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แผนการจัดการความรูมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 

แผนการจัดการความรูน้ีกําหนดขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายและแผนการปฏิบัตใินระบบ
การจัดการความรูสําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยเฉพาะ     
 ระบบการจัดการความรูน้ีพฒันาตามแนวคิดของการจัดการความรูที่ตองการเพิ่มประสิทธภิาพของ
กระบวนการและกิจกรรมตางๆ ขององคกรโดยเนนทีก่ารใหความสําคญักับการใชประโยชนจากความรูและการ
บริหารความรู   อีกทั้งการดําเนินการในสวนของการจัดการความรูนัน้ตองไมกลายเปนภาระทีเ่พิ่มมากขึ้นกับ
บุคลากรและองคกรดวย ดังหลักการที่วา “การจัดการความรูเพือ่พฒันาองคกร” 
 
ปรัชญา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มปีณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรูให
เกิดความเจรญิงอกงามทางภมิูปญญา ที่เพียบพรอมดวยวชิาการ จรยิธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูช้ีนํา
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณท่ีดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจรญิ และความเปนอารยะของชาต ิ
วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่
ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญา เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และใหมีอํานาจ
ตอรองในประชาคมโลก 
ภารกิจ 

สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคณุธรรม 
และมีจิตสํานกึเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลยัอยางมีประสิทธภิาพ รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไก
สําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมัน่คง 
 
วิสัยทัศนการจัดการความรู (KM Vision) 
 การนําระบบการจดัการความรูมาเปนเครือ่งมือเสริมในการดําเนนิการกิจกรรมตางๆ ทั้งการเรยีน การสอน 
การวิจยัพัฒนา  การบริการสังคมและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยเนนใหความสําคัญกับการใชประโยชนจาก
ความรูท่ีมใีหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลเุปาหมายตามที่ทางมหาวิทยาลยักําหนดไว 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
1. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ (ขอ 1 กระทรวงศึกษาธิการ) 
2. การฝกทักษะดานอาชีพเพ่ือแกปญหาความยากจน (ขอ 5 กระทรวงศกึษาธกิาร) 
3. การพฒันากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจดัการ (ขอ 8 กระทรวงศกึษาธิการ) 
4. การจัดการศกึษาเพื่อความมัน่คงของรัฐ (ขอ 9 กระทรวงศึกษาธิการ) 
5. การพฒันาขีดความสามารถในการแขงขนัของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน (ขอ 6 

กระทรวงศกึษาธิการ) 
 
ยุทธศาสตรการจัดการความรูมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (KM Strategy for KU) 

ยุทธศาสตรการจัดการความรูมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  เปนการบรูณาการยุทธศาสตรการจดัการความรู 
3 ยุทธศาสตรประกอบดวย community, network และ cognitive strategies เขาดวยกนั 

• Community strategy เปนการบริหาร จดัการ  สรางและใชประโยชนจากความรูภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งในสวนของความรูทกุรูปแบบทั้งที่เปนความรูแฝง(Tacit knowledge) และความรูแบบกระจางชดั
(Explicit knowledge) ใหความสําคัญในเรือ่งของการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมที่กอใหเกิดการ
เรยีนรู  ถายทอดความรูและแบงปนความรูระหวางบุคลากรและหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร รวมท้ังสรางและใชองคความรูใหเกดิประโยชนอยางแทจริง 

• Network strategy เปนการใหความสําคัญกับความรูที่อยูภายนอกมหาวทิยาลยั  ไมวาความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก  หนวยงานวิจยั   มหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงความรู
จากองคกรในอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกีย่วของกับมหาวิทยาลยั     โดยการสรางความรวมมือในรูปแบบ
ของ Government –University-Industry (GUI) เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมในการถายทอดและบรูณาการ
ความรูทีก่อใหเกิดประโยชนกับทุกสวนท่ีเกี่ยวของ 

• Cognitive strategy เปนรูปแบบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพืน้ฐานตางๆ มาชวย
ในการบริหารจัดการความรูโดยเนนในรูปแบบของความรูท่ีกระจางชดั (Explicit knowledge) เฉพาะ
อยางยิ่งเนนในประเดน็ของการจัดเก็บความรู การแบงปนความรูเพ่ือใหสามารถนําความรูตางๆ ท่ีมี
อยู ที่สรางขึ้นใหมนั้นสามารถกลับมาใชประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยไดอีก    ในสวนนี้จําเปนตองมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุน   
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โครงสรางการจัดการความรูมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

