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ี่ ี
ถ่ายทอดองค์ ทํานบํารง พฒันาระบบการเรียนร้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ‐ ๒๕๖๐

ผลิตบณัฑิตทีมีความรู้ 

และมีคณุธรรม

สร้างความเข้มแข็ง

ด้านการวิจยั

ถายทอดองค

ความรู้เพื่อพฒันา

ชมุชนและสงัคม

ทานบุารุง

ศิลปวฒันธรรมและ

ดํารงความเป็นไทย

พฒนาระบบการเรยนรู

เพื่อเป็นองค์กรที่มี

สมรรถนะสงู

ประสิทธิผล
๑. มีนวตักรรมองค์ความรู้ที่

จําเป็นตอ่การดําเนินงาน

ตามยทุธศาสตร์

๒. มีผลงานทางวิชาการ 

และวิจยัที่ตอบสนองความ

ต้องการของสงัคม

๓. มีคลงัความรู้ มก. ที่

ตอบสนองความต้องการทาง

สงัคม

๔. บคุลากรเกิดการเรียนรู้ 

ตอ่ยอด พฒันาและ

สร้างสรรค์ผลงาน

๕. มีภาคีเครือขา่ยการ

จดัการความรู้ที่ดําเนินการ

ร่วมกบัมหาวทิยาลยั

ประสทธผล

ุ

๖. หลกัสตูรการ

เรียนการสอนมี

๗. ผลงานวิจยัมี

การตีพิมพ์

๘. ผลงาน

บริการวิชาการที่

๙. บคุลากร/

ผู้ รับบริการพงึ

๑๐. มีคลงั

ความรู้ มก. ที่

๑๑. บคุลากรนํา

นวตักรรม/องค์

๑๒. ภาคี

เครือขา่ยการ

๑๓. การสง่เสริม

ศลิปะวฒันธรรม

คุณภาพบริการ

คณุภาพ

มาตรฐาน

ระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

เกิดประโยชน์ตอ่

ชมุชนสงัคม

ู

พอใจระบบการ

บริหารองค์การ

ู

ทนัสมยั ถกูต้อง ความรู้ไปใช้

ประโยชน์

จดัการความรู้มี

ความพงึพอใจ

มีคณุภาพ

มาตรฐาน

ประสิทธิภาพ
๑๔. พฒันาการ

จดัการเรียนการ

สอน

๑๕.พฒันาการ

วิจยั

๑๖. พฒันาการ

บริการวิชาการ

๑๗. พฒันาการ

บริหารจดัการ

องค์การ

๑๘. พฒันาคลงั

ความรู้ มก.

๑๙. พฒันาระบบการ

เรียนรู้ของบคุลากร/

ภาคีเครือขา่ย

๒๐. พฒันาการ

สง่เสริมศลิปะและ

วฒันธรรม

ปร สทธภาพ

Learning/ Integrated/ Networks/ Knowledge : LINK

ทนุมนษุย์ ทนุความรู้และสารสนเทศ ทนุองค์กร

พฒันาองค์กร

ุ ุ ุ ู ุ

๒๑. พฒันาระบบการจดัการความรู้ 

(KMS)

๒๒. พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ 

(LMS)

๒๓. พฒันาระบบการจดัการชมุชน

แห่งหารเรียนรู้ (CMS)

๒๔. พฒันาระบบการจดัการ

นวตักรรม/องค์ความรู้ (IMS) 
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Fact: Graduate StudentFact: Graduate Student
N

Old students
New 

Students
Actual Thesis EquivActual Thesis Equiv.

Regular Master Students 157 157 50
IP Students 3 3 3
PE Students 83 28 35
STBE Students 40 20 20
Doctoral Students 29 29 2

Total Thesis equivalent students 237 110
No of Advisors needed 30 14No. of Advisors needed 30 14



Fact: Publication Quality of Master StudentsFact: Publication Quality of Master Students
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Fact: Publication Quality of Doctoral StudentsFact: Publication Quality of Doctoral Students
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Stage 1: Knowledge CaptureStage 1: Knowledge Capture

Knowledge identification
Set knowledge prioritySet knowledge priority
Knowledge acquisition
Knowledge codification
Knowledge validationKnowledge validation



Knowledge AcquisitionKnowledge Acquisition

d d d h l l l lDo not understand graduate school rules clearly
No continuing push / or standard of evaluation to 
thesis work from the department
No formal channel to share research experience p
in order to learn from experience of others and so 
to raise the quality of work publication
Information required for graduate students are 
scattered and inconsistent. So students waste 
time in making the same mistake over and over 
without learning from others.g



Knowledge CodificationKnowledge Codification





Knowledge ValidationKnowledge Validation



CE Grad Student CalendarCE Grad Student Calendar
T i ll i f ti i l di l l hTo organize all information including lesson learn such as 
120 days counting
To set up graduate student presentation day in order to p g p y
motivate, train, and evaluate all students register for thesis 
and share research as well as publication experiences
To make all important dates available to students so theyTo make all important dates available to students so they 
can plan for higher quality publications
To make it available online and to gain feedback and lesson g
learn through social network such as Facebook
To reduce repetitive questions to secretary and improve 
efficiency by giving consistent information onlineefficiency by giving consistent information online
To remind the students on important dates and events 
through student's email via google calendar



Stage 2: Knowledge SharingStage 2: Knowledge Sharing







Stage 3: Knowledge ReuseStage 3: Knowledge Reuse

Implement CE GradCalendar to all Graduate 
students
Remind important dates via email
P l d hPost related news on homepage
Answer FAQ and facilitate discussionsQ





Stage 4: Knowledge MaintenanceStage 4: Knowledge Maintenance

h d f b kGather data from FAQs, Facebook comments 
and Likes
Make changes as soon as possible and inform 
changes electronicallyg y
Report performance of graduate students in 
terms of years spent and quantity and qualityterms of years spent and quantity and quality 
of research paper and other output
R i G dC l d t t dRevise GradCalendar content, process, and 
practice



Continual Learning!Continual Learning!



Our KM TeamOur KM Team

ผศ.ดร.วันชยั ยอดสดใจ อ.ดร.สโรช บญศิริพนัธ์ อ.ดร.จักรพนัธ์ เทือกต๊ะ อ.ดร.สริยน เปรมปราโมทย์ผศ.ดร.ปยินช เวทย์วิวรณ์ผศ.ดร.วนชย ยอดสุดใจ

Chief Knowledge Officer

ญุ ุผศ.ดร.ปยนชุ เวทยววรณ
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