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แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐
วิสัยทัศนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-KM Vision)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงมั่นพัฒนากาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในป ๒๕๖๐
พันธกิจการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-KM Mission)
๑. พัฒนาระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยใหสามารถสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย ระบบงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนองคความรูข องมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการ
สรางความเขมแข็งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สอดคลองกับจุดเนนและจุดเดนของมหาวิทยาลัย
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศคลังความรูของมหาวิทยาลัย และกลไกสนับสนุนการใชประโยชนดาน
การตัดสินใจและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลไกสนับสนุนใหบุคลากร นิสิต และ
บุคคลภายนอกนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและสวนรวม
คานิยมองคการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Core Value)
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
เอกลักษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ
อัตลักษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Identity : I D K U)
สํานึกดี (Intergrity)
มุงมั่น (Determination)
สรางสรรค (Knowledge Creation)
สามัคคี (Unity)
ประเด็นยุทธศาสตรการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-KM Strategic)
ประเด็นยุทธศาสตรของการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ การพัฒนา
ระบบการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ระบบงานและการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหสามารถเอื้อประโยชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
เปาหมายและประสบความสําเร็จในดานตางๆ ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและมีคุณธรรม
๒. สรางความเขมแข็งดานการวิจัย
๓. มุงถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
๔. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย
๕. พัฒนาระบบการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง
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กลยุทธการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-KM Strategy)
กลยุทธการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนการบูรณาการยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู ๔ องคประกอบ ไดแก Learning, Integrated, Network และ Knowledge : (LINK)
• Learning Strategy ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของบุคลากรทัง้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกลายเปนองคการแหง
การเรียนรู ตลอดจนการพัฒนาสังคมไทยสูสังคมแหงการเรียนรูได
• Integrated Strategy
พัฒนากระบวนการจัดการโดยบูรณาการการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสรางพืน้ ฐานตางๆ มาชวยในการบริหารจัดการความรูโดยเนนในรูปแบบของความรูที่
กระจางชัด (Explicit knowledge) เฉพาะอยางยิ่งเนนในประเด็นของการจัดเก็บความรู การแบงปน
ความรู เ พื ่อ ให ส ามารถนํ า ความรู ต า งๆ ที ่มี อ ยู  ที ่ส ร า งขึ ้น ใหม นั ้น สามารถกลั บ มาใช ป ระโยชน ใ ห กั บ
มหาวิทยาลัยไดอีก ในสวนนี้จําเปนตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุน
• Network strategy เปนการใหความสําคัญกับความรูที่อยูภายนอกมหาวิทยาลัย ไมวา
ความรูจากผูเชี่ยวชาญภายนอก หนวยงานวิจัย มหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
ความรูจากองคกรในอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกี่ย วของกับมหาวิทยาลัย โดยการสรางความรวมมือใน
รูปแบบของ GUI (Government–University-Industry (GUI)) เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมในการถายทอดและ
บูรณาการความรูที่กอใหเกิดประโยชนกับทุกสวนที่เกี่ยวของ
• Knowledge Strategy เปนการบริหาร จัดการ สรางและใชประโยชนจากความรูภายใน
มหาวิทยาลัยทัง้ ในสวนของความรูทุกรูปแบบทัง้ ทีเ่ ปนความรูฝงลึก (Tacit knowledge) และความรูแบบ
กระจางชัด (Explicit knowledge) ใหความสําคัญในเรือ่ งของการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมที่กอใหเกิด
การเรี ย นรู  ถ า ยทอดความรู แ ละแบ ง ป น ความรู ร ะหว า งบุ ค ลากรและหน ว ยงานต า งๆ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร รวมทั ้ง สร า งและใช อ งค ค วามรู ใ ห เ กิ ด ประโยชน อ ย า งแท จ ริ ง

3

แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงมั่นพัฒนากาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในป ๒๕๖๐
สรางความเขมแข็งดาน
การวิจัย

๖. หลักสูตรการ ๗. ผลงานวิจัย
เรียนการสอนมี ไดรับการตีพิมพใน
คุณภาพและ
ระดับชาติ/
มาตรฐาน
นานาชาติ

๑๔. พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

พัฒนาองคกร

มุงถายทอดองคความรูเพือ่ พัฒนา
ชุมชนและสังคม

๒.มีผลงานทางวิชาการ และวิจัย
ทีต่ อบสนองความตองการของ
ชุมชน และสังคม

คุณภาพบริการ

๑. มีนวัตกรรม/องคความรูที่
จําเปนตอการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู และมี
คุณธรรม

๑๕. พัฒนาการ
วิจัย

ทุนมนุษย
๒๑. พัฒนาระบบการจัดการความรู
(KMS)

๘. ผลงานบริการ
วิชาการที่เกิด
ประโยชนตอชุมชน
และสังคม

๑๖. พัฒนาการ
บริการวิชาการ

สงเสริมการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย

๓. มีคลังความรู มก. ทีส่ นองตอบตอ
ความตองการของสังคม

๙. บุคลากร/
ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจตอระบบ
การบริหารจัดการ
องคการ
๑๗. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องคการ

๑๐. มีคลังความรู
มก. ที่ทันสมัย
ถูกตอง

๑๘. พัฒนา
คลังความรู มก.