เปาหมาย 
(จากวิสยัทัศนของ
มหาวิทยาลยั) 

• มหาวิทยาลัยที่มีความเปน
เลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

• มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
มาตรฐาน สากล 

• มหาวิทยาลยัที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

• มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากลเพือ่พฒันา
ประเทศอยางยั่งยนื 

 

• แกนนาํในการระดมภูมิปญญา • แกนนาํในการระดมภูมิปญญา 

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

การเรียน/การสอน 
• สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรู
ผล 

 

การวิจัย 
• สะสมภูมิปญญา  
• สรางและพฒันาองคความรูที่หลากหลาย  
• สรางคนที่มีปญญา  สรางผลงานที่มมีาตรฐาน
สามารถแขงขนัไดในตลาดโลก 

การบริการสงัคม 
• รวมพฒันากับชุมชน 
• รับผิดชอบตอสังคม 

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
• เปนเลิศดานการพฒันาชนบท 
• กระตุนใหทุกหนวยงานตระหนักวาการ

ใหบริการทางวิชาการเปนวฒันธรรมหนึ่งที่
ตองปฏิบัติอยางตอเนือ่ง 

กิจกรรมตางๆ ที่ดาํเนนิการ
เพื่อสนับสนนุยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลยั 

• KULN, KITS, M@xLearn, 
โครงการผูชวยสอน 
 

• โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
• โครงการสนับสนนุการวิจัยของ KURDI  
• โครงการวิจยัรวมตางๆ  
• ฯลฯ 

• บัณฑิตยุคใหม 
• โครงการบมเพาะธรุกิจ 
• โครงการที่ปรึกษาและบริการวิชาการตางๆ 
• งานเกษตรแฟร 

• กิจกรรมตางๆ ที่เกีย่วของกับศิลปวฒันธรรม
เชนไหวครู ดนตรี นาฏศิลปไทย กีฬาพืน้บาน เปน
ตน 
• ฯลฯ 

• Staff  • สายสนับสนุนการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย เชน งานบคุคล งานการเงนิ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ยุทธศาสตรหลกัของมหาวิทยาลัย 
1. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. การฝกทักษะดานอาชพีเพื่อแกปญหาความยากจน 
3. การพฒันากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจัดการ 
4. การจัดการศึกษาเพือ่ความมัน่คงของรฐั 
5. การพฒันาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน 

ยุทธศาสตร KM ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

Community/In-house development Strategy Network Strategy 
ICT based KM support system (Cognitive Strategy) 

การจัดการความรูโดยใชโครงสรางพืน้ฐานและระบบงานสารสนเทศตางๆ ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนนุกิจกรรมและการดาํเนนิการกิจกรรมตางๆ เชนฐานความรู ระบบชุมชนสาํหรับ
แลกเปลี่ยนและแบงปนความรู  (NontriNet, KUWIN, KUCITY, Cyber COPs,KU Journals, e-Magazines,…..) 

KM preparation การเตรียมความพรอมดานบุคลากร 
(เชน การฝกอบรมตางๆ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่งมือ, การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรู) 

Basic Infrastructure โครงสรางพืน้ฐานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การจัดการความรูตามภารกจิหลกัของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มลีกัษณะที่เปนโครงการ/กระบวนการดังนี ้
1.  การจัดการความรูสาํหรบัการเรียนการสอน (KM@KU For Learning) 

• Community Strategy เนื่องจากในการเรยีนการสอนจะตองมีการถายทอดความรูระหวางบุคคลตางๆ ที่เกีย่วของ   ดังนั้นการ
พัฒนาบุคคลและกระบวนการในการเรียนการสอน การถายทอดความรูเปนสิ่งจําเปน       

