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โครงการจดัการความรู ้ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

เรื่อง 
ตวัแบบการจัดการความรูเ้ชงิสรา้งสรรค ์“๑๑+๑ ฐานความรู”้ 

: จากประสบการณแ์ละแรงบนัดาลใจสู่การน าไปปฏบิตัิจรงิทัว่ทัง้องคก์าร 
 

Creative Knowledge Management Model "๑๑ + ๑ Knowledge Bases" 
: from experiences and inspirations to practical implementation throughout the organization 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 
การเรียนรู้a(Learning)aและการพัฒนาองค์การa(OrganizationaDevelopment)aบนฐาน

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) โดยการเชื่อมโยงคนและงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง
ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ถือเป็นหัวใจของการยกระดับประสิทธิผลประสิทธิภาพและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์การ เพราะทุนมนุษย์เป็นกลไกขับเคลื่อนทุกองคาพยพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน
ไปสู่อนาคตที่ประสบความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังที่ว่า “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
องค์การ”aหากคนเพียงหนึ่งคนในองค์การaได้มีการศึกษาเรียนรู้และท าความรู้จักงานของตนเองaพร้อมทั้ง
ขยายการเรียนรู้ออกไปสู่การรู้จักงานของเพ่ือนร่วมงานและรู้จักงานในภาพรวมของหน่วยงาน แต่ละคนจะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ก่อให้ เกิดการประสานงานที่ดีระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน รู้จักความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในแต่ละภารกิจ ช่วยให้แต่ละฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกัน
มากขึ้น ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่จะน าความผาสุกและลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกัน           
ได้เป็นอย่างดี ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นความเจริญงอกงามท่ีเป็นผลิตภาพความส าเร็จมวลรวมขององค์การ 

 
ผลงาน “11+1 ฐานความรู้” ซึ่งกองแผนงานได้ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัล “สุดยอดผลงาน

และนวัตกรรมการจัดการความรู้ KU-KM Best Practice Awards” ประจ าปี 2561 จนกระทั่งได้รับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม            
ก าพล อดุลวิทย์ ได้สะท้อนความมุ่งม่ันและแรงบันดาลใจของการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ภายในหน่วยงาน
ตามแนวคิดข้างต้น และถือเป็นสัญลักษณ์ยืนยันความส าเร็จของการเป็นแบบอย่างและต้นแบบหน่วยงานที่ดี 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การในภาพรวมของส านักงาน
อธิการบดีให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเกิดการฝังรากแน่นเป็นวัฒนธรรมองค์การสืบไป 
ตลอดจนให้บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ที่ยั่งยืน 
และสามารถน าตัวแบบที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้กับงานในความรับผิดชอบ
ของตนเองและงานภาพรวมของหน่วยงานต่อไป คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562 
โดยเห็นชอบให้เชิญกองแผนงานถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจการจัดการความรู้ในองค์การ เรื่อง 
“ตัวแบบการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ a“11+1aฐานความรู้”a:aจากประสบการณ์และแรงบันดาลใจ           
สู่การน าไปปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์การ”aและมอบหมายให้ส่วนกลางส านักงานอธิการบดีประสานงาน ซึ่งก าหนด
จัดโครงการวันศุกร์ที่a22aกุมภาพันธ์aพ.ศ.a2562aณaห้องประชุมก าพลaอดุลวิทย์aชั้นa2aอาคารสารนิเทศ 
50 ปี 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ แรงบันดาลใจ 
และแนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานต้นแบบ 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การตามนโยบายและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย   จ านวน 100 คน 

3.1 ผู้อ านวยการหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.2 หัวหน้างานสังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้สนใจทั่วไป 
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานอธิการบดี 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันศุกร์ที ่22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. 
 

6. เปิดรับสมัคร 
เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธทีa่13a- วันพุธทีa่20aกุมภาพันธ์aพ.ศ.a2562aผ่านช่องทางaดังนี้  
(1)aจัดส่งแบบตอบรับมาทีa่คุณพงศนาถ เปรมภิภัสสร ส านักงานอธิการบดีaชั้นaGa 
(2)aโทร.a02-942-8856aภายในa64-4040 
(3)aโทรสาร.a02-942-8856 

(4)aจดหมายอิเล็กทรอนิกส์apsdpnpr@ku.ac.th 

(5)aให้ผู้ประสานงานโครงการจัดการความรู้ของหน่วยงานแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ aKU-KM-PSDa

ส านักงานอธิการบดีa 
(6) สมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/zpx2q0xtFbZFgxxl1 
 
 
 
 
 

7. สถานที่จัดโครงการ 
ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

 
8. งบประมาณด าเนินการ (ใช้งบประมาณเงินรายได้ ส่วนการด าเนินงานส่วนกลาง ส านักงานอธิการบดี) 