๔. บุคลากรเกิดการเรียนรู ตอยอด
พัฒนาและสรางสรรคผลงาน

๕. มีภาคีเครือขายการจัดการ
ความรู ที่ดําเนินงานรวมกันกับ
มหาวิทยาลัย

๑๒. ภาคีเครือขายการ
๑๑. บุคลากรสามารถ
๑๓. การสงเสริม
จัดการความรู มีความ
นํานวัตกรรม/องค
ศิลปะและวัฒนธรรม
พึงพอใจตอการ
ความรูไปใชใหเกิด
มีคุณภาพและ
ดําเนินงานรวมกันกับ
ประโยชน
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
๑๙. พัฒนาระบบการเรียนรูของ
บุคลากรภายใน/องคกรภาคี
เครือขายการจัดการความรู

Learning / Integrated / Networks / Knowledge : LINK
ทุนความรูและสารสนเทศ
๒๒. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
(LMS)

พัฒนาระบบการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปน
องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง

๒๓. พัฒนาระบบการจัดการชุมชนแหงการเรียนรู
(CMS)

๒๐. พัฒนาการสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม

ทุนองคกร
๒๔. พัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรม/องคความรู (IMS)
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ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร มก.
มิตกิ ารพัฒนา

เปาประสงค

ประสิทธิผล

๑. มีนวัตกรรม/องค
ความรูที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

๒. มีผลงานทางวิชาการ
และวิจัยที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชน
และสังคม
๓. มีคลังความรู มก. ที่
สนองตอบตอความ
ตองการของสังคม
๔. บุคลากรเกิดการ
เรียนรู ตอยอด พัฒนา
และสรางสรรคผลงาน

การ
ผลิต
บัณฑิต



การ
วิจัย













การ
บริการ
วิชาการ



การบริหาร
จัดการ
องคกร



การสงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

















ตัวชี้วัด
จํานวนนวัตกรรม/องค
ความรูที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ๕ ดาน

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
๑ ชิ้น/ป/
ยุทธศาสตร

แนวทาง/วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย
(แผนงาน/โครงการ)

ผูรับผิดชอบ

ถายทอดโครงการ ๑ KM ๑ หนวยงานและ คณะกรรมการจัดการ
ดําเนินการจัดโครงการประกวดรางวัล
ความรู มก. และกอง
นวัตกรรม/องคความรูที่เปนเลิศ เพื่อเปน
การเจาหนาที่
ขวัญ และกําลังใจใหกับบุคคล หรือ
หนวยงานที่ดําเนินการจัดการความรูจนเกิด
นวัตกรรม/องคความรูที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาองคการ พัฒนากระบวนงาน
หรือพัฒนาคน และเผยแพรเพื่อให
หนวยงานในมหาวิทยาลัยนําไปปรับใชและ
ตอยอดได

จํานวนผลงานวิจัยชิ้นใหมท่ี ๒ ชิ้น/ป
สามารถตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและสังคม

นํานวัตกรรม/องคความรูที่ไดจากการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดการความรูมาเผยแพรประชาสัมพันธ แหง มก. และคณะ/
ใหบุคคลที่สนใจนําไปใชจริง
สํานัก/สถาบัน

ความพึงพอใจของผูใ ช
ประโยชนจากคลังความรู
มก.

รอยละ ๘๐
ของผูประเมิน
มีความพึง
พอใจอยูใน
ระดับดีขึ้นไป

ประชาสัมพันธเผยแพรคลังความรู มก.
คณะกรรมการจัดการ
และเว็บไซด KU-KM ใหบุคลากรและ
ความรู มก. และสํานัก
บุคคลภายนอก สามารถเขามาศึกษาเรียนรู บริการคอมพิวเตอร
นวัตกรรม/องคความรู และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและองคกร

จํานวนผลงาน/งานสรางสรรค
ที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
ความรูของหนวยงาน

๑ชิ้น/ป/
ยุทธศาสตร

นํานวัตกรรม/องคความรูที่ไดจากการ
ทุกหนวยงานใน มก.
จัดการความรูมาเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรนําไปใชจริง
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ยุทธศาสตร มก.
มิตกิ ารพัฒนา

คุณภาพ
บริการ

เปาประสงค
๕. มีภาคีเครือขายการ
จัดการความรูท่ี
ดําเนินงานรวมกันกับ
มหาวิทยาลัย
๖. หลักสูตรการเรียน
การสอนมีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐาน

๗. ผลงานวิจัยไดรับการ
ตีพิมพในระดับชาติ/
นานาชาติ

๘. ผลงานบริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน
ตอชุมชนและสังคม
๙. บุคลากร/ผูร ับบริการมี
ความพึงพอใจตอระบบ
การบริหารจัดการ
องคการ

การ
ผลิต
บัณฑิต



การ
วิจัย



การ
บริการ
วิชาการ



การบริหาร
จัดการ
องคกร











การสงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

แนวทาง/วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย
(แผนงาน/โครงการ)

ผูรับผิดชอบ

จํานวนหนวยงานภายนอกที่ ๓ หนวยงาน ประชาสัมพันธ เชิญชวนใหองคกรอื่นๆ
ใหความรวมมือในการ
ขึ้นไป
มารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดําเนินงาน

คณะกรรมการจัดการ
ความรู มก. และกอง
การเจาหนาที่

จํานวนหลักสูตรการเรียน
การสอนที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐาน

รอยละ
๑๐๐

กองบริการการศึกษา/
กองกิจการนิสติ /สํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล และคณะ

จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ ดรับ
การตีพิมพในระดับชาติ/
นานาชาติ

เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๒ ตอป

จํานวนผลงานบริการ
วิชาการที่เกิดประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม

เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๒ ตอป

ความพึงพอใจของบุคลากร/
ผูรับบริการตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

