
สรุปการประชุมหารือเพื่อติดตามการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในวันที่  26  กันยายน  2550  เวลา  13.00 – 15.00  น. 

ณ หองประชุมกําพล  อดุลวิทย  ชั้น  2  อาคารสารนิเทศ  50  ป 
********************** 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการประเมินสถานะของการจัดการความรูในหนวยงานแลว  ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ
เรียนเชิญประธานคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  มารวมประชุมหารือ  มีจํานวนผูเขารวม
ประชุมหารือเพื่อติดตามการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้งหมดจํานวน  93  คน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน  13  คน 
- ประธานคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงานตาง ๆ  จํานวน  38  คน 
- ผูแทนประธานคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงานตาง ๆ  จํานวน  13  คน 
- รองประธานและคณะทํางานประธานคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงานตาง ๆ  จํานวน  29  คน 
โดยมีประธานคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (รอง

อธิการบดีฝายอํานวยการ)  เปนประธานในที่ประชุม 
ในที่ประชุมไดหารือถึงแนวทางการดําเนินการจัดการความรู  และใหหนวยงานแจงความกาวหนาในการดําเนินการ

จัดการความรูวาหนวยงานแตละหนวยงานนั้นไดดําเนินการจัดการความรูไปแลวอยางไรบาง  ซึ่งในการประชุมหารือครั้งนี้ไดมี
การพูดคุยกันอยางกวางขวาง  เกี่ยวกับสิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการไปแลว  ซึ่งสรุปไดวาหนวยงานสวนใหญมีการดําเนินการ
จัดการความรูแลวแตยังไมเปนรูปธรรม  ขาดศูนยกลางในการประสานงาน  บางหนวยงานขาดความเขาใจในการดําเนินการ   
 คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหแนวทางการ
ดําเนินการจัดการความรูของหนวยงาน  ดังนี้ 

1. ทําการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร  ไมใชทําการจัดการความรูเพื่อใหมีการจัดการความรู 
2. ใหมีการจดัการความรูแฝงอยูในกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานดําเนนิการ  และใหมีรูปแบบในการ

ดําเนินการที่เปนระบบ  เปนรูปแบบ  มีเปาหมายที่ชัดเจน 
 รูปแบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ควรเปนสวนหนึ่งของภาระงานตาง ๆ ที่สามารถตอบสนองตอ
ภารกิจและสามารถทําใหองคกรบรรลุเปาหมายได  ดังนั้นจึงทําใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการทั้งนี้ได
กําหนดรูปแบบเปน  3  สวน 

1.  เนนในเรื่องการใชความรูตาง ๆ ที่มีอยูในมหาวิทยาลัย  ไมวาจะอยูในตัวบุคคลหรือองคกร  หรือ
งานวิจยัตาง ๆ  

2. ใชประโยชนจากความรูที่อยูกับหนวยงานภายนอก  ไมวาจะเปนพันธมติรที่อยูในรูปแบบ
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย  หรือหนวยงานรัฐบาล  เปนตน 

3. เนนในเรื่องการเอาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือชวยในการดําเนินการในสวนของ
การจัดการความรู 

การจัดการความรูนั้นเปนเครือ่งมือหนึ่งที่ชวยใหการดําเนนิงานตาง ๆ นัน้ทําไดดยีิ่งขึน้  การถายทอด
ความรูจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งมวีิธีในการดําเนนิการหลายวิธี  เชน  การทํางานแทนกัน  การสอนงาน
ภายในหนวยงาน  ซ่ึงจะชวยลดคาใชจายในการพัฒนาบคุลากร   



ในแนวคิดของการจัดการความรูนั้นจะมกีิจกรรมที่ชวยใหเกดิการทําการจัดความรูมากมาย  ขึ้นอยูกับวา
กิจกรรมนั้นเปนแบบใด  เหมาะสมกับงานประเภทไหน  เหมาะกับธรรมชาติขององคกรแบบไหน  เชน  การ
พูดคุยหารือกนัหลังจากเสรจ็สิ้นกิจกรรมไปแลวกเ็ปนการจัดการความรูอยางหนึ่งทาํใหทราบถึงปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นเพื่อจะใหสามารถดําเนินกิจกรรมในครั้งตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เปนตน 

จะเห็นไดวากจิกรรมตาง ๆ ที่ยกตวัอยางมานั้นเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินการอยูแลวในมหาวิทยาลยั
ไมไดมีความแปลกใหมแตอยางใด  การจัดการความรูนั้นก็จะแฝงอยูในกิจกรรมที่ดําเนินการอยูแลว  แตควรใหมี
การบันทึกไวเปนเอกสารมีการจัดเก็บรวบรวมใหเปนหมวดหมูสามารถนํากลับมาใชไดเมื่อตองการ  หนวยงาน
ตองเนนใหบุคลากรตระหนกัถึงความสําคัญของความรูที่เกิดขึ้น 