              รวม  10,000 บ. 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 

mailto:psdpnpr@ku.ac.tha
file:///L:/KU/KM/2562/(6)%20สมัครออนไลน์ที่%20https:/goo.gl/forms/zpx2q0xtFbZFgxxl1
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9. วิทยากรกองแผนงาน 

คุณกิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
หัวหน้าหน่วยศูนย์ข้อมูล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

คุณภัทรา วณิชชานนท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
หน่วยวิจัยสถาบัน งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

คุณคม ธรรมรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
หน่วยสารสนเทศ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
 

10. รูปแบบโครงการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการปฏิบัติของหน่วยงาน 
 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับแนวคิดการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง 
11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเป็นวัฒนธรรม

ที่ฝังรากแน่นในองค์การ 
 
12. เกณฑ์การประเมินโครงการ 

11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป 
11.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีแนวความคิดที่จะน าตัวแบบที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้หลังเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป 
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ก าหนดการ 

 
โครงการจัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี 

………………………………………………………………………………………………………. 
เรื่อง  

ตัวแบบการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ “11+1 ฐานความรู้” 
: จากประสบการณ์และแรงบันดาลใจสู่การน าไปปฏิบัติจริงท่ัวทั้งองค์การ 

 

Creative Knowledge Management Model "11 + 1 Knowledge Bases" 
: from experiences and inspirations to practical implementation throughout the organization 

 
วันศกุรท์ี่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

 
เวลา หัวข้อเรื่อง   

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร (30 นาที) 
 

 

13.30 – 13.45 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ (15 นาที) 
โดย นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
โดย รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

 

13.45 – 13.55 น. บันทึกภาพถ่ายพิธีเปิดร่วมกัน (10 นาที) 
 

 

13.55 – 14.15 น.  กิจกรรม “เล่าแรงบันดาลใจการจัดการความรู้กองแผนงาน” 
(20 นาที) 
 

 

14.15 – 14.35 น. กิจกรรม “เล่าประสบการณ์การจัดการความรู้ 
             จากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคต” (20 นาที) 
 

 

14.35 – 15.25 น. กิจกรรม “ เล่าผลงาน [11+1 ฐานความรู้] ” (50 นาที) 
 

 

15.25 – 15.45 น. ข้อเสนอแนะ และแนวปฏิบัติที่ดีของการขับเคลื่อน 
การจัดการความรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ (20 นาที) 
 

 

15.45 – 16.30 น. การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(45 นาที) 

 

 
หมายเหตุ : ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการไปแล้วหกเดือน ส านักงานอธิการบดีจะมีการติดตาม 
หมายเหตุ : การน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพ่ือประเมินผล 
หมายเหตุ : ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความส าเร็จของโครงการ 
 
 

 



 

KU-KM-PSD 

 

 
 
 
 
 

 
แบบตอบรับ 

 
โครงการจัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี 

………………………………………………………………………………………………………. 
เรื่อง  

ตัวแบบการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ “11+1 ฐานความรู้” 
: จากประสบการณ์และแรงบันดาลใจสู่การน าไปปฏิบัติจริงท่ัวทั้งองค์การ 

 

Creative Knowledge Management Model "11 + 1 Knowledge Bases" 
: from experiences and inspirations to practical implementation throughout the organization 

 
วันศกุรท์ี่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

 
หน่วยงาน.........................................................โทรศัพท์..............................................  
 

ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน.........ราย ดังนี ้
(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
1. ชื่อ...................................................... ...ต าแหน่ง..................................................โทร..................... 
2. ชื่อ.........................................................ต าแหน่ง..................................................โทร. .................... 
3. ชื่อ.........................................................ต าแหน่ง..................................................โทร.... ................. 
4. ชื่อ.........................................................ต าแหน่ง.......................................... ........โทร..................... 
5. ชื่อ.........................................................ต าแหน่ง..................................................โทร.. ................... 
6. ชื่อ.........................................................ต าแหน่ง...... ............................................โทร..................... 

 
(สิ้นสุดการแบบตอบรับวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/zpx2q0xtFbZFgxxl1 
หรือที่อีเมล์ : psdpnpr@ku.ac.th โทรสาร 02-942-8856  
หรือให้ผู้ประสานงานโครงการจัดการความรู้ของหน่วยงานแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ KU-KM-PSD ส านักงานอธิการบดี 
ติดต่อคุณพงศนาถ เปรมภิภัสสร ส านักงานอธิการบดี ชั้น G โทร. 02-942-8856 ภายใน 64-4040 
 
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที ่www.psdb.ku.ac.th หัวข้อ “ข่าวกิจกรรม” 

 