รอยละ ๘๐
ของผูประเมิน
มีความพึง
พอใจอยูใน
ระดับดีขึ้นไป

เผยแพร ประชาสัมพันธใหบุคลากรนํา
นวัตกรรม/องคความรูที่ไดจาก
กระบวนการจัดการความรูด านการผลิต
บัณฑิตมาใชจริง และดําเนินการติดตาม
ประเมินผลจากการใช
เผยแพร ประชาสัมพันธใหบุคลากรนํา
นวัตกรรม/องคความรูที่ไดจาก
กระบวนการจัดการความรูด านการวิจัย
มาใชจริง และดําเนินการติดตาม
ประเมินผลจากการใช
สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรนําองค
ความรูและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มาใช
ประโยชนในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมและชุมชน
เผยแพร ประชาสัมพันธใหบุคลากรนํา
นวัตกรรม/องคความรูที่ไดจาก
กระบวนการจัดการความรูด า นการ
บริหารจัดการองคกรมาใชจริง และ
ดําเนินการติดตามประเมินผลจากการใช

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มก. , บัณฑิตวิทยาลัย
และคณะ/สํานัก/
สถาบัน
สํานักงานบริการ
วิชาการ และคณะ/
สํานัก/สถาบัน
กองการเจาหนาที่ และ
คณะ/สํานัก/สถาบัน
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ยุทธศาสตร มก.
มิตกิ ารพัฒนา

เปาประสงค

การ
ผลิต
บัณฑิต

การ
วิจัย

การ
บริการ
วิชาการ

การบริหาร
จัดการ
องคกร

การสงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๐. คลังความรู มก. ที่
ถูกตองทันสมัย


๑๑. บุคลากรสามารถ
นํานวัตกรรม/องค
ความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน
๑๒. ภาคีเครือขายการ
จัดการความรู มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานรวมกันกับ
มหาวิทยาลัย
๑๓. การสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมมี
คุณภาพและมาตรฐาน































ตัวชี้วัด
มีการเพิ่มเติม นวัตกรรม/
องคความรูที่สามารถใชงาน
ไดจริง

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

แนวทาง/วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย
(แผนงาน/โครงการ)

ผูรับผิดชอบ

ประชาสัมพันธเผยแพรคลังความรู มก.
และเว็บไซด KU-KM ใหบุคลากร
สามารถนํานวัตกรรม/องคความรูไ ปใช
ใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร

คณะกรรมการจัดการ
ความรู มก. และคณะ/
สํานัก/สถาบัน

จํานวนบุคลากรผูใชบริการ เพิ่มขึ้นรอย ประชาสัมพันธเผยแพรคลังความรู มก.
คลังความรู มก. และเว็บไซด ละ ๑๐ ตอป และเว็บไซด KU-KM ใหบุคลากร
KU-KM
สามารถนํานวัตกรรม/องคความรูไ ปใช
ใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร

คณะกรรมการจัดการ
ความรู มก. และคณะ/
สํานัก/สถาบัน

๕ ชิ้น/ป

ความพึงพอใจของภาคี
เครือขายที่มตี อการ
ดําเนินการรวมกับ
มหาวิทยาลัย

รอยละ ๘๐
ของผูประเมิน
มีความพึง
พอใจอยูใน
ระดับดีขึ้นไป

สรางเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูที่ทําให
องคกรภาคีเครือขายสามารถนําความรู
ไปพัฒนาการจัดการความรูไ ดจริง

คณะกรรมการจัดการ
ความรู มก. และกอง
การเจาหนาที่

จํานวนกิจกรรมหรือการ
บริการดานการสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน

รอยละ
๑๐๐

นํานวัตกรรม/องคความรูที่พัฒนา
กระบวนการสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ไดจากกระบวนการจัดการ
ความรูมาใชจริง และดําเนินการติดตาม
ประเมินผลจากการใช

สํานักพิพิธภัณฑ/กอง
กิจการนิสติ /กองกลาง/
คณะ
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ยุทธศาสตร มก.
มิตกิ ารพัฒนา

เปาประสงค

การ
ผลิต
บัณฑิต

การ
วิจัย

การ
บริการ
วิชาการ

การบริหาร
จัดการ
องคกร

การสงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประสิทธิภาพ ๑๔. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

๑๕. พัฒนาการวิจัย

จํานวนนวัตกรรม/องค
๑ ชิ้น/ป
ความรูที่พัฒนากระบวนการ
ทําวิจัย



๑๗. พัฒนาการบริหาร
จัดการองคการ

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

จํานวนนวัตกรรม/องค
๑ ชิ้น/ป
ความรูที่พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน



๑๖. พัฒนาการบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

จํานวนนวัตกรรม/องค
๑ ชิ้น/ป
ความรูที่พัฒนากระบวนการ
บริการวิชาการ





๒๐. พัฒนาการสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม


แนวทาง/วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย
(แผนงาน/โครงการ)
๑ จัดทําแผนการจัดการความรูตาม
กระบวนการจัดการความรู (CSRM
Model) สามารถศึกษา
กระบวนการและตัวอยางไดจาก
ภาคผนวกแผนยุทธศาสตรการ
จัดการความรู มก. ปการศึกษา
๒๕๕๕ - ๒๕๖๐
๒ จัดทําแผนการจัดการความรูตาม
กระบวนการบริหารการ
เปลีย่ นแปลง สามารถศึกษา
กระบวนการและตัวอยางไดจาก
ภาคผนวกแผนยุทธศาสตร มก. ป
การศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
กองบริการการศึกษา/
กองกิจการนิสติ /สํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มก. และคณะ/สํานัก/
สถาบัน
สํานักงานบริการ
วิชาการ และคณะ/
สํานัก/สถาบัน