หัวใจหลักของการจัดการความรู  คือ  ทําอยางไรใหคนในองคกรสามารถนําความรูที่มีอยูมาใชประโยชน
ใหไดมากที่สุด  ซ่ึงขึ้นอยูกบัวิธีการและกจิกรรมของแตละองคกรวาจะมีกระบวนการอยางไร  ในชวงเริ่มตนของ
การจัดการความรูนั้นไมตองการใหมกีารลงทุนอะไรมากมาย  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามสีวนชวยใน
การจัดการความรูนั้นปจจุบนัมีเครื่องมือชวยมากมาย  เชน  Blog  WIKI  หรือ Web board  แตที่สําคัญคือเราควร
ตองมีกระบวนการหรือแนวทางที่จะทําใหคนเขามามีสวนรวมดวย  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศถาไมมีคนเขามา
ใชมันก็จะตายไปในที่สุด  ดงันั้นสิ่งสําคัญคือจะทําอยางไรใหคนเขามาแลกเปลี่ยนความรู  หรือนําความรูที่มีอยูมา
ใชประโยชนใหมากขึ้น  โดยมหาวิทยาลัยจะเปนสื่อกลางในการเปดเวทีใหบุคลากรไดเขามาแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง
กันและกัน 

สรุป 
1.  ทุกคนควรตระหนกักอนวาการจัดการความรูจะชวยใหองคกรพัฒนาขึน้  อยาทําการจัดการความรู

เหมือนกับโดนบังคับใหทํา 
2. ใหมองวาการจัดการความรูนั้นทําใหทานทํางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. พยายามสอดแทรกการจัดการความรูใหแฝงอยูในงานประจําที่ทํา 

 
ตัวอยางการเริ่มตนดาํเนินการในดานการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในหนวยงานขึ้น 
- จัดทําเวบ็บอรด  และมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานเขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  

เพื่อที่จะใหผูทีม่ีลักษณะงานที่คลายกันสามารถทํางานแทนกันได 
- จัดใหมีการประชุมกันทกุวนัอังคาร  เพื่อหารือกันวาจะทาํการจัดการความรูในเรื่องอะไรบาง  โดย

ทางบัณฑิตวิทยาลัยไดเร่ิมตนจากการนําเอาภารกิจของหนวยงานมาวเิคราะหวามีอะไรบางที่สําคัญ  
และตองนํามาทําการจัดการความรูเปนลําดับแรก  ซ่ึงจากการประชุมไดขอสรุปวาตองนําเรื่องการ



ใหบริการมาทาํการจัดการความรู  และไดตัง้เปาหมายไวใหเปนปแหงการบริการที่เปนเลิศ  และได
คุยกันวา ณ ปจจุบันควรจะเริ่มจากงานบรกิารเรื่องใด เชน เร่ืองการรับสมัคร  บัณฑิตวิทยาลัยก็จะนํา
เร่ืองการบริการในการรับสมัครมาทําการจัดการความรู  จัดทําเปนคูมือ  และทําการประชาสัมพันธ  
เผยแพรความรูใหทุกคนในหนวยงานรับรู  ซ่ึงทุกคนในหนวยงานจะตองรูเร่ืองการรับสมัคร  
สามารถตอบคําถามไดทุกคน 

- เนนในเรื่องของการพัฒนา  และสรางความรูใหกับบุคลากร 
- จัดทําแผนที่ความรูความสามารถ  โดยใหบุคลากรเขียนความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  นําความรูที่มี

อยูในตวัในดานการทํางานของตน  เขียนใสเว็บบอรด  เพื่อใหคนทีไ่มมีความรูในดานนั้นๆไดเขามา
ศึกษา  และสามารถรูไดวาหากตองการรูลึกในเรื่องนัน้ๆควรที่จะไปปรึกษาใคร 

สรุปการจัดการความรูท่ี ณ ปจจุบันบัณฑติวิทยาลัยไดทําคือ 
 การนําการจัดการความรูมาสนับสนุนในเรื่องของการใหบริการ  การใหบริการตอบคําถาม  การ
แกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นโดยใชวิธีดังนี ้

1. การถายทอดความรูระหวางคน  เพื่อใหคนที่มีลักษณะงานใกลเคียงกนัสามารถทํางานทดแทน
กันได 

2. จัดทําระบบโดยใชเทคโนโลยีเขามาชวย  จดัทําคลังคําถาม คลังคําตอบ  ซ่ึงลักษณะคําถามของผู
ที่เขารับบริการสวนใหญจะเปนคําถามในลักษณะเดิมๆ  ประมาณ 70%  ซ่ึงคลังคําตอบจะ
เชื่อมโยงไปยงัเอกสาร กฎระเบียบ  ที่สามารถใชอางอิงได  สวนลักษณะคําถามอีก 30% ที่เหลือ
จะตองดวูาบุคคลใดในหนวยงานสามารถตอบคําถามได  และทุกครั้งทีม่ีการตอบคําถาม  คําถาม
จะถูกบันทกึเขาสูระบบเพื่อเพิ่มลักษณะคําถามเดิมจาก 70% เปน 80% 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

- จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในหนวยงานขึ้น 
- เรียกประชุมคณะกรรมการฯเพื่อหารือวาจะทําการจัดการความรูไปในทิศทางใด  โดยดูจากภารกจิ

หลักของหนวยงาน  ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ภารกิจไดแก 
1. การเรียนการสอน 
2. งานวิจยั 
3. งานบริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยเกณฑที่เลือกคือ  ตองเปนกิจกรรมหลัก  ทําไดงาย  ประหยดั  และสามารถทําไดทันที  ซ่ึงได
ขอสรุปคือ  เลือกภารกจิการเรียนการสอน  มาทํา KM ACTION PLAN  ซ่ึงเรื่องที่จะนาํมาทําการ



จัดการความรูที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้นมีหลายเร่ือง เชน เร่ือง  การนําความรูจากอาจารยผูที่ใกล
จะเกษียณ  เทคนิคการสอน  การผลิตสื่อการสอน เปนตน 

- เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของแตละภาควิชา 
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร 

- จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในหนวยงานขึ้น 
- ใหแตละงานไปเขียนกระบวนการทํางานของงานตนเอง  และจัดลําดับงานตามความสาํคัญ  โดยให

เกณฑในการเลือกวางานใดที่เกี่ยวของกับสวนกลางหรอืคนหมูมาก  ใหจดัลําดับความสําคัญไวใน
ลําดับตนๆ 

- ไดตั้งกรอบในการทําการจัดการความรูไวส่ีมุมคือ 
1. Tacit to Tacit  คือใหบุคคลนําความรูที่มีอยูในตัวออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันกับบุคคลใน

หนวยงาน  โดยต้ังเปาไววาทาํอยางไรใหหนึ่งคนรูหลายงาน  และหนึ่งงานรูหลายคน  เปดเวทจีัด
กิจกรรมใหบคุลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

2. Tacit to Explicit  คือนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  มาทําเปนคูมือในการปฏิบัติงาน 
3. Explicit to Explicit  คือเมื่อไดคูมือในการปฏิบัติงานแลว  ก็สามารถนาํความรูในคูมอืมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู  และสามารถสรางคูมือในการปฏิบัติงานเลมตอไปได 
4. Explicit to Tacit  คือนําคูมือในการปฏิบัติงานไปเผยแพร  ใหคนที่ตองการเรียนรูงานดานตางๆ

สามารถเขามาศึกษาหาความรูไดจากคูมือเลมนั้นๆ  และคนที่มาศึกษาหาความรูจากคูมือก็
สามารถนําความรูที่ไดไปแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับอีกบุคคลหนึ่ง  กลับเขาไปสูขั้นตอนทีห่นึ่งอีกครั้ง
หนึ่ง 

- จัดทําโปรแกรมที่สามารถจัดเก็บความรู  และสามารถนํามาใชไดอยางเปนระบบ 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในหนวยงานขึ้น 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดทําการจัดการความรูไวสามดานคือ 

1. งานวิจยั  ไดจดัทําระบบพี่เล้ียงนักวิจยั  โดยใหนักวิจยัรุนเกาที่มีความเชีย่วชาญคอยดูแลและสอน
เทคนิคตางๆในการทําวจิัยใหกับนกัวจิัยรุนใหมๆ 

2. นิสิต  ไดเปดเวทีใหอาจารยที่เปนที่ปรึกษาของนิสิต  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิค  วิธีการในการ
เปนที่ปรึกษาของนิสิต 

3. การบริหารจัดการ  ไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหผูที่ตองการเรียนรูไดศึกษา 



 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

- จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในหนวยงานขึ้น 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.ไดทําการจดัการความรูไวสามดานคือ 

1. จัดทําฐานขอมลูงานวิจยั 
2. จัดทําการจดัการความรูตามภารกิจของหนวยงาน  เร่ืองการใหบริการ  การเผยแพร

ประชาสัมพันธ  ถายทอดงานวิจยั 
3. การบริหารจัดการ  ไดจดัทําคูมือในการปฏิบัติงานไวครบทุกงานแลว  กําลังอยูในขัน้ตอนการ

รวบรวมเผยแพร 
 
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

- จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในหนวยงานขึ้น 
- ไดจัดทํา Blog เปนเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
สรุป 

สําหรับการดําเนินการจดัการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระยะตอไปนั้น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอใหทุกหนวยงานจัดสงองคความรู  และแผนการจัดการความรูของหนวยงาน  สง
มายังมหาวิทยาลัย  เพื่อรวบรวมและจดัระบบตอไป 
 

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

 
 