ในกลยุทธนีเ้นนในเรื่องของการสรางปฏิสมัพันธระหวางคนเชนการสอนรวมกันระหวางคณาจารยท่ีอาวโุสกับ
อาจารยใหม    การสรางความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักเรียน   การสรางบรรยากาศในการเรยีนรูทั้งในและนอกชั้นเรียน    
การสนับสนนุการเรยีนรูระหวางรุนพีก่ับรุนนอง  การแนะนําเทคนิคการเรียนการสอน 
o โครงการตําราวิชาการ 
o โครงการถายทอดความรูและประสบการณระหวางอาจารยอาวโุสกับอาจารยใหม 
o โครงการพ่ีสอนนอง   คายการเรียนรูเชนคายทะลุฟา 
o การบรูณาการหรือการปรับหลักสูตรการศึกษา 
o ฯลฯ 

 
• Network Strategy เพ่ือใหมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสามารถรองรับการแขงขันดานการศกึษาการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปน

สากลและมีความหลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา  ดงันั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงตองการผูท่ีมี
ความรูความสามารถเฉพาะดานเปนจํานวนมาก   ความจําเปนในการสรางพันธมิตรเพือ่ดึงความรูจากภายนอกองคกรไมวาจะ
เปนผูรูจากมหาวิทยาลัยช้ันนาํของโลก   องคกรหรือหนวยงานวิจัยตางๆ ก็ตามนับวามีความสําคัญที่เพ่ิมมากขึ้น     การมี
เครือขายความรูภายนอกชวยเปนแรงผลกัดนัใหเกิดองคความรู และนวตักรรมใหมๆ  กาวสูการพัฒนาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   
o โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย นิสิต 
o โครงการหลักสูตรการศึกษาโดยความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา 
o โครงการสหกิจศึกษา 
o ฯลฯ 
 

• Cognitive Strategy การจัดเก็บและแบงปนองคความรูตางๆ ที่มีอยูในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย    ไมวารายวิชา
หรือหลักสูตรเหลานั้นจดัทํา จัดสอนโดยบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยักต็าม 

นอกจากนี้การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือสนับสนุนการจดัการความรูตางๆ สําหรับการ
เรยีน การสอนสามารถชวยใหเกิดการสั่งสมความรูและสามารถนําความรูตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนไดงายยิ่งขึน้  
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังเปนเครื่องมือชวยในการเรยีนรู ส่ังสมความรูและถายทอดความรูอีกดวย 
o M@xLearn จัดเก็บเนื้อหารายวิชา เอกสารประกอบการเรียนการสอนและความรูตางๆ ที่เกีย่วของของแตละวิชา

สําหรับสนับสนุนการเรียนรูในรายวิชาตางๆ     
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o KUWIN ชวยสนับสนุนโอกาสในการเขาถึงแหลงความรูภายในและภายนอกสําหรบัเรยีนรู   
o ระบบเทคโนโลยกีารศกึษาในการพัฒนาสือ่ตางๆ ในการเรียนการสอน ใหเขาใจเนื้อหาตางๆ ไดดีย่ิงขึ้น   
o การจัดระบบ Digital library ของสํานักหอสมุด  และระบบสืบคนวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัยชวยในการเรยีนรู

ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น 
o การจัดบรรยากาศที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชของสํานักหอสมุดชวยสรางบรรยากาศในการเรยีนรูของ

นิสิตมหาวิทยาลัยเปนอยางยิง่  (Learning Environment)   
o การจัดเก็บสื่อการเรยีนรูจากหลักสูตรและรายวิชาตางๆ  เอกสารขอมลูตางๆ เกีย่วกับการศกึษาและมหาวิทยาลยัของ

บรรดาสํานักและคณะตางๆ  
o เครือขายการเรียนรูของนิสิตระหวางวิทยาเขตผาน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
o การดําเนนิกิจกรรม After Action Review (AAR) เรยีนรูปญหาและแนวทางการปองกันและแกไขและจัดเก็บไวใน

รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกสสําหรับใชในอนาคต 
o ฯลฯ 

 
2.  การจัดการความรูสาํหรบัวจิัยและพัฒนา(KM@KU For R&D) 

• Community Strategy การกําหนดความรูและแนวทางการวจิัย   ใช  ถายทอด สรางและบรูณาการความรูจากองคความรูที่มี
อยูในตวัของบคุลากร หนวยงาน กระบวนการ ผลงานวิจยัและอืน่ๆ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  การดําเนนิการเนนใน
เรื่องของการสรางปฏิสัมพันธระหวางนักวจิัยเนนในเรื่องของการสรางแผนที่ความรู   การกําหนดแนวทางการวิจยั   การ
ถายทอดความรูระหวางนักวจิัยอาวโุสกับนกัวิจยัรุนใหม     การสรางนักวิจัยใหมทดแทน การบูรณาการงานวจิัย 
o Knowledge identification:การกําหนดทิศทางการวิจยัและความรูของมหาวิทยาลยั 
o Knowledge Transfer:การถายทอดความรูจากนักวิจยัอาวโุสสูนักวิจัยรุนใหม   ระบบนักวจิัยท่ีปรึกษา  การทํา