จํานวนนวัตกรรม/องค
๑ ชิ้น/ป
ความรูที่พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการองคการ

กองการเจาหนาที่ และ
คณะ/สํานัก/สถาบัน

จํานวนนวัตกรรม/องค
๑ ชิ้น/ป
ความรูที่พัฒนากระบวนการ
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักพิพิธภัณฑ/กอง
กิจการนิสติ /กองกลาง/
คณะ
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ยุทธศาสตร มก.
มิตกิ ารพัฒนา

เปาประสงค

การ
ผลิต
บัณฑิต

การ
วิจัย

การ
บริการ
วิชาการ

การบริหาร
จัดการ
องคกร

การสงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๘. พัฒนาคลังความรู
มก.


๑๙. พัฒนาระบบการ
เรียนรูของบุคลากร
ภายใน/องคกรภาคี
เครือขายการจัดการ
ความรู
พัฒนาองคกร ๒๑. พัฒนาระบบการ
จัดการความรู (KMS)
๒๒. พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู (LMS)
๒๓. พัฒนาระบบการ
จัดการชุมชนแหงการ
เรียนรู (CMS)
๒๔. พัฒนาระบบการ
จัดการนวัตกรรม/องค
ความรู (IMS)



























































ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของผูใ ช
ประโยชนจากคลังความรู
มก.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รอยละ ๘๐
ของผู
ประเมินมี
ความพึง
พอใจอยูใ น
ระดับดีขึ้นไป
ความพึงพอใจของบุคลากร/ รอยละ ๘๐
องคกรภาคีเครือขายตอ
ของผู
ระบบการเรียนรู
ประเมินมี
ความพึง
พอใจอยูใ น
ระดับดีขึ้นไป
ความพึงพอใจของบุคลากร รอยละ ๘๐
ตอระบบการจัดการความรู ของผู
ความพึงพอใจของบุคลากร ประเมินมี
ตอระบบการจัดการเรียนรู ความพึง
ความพึงพอใจของบุคลากร พอใจอยูใ น
ตอระบบการจัดการชุมชน ระดับดีขึ้นไป
แหงการเรียนรู
ความพึงพอใจของบุคลากร
ตอระบบการจัดการ
นวัตกรรม/องคความรู

แนวทาง/วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย
(แผนงาน/โครงการ)

ผูรับผิดชอบ

สรางและพัฒนาคลังความรู มก. และ
คณะกรรมการจัดการ
เว็บไซด KU-KM และติดตามประเมินผล ความรู มก. และสํานัก
การใชงาน
บริการคอมพิวเตอร

นําระบบ KMS ,LMS ,CMS และ IMS
(CSRM Model ,กระบวนการบริหาร
การเปลีย่ นแปลง ,คลังความรู มก. และ
เว็บไซด KU-KM)มาใช และติดตาม
ประเมินผลการใชงาน

คณะกรรมการจัดการ
ความรู มก. และคณะ/
สํานัก/สถาบัน

สรางและพัฒนาระบบการจัดการความรู คณะกรรมการจัดการ
และติดตามประเมินผลการใชงาน
ความรู มก.
สรางและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
และติดตามประเมินผลการใชงาน
สรางและพัฒนาระบบการจัดการชุมชน
แหงการเรียนรู และติดตามประเมินผล
การใชงาน
สรางและพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรม/องคความรู และติดตาม
ประเมินผลการใชงาน
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ภาคผนวก
กระบวนการจัดการความรูข องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ประยุกต์
• นําไปใช้

ที่มา ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค (๒๕๕๓) การจัดการความรูในองคกรการศึกษา.
ขั้นตอนที่ ๑ การถอดความรู

(Knowledge Capture)

