะเกษตร กําแพงแสน 

การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย 

บริการวิชาการ 

ทํานุบํารุงศิลปะฯ 

บริหารจัดการ 

ความรูท่ีจําเปนในการ 

กระบวนการจัดการ

ความรู 

ความรูที่มีอยูแลว 

ความรูที่ยังไมมี 
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วิธีการดําเนินงาน 

เม่ือเราไดเปาหมาย แลว 

มีคณะทํางานแลว (นัดประชุมแลว) 

 เรามี แนวคิดรวมกันวา KM จะตอง 

  1. เรยีบงาย ไมซับซอน  

  2. ไมสรางงาน... 

  3. อาศัยการมีสวนรวมจากบุคลากร 

ทํารางแผนตาม CSRM Model… 
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กระบวนการจัดการความรู (4ขั้นตอน)  

CSRM Model 
1. การถอดความรู 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. การนําไปใช 

4. การบํารุงรักษา 

ขั้นการเตรียมการ 

การวิเคราะหความรู 

การสืบเสาะ แสวงหาความรู 

การเรียนรู 

ติดตามการนาํความรูไปใช 

การสรุปองคความรู 

การจัดเก็บองคความรู 
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คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

ผลที่ไดรับและสิ่งที่จะตองดําเนินการตอ 

1. ตื่นตวั (ตระหนักถึงความสําคัญ, เขาใจ, เริ่มอยากจะมีสวนรวม) 

2. ไดองคความรูท่ีเปนรูปธรรม ไป Post อยูบน เว็บไซด 

ไดโครงสรางพื้นฐาน การทํา KM 

3. ไดบทเรียนแรก คือ ทํา KM เพือ่ KM จนได... 
  

 สิ่งที่จะทําในขั้นตอไป...(จริงๆนาจะเริ่มจากตรงนี้) 

จะทําแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 กระตุน ขยายขนาด(ออกไประดับคณะ ใหครอบคลุมพันธกิจ

หลกั) สงเสริม ใหรางวัล และ เนนการประชาสัมพันธ 
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สรุปและขอเสนอแนะจากประสบการณ 

1. สําหรับหนวยงานท่ีจะเริ่มทํา KM ใหเปนรปูธรรม ลองพิจารณา 

ทําแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงดวย เพื่อใหกลไก CSRM Model 

ดําเนินตอไปไดดวยตวัเอง.... 
  

 
2. การมีสวนรวมของบุคลากร 

 สราง CoP ใหไดไมวาจะเปนแบบทางการ (คําสั่งแตงตั้ง) หรือ 

Virtual ตามเว็บบอรด (ใหเครื่องมือ KM, ใหใช Facilities ท่ีเรา

เตรียมไว, สรางความเขาใจ) 
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ผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการความรู 

เคล็ดลับความสําเร็จของการจัดการความรู คือ... 

CoP = Community of Practice (ชุมชนนักปฏิบัติ) 

 CoP คือ กลุมคนที่มีความสนใจ, มีปญหา(ที่ตองการหาทางแก

รวมกัน), มีความรู ความชํานาญเฉพาะ เห็นความสําคัญของ ความรูที่กลุม

สนใจ และตองการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือตอยอดความรู นําความรูไปปฏิบัติ 

และรวบรวมเปนคลังความรูในเรื่องนั้นๆ ทบทวน และปรับปรุงความรูให

ทันสมัยเสมอ 

 คําถาม? ในหนวยงานของเรามี CoP อยูแลวหรือไม ? 
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CoP 

แสวงหาความรู 

กับกระบวนการจัดการความรู 

พัฒนาความรู 

กลั่นกรอง 
เผยแพร 

นําไปใช 
ประเมนิและปรบัปรงุ 
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ผูที่มีบทบาทสําคัญใน CoP  

คณุเอ้ือ ทําหนาท่ีจัดการระบบของ

การจัดการความรูของหนวยงาน 

คณุอาํนวย สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และอํานวย

ความสะดวกตอการแลกเปล่ียนเรียนรู  ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิง

ระบบ และเชงิวฒันธรรม 

 

คณุกิจ ผูดําเนินกิจกรรมจัดการ

ความรู 

คณุลขิติ ผูทําหนาที่จดบันทึก 

ในกิจกรรมการจัดการความรู  
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คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

CoP จะมีผูเขารวมก่ีคนก็ได แตเรา

ตองการอาสาสมคัร มาเปน 

ยอดมนุษย KM 
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คณะทาํอะไรบาง ใหเกิด CoP ? 

คณะ จะดําเนินแผน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูใน

องคกร ดังนี้ (แผนปฏิบัติการ ปงบฯ2556) 

กิจกรรม กําหนดการ 

1. โครงการสัมมนาแนวทางการจดัการความรู 31 ม.ค.2556 (วันนี้) 

2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมการจัดการความรู 

ตามกระบวนการจัดการความรู (4ขั้นตอน) 

ก.พ.-มี.ค.2556 

3. กิจกรรม KM Day เม.ย.2556 
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“…ขอใหทุกคนทุกฝายอะลุมอลวยกัน  สรางความม่ันคง

ทางดานชีวิตความเปนอยู  และเปนการสรางความม่ันคงของ

บานเมือง  วิธีการที่จะสรางนั้นก็มีหลายทาง  ทางที่ดีทีสุ่ดก็

รวมแรงกันปฏิบัติงานของตน  แลกเปลีย่นความรูซึ่งกันและ

กัน...  และผูใดมีความรูใดก็ควรจะแพรออกไปใหคนอ่ืนทราบ  

เพราะวาการเผยแพรความรูความสามารถไปใหผูอ่ืนนัน้ไมได

เสียประโยชนใดๆ เพราะวาความรูและความดี  เม่ือเผยแพร

ออกไปยังทวีคูณขึน้  ไมไดหมดไปจากตัว  ยิ่งทําดียิ่งทาํใหคน

อ่ืนมีความรู  ความรูของเราก็ไมหมดลงไป  ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น  

อันนี้เรียกวาการสรางบารมี...” 

 
พระราชดํารัสพระราชทานแกผูวาราชการจังหวดัปราจีนบรีุและคณะ 

ณ ศาลาดุสติดาลัย สวนจิตรลดา 

วันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2517 
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