โครงการวจิัยรวม  
o Knowledge Creating/Integration: Excellence Center, Special Research Unit (SRU) โครงการสงเสริมการวิจยั    

กลุมโครงการวิจัย 
o Knowledge Storage:การจัดเก็บความรูใหอยูในรูปแบบทีจ่ับตองไดเชนเอกสารหรือฐานขอมูล 
o ฯลฯ 
 

• Network Strategy เนนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการนําความรูจากภายนอกมาใชประโยชนแกการ
พัฒนางานวิจยัของมหาวิทยาลัย     การสรางพันธมิตรในการเสริมสรางศักยภาพในการวจิัยไมวาจะเปนองคกรการวิจัย 
สถาบันการศกึษาหรืออุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในและตางประเทศ    

    หากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสามารถดงึความรูจากหนวยงานตางๆ ที่มหาวิทยาลยัมีการเซ็นสญัญาความรวมมอืใน
ระดับตางๆ (MOU) มาใชประโยชนได กจ็ะนับไดวาเปนอีกวธิีการหนึ่งท่ีจะชวยเสริมสรางศกัยภาพงานวจิัยใหเพ่ิมมากขึ้นให
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เปนไปตามเปาหมายที่วา research university สามารถพัฒนางานวจิัยเพือ่รองรับความตองการของอตุสาหกรรมหรือตลาดได
อยางแทจริง 
o Knowledge identification:การคัดเลือกความรูและแหลงความรูเชนผูเชีย่วชาญหรือหนวยงานภายนอกสําหรับ

สนับสนุนการวิจัย 
o Knowledge Acquisition/Capture: การเชญิ visiting professors  ผูเชี่ยวชาญ นกัวจิัยเฉพาะทางหรือหนวยงานภายนอก

เพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีสําหรบัการวิจยัเฉพาะดานสําหรับบุคลากรและหนวยงานของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

o Knowledge Creation/Integration: การทําวจิัยรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม ท้ังในและ
ตางประเทศ 

o Knowledge Storage:การจัดเก็บความรูที่ไดจากผูเชีย่วชาญหรือหนวยงานภายนอกในรูปแบบตางๆ เชน บทความวจิัย
รวม   บันทึกในเอกสาร  วิดทิัศน หรือระบบฐานขอมูล 

o ฯลฯ 
 

• Cognitive Strategy การจัดเก็บฐานความรูจากการวิจัยและมแีบงปนความรูสําหรับนักวจิัยเพื่อใหสามารถตอยอดงานวจิัยได     
มีการจัดเก็บองคความรูเพ่ือเผยแพรและเปนประโยชนตอสังคม 
o Who’s who in KU: แผนที่ความรูความสามารถของบุคลากรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
o KU Knowledge Map: เกษตรศาสตร(ศาสตรของแผนดนิ) เปนแผนทีค่วามรูความเชีย่วชาญของหนวยงานของ

องคกรตางๆ ในระดับภาควชิา คณะ สถาบันและศูนยวจิัยพิเศษตางๆ สําหรับงานวิจยัและบริการตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก    และแผนที่ความรูนั้นมีการเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางกันดวย 

o KU Research Map:แผนที่ความรูจากการวจิยัและพฒันาไดจากสถาบันวจิัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

o KU Research Community การสรางสังคมนักวจิัยแหง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ
งานวิจยั 

 
3.  การจัดการความรูสาํหรบับรกิารสังคม(KM@KU For Community Service) 

• Community Strategy การกําหนดความรูและแนวทางในการบรกิารตอสังคม   การถายทอดความรูจากงานวิจัยสู
อุตสาหกรรม     การถายทอดความรูจากการวจิัยสูสังคม   การเผยแพรความรูสูสาธารณะ      
o Knowledge identification:การกําหนดทิศทางความรูและบทบาทของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรตอการพฒันา

สังคมไทย    ปจจุบันมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรมีบทบาทในฐานะผูนําทางสังคมหรือรวมกิจกรรมทางสังคมนอย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ท้ังในสวนของคณาจารยและนิสิต 
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o Knowledge Transfer:การถายทอดความรูและเทคโนโลยผีานโครงการพัฒนาวิชาการ  การอบรมสัมมนาตางๆ  งาน
เกษตรแฟร(ความรูสูสังคม) 

o Knowledge Creation   การสรางบุคลากรทีม่ีความรูและคณุธรรมสูสังคม 
o Knowledge Integration: โครงการบมเพาะธุรกิจ 
o Knowledge Storage:คลังความรูสําหรับบรกิารสังคม 
o Knowledge Exchange: การเขารวมโครงการ กจิกรรมตางๆ กับสังคม 
o ฯลฯ 

 
• Network Strategy เนนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการนําความรูที่มีอยูในบคุลากรและหนวยงานตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   มาผสมผสานกับหนวยงานจากภายนอกในการนําความรูที่มนีั้นมาใหบริการแกสังคมและ
การพฒันาประเทศ    

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสามารถดึงความรูจากหนวยงานตางๆ ที่มหาวิทยาลยัเขารวมกับเครือขายตางๆ หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม  เชนการพฒันาอาชพีแกผูมีรายไดนอย   การนําความรูจาก
การวิจยัมาเปนเครื่องมือสําหรับผูพกิาร 
o Knowledge/Technology transfer การสนบัสนุนการพัฒนาวิชาชีพเสรมิรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
o ฯลฯ 

 
• Cognitive Strategy การจัดเก็บฐานความรูสําหรับเผยแพรสูอุตสาหกรรมและสาธารณะในรูปแบบตางๆ  สามารถใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศบางอยางสนับสนุนรวมกับระบบการจัดการความรูเพื่อการวิจยัเชน Who’s who in KU, KU 
Knowledge Map การสรางชมุชนการเรียนรู (CoPs) และเว็บไซทของมหาวิทยาลยัได 

 
4.  การจัดการความรูสาํหรบัสงเสริมศิลปวฒันธรรม  (KM@KU For Traditional Support) 

• Community Strategy    การกําหนดความรูและแนวทางในการสงเสรมิและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม   การถายทอดความรู
จากบุคลากรรุนหนึ่งไปสูบุคลากรอีกรุนหนึ่ง      
o Knowledge identification:การกําหนดทิศทางความรูและบทบาทของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรตอการสงเสรมิและ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  ปจจุบันมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรมีความเจรญิเติบโตอยางมากทําใหเกดิรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรแบบใหมข้ึน ซ่ึงบางครัง้ทําใหวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลยัสูญหายไป 

o Knowledge Transfer:การถายทอดความรูและแนวคิดเกี่ยวกับศลิปะและวัฒนธรรมอนัดีงามของมหาวิทยาลยัจาก
บุคลากรรุนหนึ่งไปสูบุคลากรอกีรุนหนึ่ง 

o Knowledge Creation   การคงไวซึ่งศิลปวฒันธรรมอันดงีามของมหาวิทยาลยั 
o Knowledge Integration: โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ  
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o Knowledge Storage: คลังความรูเกีย่วกับศลิปวัฒนธรรม 
o Knowledge Exchange: การเขารวมโครงการ กจิกรรมตางๆ  

 
• Network Strategy เนนการสรางความรวมมือภายในมหาวิทยาลยั  และการนําความรูที่มีอยูในบุคลากรและหนวยงานตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   มาผสมผสานในการนําความรูท่ีมนีั้นมารณรงคใหบุคลากรเห็นถงึความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรดํารงรกัษาไว    
o Knowledge/Technology transfer การสนบัสนุนบุคลากรในการสงเสรมิ  และทํานุบํารุงไวซึ่งศิลปวฒันธรรมอันดี

งาม  โดยการประกาศยกยองเชิดชูเกยีรติ เปนตน 
• Cognitive Strategy การจัดเก็บฐานความรูเกี่ยวกับศลิปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในรูปแบบตางๆ  สามารถ

ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางอยางสนับสนุนรวมกับระบบการจัดการความรูเพือ่สรางชุมชนการเรยีนรู (CoPs) ของ
มหาวิทยาลยัตอไป 

 
 

********************************************* 