การถอดความรู หมายถึง วิธีการในการรวบรวมความรู ประสบการณที่จําเปนในการปฏิบัติงานจาก
ผูเชี่ยวชาญในองคกร
ขั้นที่ ๑ การกําหนดความรู (Knowledge Identification)
การกําหนดความรู หมายถึง การพิจารณาของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูเพื่อ
ระบุวาความรูอ ะไรบางทีบ่ ุคลากรในองคกรจําเปนตองรู โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของ
หนวยงาน โดยความรูที่สําคัญตอองคกร ไดแก ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการ ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ตาง ๆ ประสบการณความรูดานกระบวนการตาง ๆ ที่ผูเชี่ยวชาญขององคกรสั่งสมมายาวนาน ซึ่งความรูเหลานี้
จะชวยทําใหบุคลากรสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคกรได
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ขั้นที่ ๒ การจัดลําดับความสําคัญของความรู (Set Knowledge Priority)
การจัดลําดับความสําคัญของความรู หมายถึง การเรียงลําดับความสําคัญวาความรูอะไรบางทีจ่ ําเปน
มากที ่สุ ด และรองลงไปตามลํ า ดั บ ความสํ า คัญ ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึง วิสัย ทัศน พันธกิจ รวมถึง
เปาหมายตามแผนกลยุทธขององคกรเปนอยางไร จึงทําใหทราบวาความรูใดที่บุคลากรจําเปนตองใชประกอบใน
การปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุตามเปาหมายได ถาหากไมมีความรูเ รื่องนัน้ จะสงผลใหประสิทธิภาพลดลง ถา
หากองคกรสามารถคนหาความรูเรื่องนั้นได จะทําใหการพัฒนาบุคลากรตรงตามเปาหมายขององคกรได
ขั้นที่ ๓ การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition)
การแสวงหาความรู  หมายถึ ง การค น หาจากแหล ง ความรู ที ่จํ า เป น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน โดย
ดําเนินการวิเคราะหถึงแหลงความรูที่องคกรจําเปนตองมี และที่มีอยูเหลานั้นจะมาจากที่ใดบาง เชน ผูเชี่ยวชาญ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หองสมุด งานวิจัย เอกสาร ตํารา จุลสาร วารสาร
เปนตน ยกตัวอยางเชน การจัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญขององคกร โดยการระบุรายชือ่ ของผูร ูและผูเ ชีย่ วชาญที่
เปนประโยชนตอองคกรวามีใครบาง ซึ่งอาจจะมาจากทั้งภายในและภายนอกองคกร เพราะการมีรายชื่อ และ
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรภายในองคกรสามารถติดตอ สอบถาม หรือปรึกษาปญหาการ
ทํางานไดอยางสะดวก เพราะการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิผล คือ การลดคาใชจาย การลดเวลาการทํางานให
นอยลง ดังนัน้ เมื่อผูป ฏิบัติงานประสบปญหาที่ไมสามารถแกไขได แตมีรายชือ่ ผูรู และผูเชี่ยวชาญในเรือ่ ง
ดังกลาวก็จะทําใหการทํางานเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ เชน รายชือ่ ผูเ ชีย่ วชาญดานวิจัยเชิงคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยมีใครบาง เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก และชองทางในการติดตอที่สามารถ
สื่อสารระหวางกันตามความเหมาะสมขององคกร อาจจะเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เปนตน
ขั้นที่ ๔ การสกัดความรู (Knowledge Codification)
การสกัดความรู หมายถึง การสรุป การประมวล และการกลั่นกรองจากการถอดองคความรู บทเรียน
จากการเรียนรู (Lesson Learned) และประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเจาขององคความรูตาง ๆ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานในองคกร โดยสามารถใชวิธีเรียนรูไ ดหลากหลายรูปแบบ เชน การสัมภาษณ (Interview) การสังเกต
(Observe) การสนทนา (Dialogue) การประชุม (Meeting) การอภิปราย (Discussion) การบรรยาย (Lecture) การ
สังเคราะหเอกสาร (Synthesis Document) เปนตน หลังจากนั้นนําองคความรูที่ไดมาสรุปในลักษณะของแผนผัง
ความคิด (Mind Map) แผนผังกระบวนการ (Flow Chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ฯลฯ ทัง้ นี้โดยคํานึงถึง
ความสะดวกของผูนําความรูดังกลาวไปใชงานเปนหลัก
ขั้นที่ ๕ การตรวจสอบความถูกตอง (Knowledge Validation)
การตรวจสอบความถูกตอง หมายถึง วิธีการประเมินความถูกตอง ความเหมาะสม และความสมบูรณ
ของสารสนเทศ และความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสําคัญของการถอดความรู คือ ความรูที่ไดตองสามารถชวย
ในการปองกัน และลดปญหาในการทํางานตาง ๆ ได ซึ่งจะถือไดวาเปนความรูที่มีคุณคาตอการพัฒนางาน และ
พัฒนาองคกร
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ตัวอยางกิจกรรมของขั้นตอนที่ ๑ ไดแก
1. ประชุมเพื่อกําหนดหัวขอความรู
2. ประชุมเพื่อจัดลําดับความสําคัญของหัวขอความรู
3. ประชุมเพื่อกําหนดแหลงความรูของหัวขอความรูที่จําเปน
4. จัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญ
5. สกัดความรูโดยกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group)
6. ประชุมเพื่อตรวจสอบกลั่นกรองความถูกตองความรูจากผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู

(Knowledge Share)

การแลกเปลีย่ นเรียนรู หมายถึง กระบวนการ หรือกิจกรรมที่สรางใหเกิดความสัมพันธอันกอใหเกิด
ความรู ความเขาใจระหวางผูเขารวมกิจกรรมในการเรียนรู โดยกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูม ีหลักทีส่ ําคัญคือ
การใหความรูท ีเ่ หมาะสมกับคนและเวลา สําหรับประเภทของการถายทอดความรู Dixon (๒๐๐๐) ไดกลาวไว ๕
ประเภท ไดแก ๑) การถายทอดอยางตอเนื่อง (Serial Transfer) เปนการเคลือ่ นของความรูของบุคคลไปสูก ลุม หรือ
สาธารณชนซึ่งสามารถบูรณาการความรูจนเปนความรูของทุกคนในคณะทํางาน ๒)การถายทอดแบบใกล (Near
Transfer) เป นการเกิ ดซ้ําของการเรีย นรูของคณะทํางานหนึ่งไปยั งอีกคณะทํางานที่ทํางานคลายกั น ๓ )การ
ถายทอดแบบไกล (Far Transfer)เปนการเกิดซ้าํ ของการเรียนรูข องคณะทํางานหนึง่ ไปยังอีกคณะทํางานโดยเฉพาะ
ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) และไมใชงานประจํา ๔) การถายทอดเชิงกลยุทธ (Strategic Transfer) เปนการ
ถายทอดความรูหลักทีส่ ําคัญขององคกรเพื่อใหบรรลุถึงภารกิจตามกลยุทธทีน่ าน ๆ อาจจะเกิดขึน้ สักครัง้ แตเปน
เรื่องที่สําคัญสําหรับองคกร และ ๕)การถายทอดจากผูเชี่ยวชาญ (Expert Transfer) สามารถเกิดขึน้ เมื่อคณะทํางาน
ประสบปญหาดานเทคนิคที่ผิดปกติซึง่ ขึน้ อยูกับขอบขายความรูข องผูรับผิดชอบในการคนหาผูเ ชีย่ วชาญตาง ๆ
ในองคกรที่สามารถชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได หากพิจารณาถึงรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาวสามารถ
เกิดขึ้นไดตั้งแตระหวางบุคคล ระหวางบุคคลกับคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรสูคอมพิวเตอร ทั้งนี้กระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูจ ะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอเมือ่ ถูกสนับสนุนดวยวัฒนธรรมการเรียนรูข อง
องคกรและความไววางใจของผูที่เกี่ยวของทัง้ หมด เพราะการแลกเปลีย่ นเรียนรูจะเกิดขึ้นไมไดหากบุคลากรไม
เห็นความคุณคาของความรู และไมไววางใจวาความรูที่มาจากเพื่อนรวมงานจะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ของ
ตนได
ตัวอยางกิจกรรมของขั้นตอนที่ ๒ ไดแก
1. จัดตั้ง CoP เชน รวมพลคนรักงานวิจัย, บรรณารักษ, การประกันคุณภาพ เปนตน
2. เผยแพรองคความรูที่ไดจากการถอดความรูไวบนเว็บไซต เว็บบอรด หรือเว็บบล็อกขององคกร
3. จัดทําแผนพับ โปสเตอร หรือคูมือ ที่ไดจากการถอดองคความรู
4. จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี ่ย นเรี ย นรู  เช น จั ด เวที แ ลกเปลี ่ย นความรู  ประชุ มกลุ ม ย อย ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ ประชุมทางไกล จัดนิทรรศการ การสนทนา การระดมสมอง และการเลาเรื่อง เปนตน
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ขั้นตอนที่ ๓ การนําความรูไปใช (Knowledge Reuse)
การนํ า ความรู ไปใช หมายถึ ง ผูที่มีสว นเกี่ย วขอ งได นําความรูที่ได จ ากการถอดความรูใชใ นการ
ปฏิบัติงานของตนอยางตอเนื่องในองคกร โดยสามารถประยุกต (Apply) และบูรณาการ (Integrated) ความรู
ทฤษฎี ประสบการณเดิมมาพัฒนาเปนแนวคิด เทคนิค และวิธีการใหมๆ ทีส่ ามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น เชน การนําเทคนิคการสอนแบบจิตตปญญาของครูทานหนึง่ ทีไ่ ดรับรางวัล
ในการนําความรูไปใชในชวงแรกสามารถนําแนวทางดังกลาวไปใชไดกับนักเรียนในโรงเรียน แตในขณะที่ใช
วิธีการดังกลาวอาจประสบปญหาเกี่ยวกับความสนใจของผูเรียนปญหาดังกลาวผูส อนสามารถปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณจริง รวมถึงการเพิ่มเติมเทคนิควิธีสอนใหมเขาไปเพื่อใหเกิดผลการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้นได
ทั้งนี้ในการนําความรูไปใชมีเปาหมายสําคัญคือ องคความรูสามารถนําไปใชใน การพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองคกร
ตัวอยางกิจกรรมของขั้นตอนที่ ๓ ไดแก
1. จัดทําระบบที่ใหคําปรึกษา ติดตามและประเมินผลกับผูที่นําความรูไปใช เชน ระบบ Mentor, ระบบที่
ปรึกษา, ระบบพี่เลี้ยง, ระบบรุนพี่รุนนอง เปนตน
2. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานจากการนําความรูไปใช โดยเปรียบเทียบใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
หรื อ ประสิ ท ธิ ผ ลที ่เ กิ ด ขึ ้น เช น การลดเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การลดค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินงาน
3. ประชุมสรุปผลจากการนําความรูไปใช
ขั้นตอนที่ ๔ การเก็บรักษาความรู (Knowledge Maintenance)
การเก็บรักษาความรู หมายถึง กระบวนการทบทวน ความถูกตอง ความทันสมัยของความรูกอนที่จะ
นําไปไว ในระบบฐานความรู (Knowledge Base) ขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูจ ากความสําเร็จ (Best
Practice) เทคนิควิธีการ (Know-How) ในการแกปญหาตาง ๆ ในการทํางาน เพราะสิ่งเหลานี้สามารถพัฒนาไดจน
กลายเปนภูมิปญญา (Wisdom)ขององคกรได เพราะการจัดการความรูใ นสังคมไทยปจจุบันหลายองคกรไดนํา
ขอสรุปที่ไดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นรูปแบบตาง ๆ ไปไวในบนเว็บไซตขององคกร โดยบางองคกร
ยังไมเคยนําองคความรูดังกลาวไปทดลองใชจริง หากมีการนําไปใชแลวพบปญหา หรือผลที่เกิดขึ้นไมเปนไปตาม
เจาของความรู สิ่งเหลานี้ถือเปนการตรวจสอบความถูกตองกอนจะนําองคความรูดังกลาวไปเผยแพรใหกับ
บุคลากรทานอืน่ ที่เกีย่ วของตอไป นอกจากนี้การทบทวนความถูกตองจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพราะ
บริบทแวดลอมในการทํางานเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนัน้ ความรูในการทํางานทีด่ ีจะตองมีความถูกตอง
และทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้นในการปรับปรุงความรูจ ึงเปนสิง่ ที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง ไมใชทําแคปนี้เสร็จแลว
ก็จบ หากนําความรูด ังกลาวไปใชซ้ําแลวผลไมไดตามที่คาดหวังผูที่รับผิดชอบในการจัดเก็บความรูขององคกร
จะตองนํามาปรับใหทันตอเหตุการณดวย
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ตัวอยางกิจกรรมของขั้นตอนที่ ๔ ไดแก
1. ประชุมเพื่อทบทวน ความถูกตอง ความทันสมัยขององคความรู
2. จัดเก็บองคความรูไวในฐานขอมูลองคกรใหพรอมใชงาน
3. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหถูกตองทันสมัย
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แบบฟอรม แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (CSRM Model)
 ดานการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัย  ดานการบริหารจัดการองคกร  ดานการบริการวิชาการ  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อหนวยงาน
: ……………………………………………………..
ประเด็นยุทธศาสตร
: ……………………………………………………..
เปาประสงค
: ……………………………………………………..
องคความรูที่จําเปน (K) : ……………………………………………………..
ตัวชีว้ ดั (KPI)
: ……………………………………………………..
เปาหมายของตัวชีว้ ดั
: ……………………………………………………..
ลําดับ กระบวนการ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย
กลุม
งบ
ตัวชี้วัด เปาหมาย
ประมาณ
๑. การถอด
ตัวอยางกิจกรรมของกระบวนการที่ ๑ ไดแก
ความรู
 มีจํานวน
๑. ประชุมเพื่อกําหนดหัวขอความรู
......บาท
 ไมมี
๒. ประชุมเพื่อจัดลําดับความสําคัญของหัวขอความรู
๓. ประชุมเพื่อกําหนดแหลงความรูของหัวขอความรูที่จําเปน

๔. จัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญ

๕. สกัดความรูโ ดยกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group)

๒.

การ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู

๖. ประชุ ม เพื อ่ ตรวจสอบกลั ่น กรองความถู ก ต อ งความรู จ าก
ผูเชี่ยวชาญ
ตัวอยางกิจกรรมของกระบวนการที่ ๒ ไดแก
๑. จัดตั้ง CoP เชน รวมพลคนรักงานวิจัย, บรรณารักษ, การ
ประกันคุณภาพ เปนตน
๒. เผยแพรองคความรูที่ไดจากการถอดความรูไวบนเว็บไซต เว็บ
บอรด หรือเว็บบล็อกขององคกร
๓. จัดทําแผนพับ โปสเตอร หรือคูมือ ที่ไดจากการถอดองคความรู
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู ประชุมกลุมยอย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมทางไกล
จัดนิทรรศการ การสนทนา การระดมสมอง และการเลาเรือ่ ง
เปนตน

 มีจํานวน
......บาท
 ไมมี

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ


ดําเนินการ
แลว
 อยู
ระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไม
ดําเนินการ


ดําเนินการ
แลว
 อยู
ระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไม
ดําเนินการ
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ลําดับ กระบวนการ

๓.

การนําไปใช

๔.

บํารุงรักษา

กิจกรรมการจัดการความรู
ตัวอยางกิจกรรมของกระบวนการที่ ๓ ไดแก
๑. จัดทําระบบที่ใหคําปรึกษา ติดตามและประเมินผลกับผูที่นํา
ความรูไปใช เชน ระบบ Mentor, ระบบทีป่ รึกษา, ระบบพี่
เลี้ยง, ระบบรุนพี่รุนนอง เปนตน
๒. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานจากการนําความรูไปใช
โดยเปรียบเทียบใหเห็นถึงประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลที่
เกิ ด ขึน้ เช น การลดเวลาในการปฏิ บัติ ง าน หรื อ การลด
คาใชจายในการดําเนินงาน
ประชุมสรุปผลจากการนําความรูไปใช
ตัวอยางกิจกรรมของกระบวนการที่ ๔ ไดแก
๑. ประชุ มเพื ่อทบทวน ความถู กต อง ความทัน สมั ย ขององค
ความรู
๒. จัดเก็บองคความรูไวในฐานขอมูลองคกรใหพรอมใชงาน
ปรับปรุงคูมือการปฏิบตั ิงานใหถูกตองทันสมัย

ระยะเวลา ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

กลุม
เปาหมาย

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะ

 มีจํานวน
......บาท
 ไมมี


ดําเนินการ
แลว
 อยู
ระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไม
ดําเนินการ

 มีจํานวน
......บาท
 ไมมี


ดําเนินการ
แลว
 อยู
ระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไม
ดําเนินการ

หมายเหตุ
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แนวทางของกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่ องชมเชย
และการให้ รางวัล
(Recognition and Reward)
เป้ าหมาย
(Desired State)

กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process & Tools)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior

การสื่ อสาร
(Communication)

: Robert Osterhoff),Ishikawa diagram

สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได ส รุ ป ถึ ง กระบวนการบริ ห ารจั ด การการเปลี ่ย นแปลง (Change
Management Process) เปนกรอบความคิดแบบหนึง่ เพื่อใหองคกรทีต่ องการจัดการความรูภ ายในองคกร
ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ทีจ่ ะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องคประกอบ
ดังนี้
๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
ผูบ ริหาร (ทีท่ ุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล , กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน
๒. การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิง่ ทีอ่ งคกรจะทํา, ประโยชนที่จะเกิดขึน้ กับ
ทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร
๓. กระบวนการและเครื ่องมือ

เชน เครื่องมือ ชว ยใหการค น หา เข าถึง ถายทอด และ

แลกเปลี ่ย นความรูส ะดวกรวดเร็ ว ขึน้ โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้น กับ ชนิดของความรู,
ลักษณะขององคกร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร
๔. การเรียนรู

เชน กิจกรรมที่ทําเพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและ

หลักการของการจัดการความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผล
และปรับปรุง
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๕. การวัดผล เชน กิจกรรมเพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายทีต่ ั้งไวหรือไม, มี
การนําผลของการวัดมาใชในการปรับปรุ งแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใชในการ
สือ่ สารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะ
วัด ผลที่ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ (System), วัดทีผ่ ลลัพธ (Output) หรื อวัดทีป่ ระโยชนที่จะไดรับ
(Outcome)
๖. การยกยองชมเชยและใหรางวัล

เชน กิจกรรมทีเ่ ปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการ

ปรับ เปลีย่ นพฤติ กรรมและการมีส วนรว มของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจ ารณาไดแก คนหาความ
ตองการของบุ คลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับ เปลีย่ นใหเขา กับ
กิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา
องคกรจะตองมองภาพรวมของปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะสงผลกระทบตอกระบวนการจัดการ
ความรู (KM Process) ขององคกร โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงมาเชือ่ มโยง เพือ่ จะ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสรางสภาพแวดลอม ที่จะทําใหกระบวนการจัดการความรูมีชีวิตหมุนตอไป
ไดอยางตอเนื่อง และทําใหการจัดการความรูขององคกรมีประสิทธิผลโดยจัดทําเปนแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงๆ
แนวทางการดําเนินการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. หนวยงานกลางทีด่ ําเนินการจัดการความรู มีหนาทีใ่ นการสนับสนุน สงเสริม และติดตาม
ประเมินผลกระบวนการจัดการความรู
2. หนวยงานระดับคณะวิชา ศูนย สํานัก และสถาบันวางแผนการจัดการความรูปละ ๒ แผน
(ในกรณีที่จะวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงสามารถทําไดเชนเดียวกัน หรือไมทําก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละหนวยงาน)
3. ในการวางแผนการจัดการความรูประกอบดวย ๒ แผน ไดแก
1) แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan) มีวัตถุประสงคเพือ่
สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานระดับคณะวิชา ศูนย สํานัก และสถาบันดําเนินการจัดการ
ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) แผนการจัดการความรู (Knowledge Management Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
องคความรู ๑ เรื่อง ตอ ๑ แผน โดยใชขั้นตอนการจัดการความรูดังกลาวขางตน
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4. ขั้นตอนในการวางแผนการจัดการความรู

ที่มา ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค (๒๕๕๓) การจัดการความรูในองคกรการศึกษา.
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แบบฟอรม แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process)
 ดานการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัย  ดานการบริหารจัดการองคกร  ดานการบริการวิชาการ  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อหนวยงาน
: ............................................
ประเด็นยุทธศาสตร
: ............................................
องคความรูที่จําเปน (K) : ............................................
ตัวชีว้ ดั (KPI)
: ............................................
เปาหมายของตัวชีว้ ดั
: ............................................
ลําดับ
กระบวนการ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุม
งบ
ตัวชี้วัด เปาหมาย ประมาณ
๑. การเตรียมการและการ เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร
 มี
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/
จํานวน
หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
......บาท
ประเมินผล , กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน
 ไมมี
๒. การสือ่ สาร
เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา,
 มี
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวม
จํานวน
ไดอยางไร
......บาท
 ไมมี
๓. กระบวนการและ
เชน เครื่องมือชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และ
 มี
เครื่องมือ
แลกเปลีย่ นความรูสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช
จํานวน
กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู,
......บาท
ลักษณะขององคกร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ),
 ไมมี
ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร
๔. การฝกอบรม การเรียนรู เชน กิจกรรมที่ทําเพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึง
 มี
ความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู โดยการ
จํานวน
เรียนรูต องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธกี าร,
......บาท
การประเมินผลและปรับปรุง
 ไมมี

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

 ดําเนินการ
แลว
 อยูระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไม
ดําเนินการ
 ดําเนินการ
แลว
 อยูระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไมดําเนินการ
 ดําเนินการ
แลว
 อยูระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไมดําเนินการ
 ดําเนินการ
แลว
 อยูระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไมดําเนินการ
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แบบฟอรม แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process)
 ดานการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัย  ดานการบริหารจัดการองคกร  ดานการบริการวิชาการ  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อหนวยงาน
: ............................................
ประเด็นยุทธศาสตร
: ............................................
องคความรูที่จําเปน (K) : ............................................
ตัวชีว้ ดั (KPI)
: ............................................
เปาหมายของตัวชีว้ ดั
: ............................................
ลําดับ
กระบวนการ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุม
งบ
ตัวชี้วัด เปาหมาย ประมาณ
๕. การวัดผล
เชน กิจกรรมเพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุ
 มี
เปาหมายทีต่ ั้งไวหรือไม, มีการนําผลของการวัดมาใช
จํานวน
ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดขี น้ึ , มีการ
......บาท
นําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
 ไมมี
ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการ
วัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก
วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Output) หรือวัดที่
ประโยชนที่จะไดรับ (Outcome)
๖. การยกยองชมเชยและการ เชน กิจกรรมที่เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ใหรางวัล
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและการมีสว นรวมของบุคลากรใน
ทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการ
ของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณา
การกับระบบทีม่ อี ยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทํา
ในแตละชวงเวลา

 มี
จํานวน
......บาท
 ไมมี

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

 ดําเนินการ
แลว
 อยูระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไมดําเนินการ

 ดําเนินการ
แลว
 อยูระหวาง
ดําเนินการ
 ยังไมดําเนินการ
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