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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ หลกัการการจัดการความรู 

การจัดการความรูในองคกร   หมายถึง   การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร  ซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงสุด   โดยที่ความรูมี  ๒ ประเภท คือ 

       - ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ ไดจากประสบการณ 
พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ   เปนความรูที่ไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการ
คิดเชิงวิเคราะห บางคร้ังจึงเรียกวาเปน ความรูแบบนามธรรม 

       - ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได 
โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางคร้ังเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม 

แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู  (Knowledge Management Action Plan) มา
จากแนวคิดกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  และกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)   ประยุกตในการจัดทําแผนการ
จัดการความรู  (KM Action Plan) ดังนี้ 

๒ 

 



      ๑ )  ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  (Knowledge Management Process)        

 
 
 ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  (Knowledge Management Process)  เป น

กระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหบุคลากรในองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการ
ความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร  ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ประกอบดวย 

  (๑) การบงช้ีความรู  เชนพิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร, ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง, อยูในรูปแบบใด, อยูที่ใคร 
   (๒) การสรางและแสวงหาความรู  เชนการสรางความรูใหม, แสวงหาความรูจาก
ภายนอก, รักษาความรูเกา, กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 
   (๓) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู  เพื่อเตรียมพรอม
สําหรับการเก็บความรู อยางเปนระบบในอนาคต  
   (๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน
, ใชภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
   (๕) การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ
สะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
   (๖) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit 
Knowledge อาจจัดทําเปน เอกสาร, ฐานความรู , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณี เปน Tacit 

๒. การสรางและแสวงหาความรู  

(Knowledge Creation and Acquisition) 

๓. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู  

(Knowledge Codification and Refinement) 

๕. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

๗. การเรียนรู (Learning) 
ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรอืไม 

ทําใหองคกรดีขึ้นหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

ความรูอยูที่ใคร  อยูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

จะแบงประเภท หัวขออยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 
เรามีความรูเร่ืองน้ันหรือยัง 

๑. การบงช้ีความรู  

(Knowledge Identification) 

๓ 

 



Knowledge อาจจัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน, กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหง
การเรียนรู, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 
   (๗) การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรู
จาก  สรางองคความรู นําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยาง
ตอเนื่อง 

     กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เปน

กรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม
ภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู  ประกอบดวย  ๖ องคประกอบ  ดังนี้ 

  (๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและ
สนับสนุนจากผูบริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น) โครงสรางพื้นฐานขององคกร ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ มี
ระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 

  (๒) การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นกับทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

  (๓) กระบวนการและเคร่ืองมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรูสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเคร่ืองมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะ
ขององคกร (ขนาด  สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร 

  (๔) การเรียนรู  เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของ
การจัดการความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและ
ปรับปรุง 

  (๕) การวัดผล  เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม, มีการ
นําผลของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น มีการนําผลการวัดมาใชในการ
สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู  และการวัดผลตองพิจารณาดวย

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกยองชมเชย 
และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

เปาหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 

  
Robert 

 

๔ 

 



วาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ (Output) หรือวัดที่ประโยชนที่จะ
ไดรับ (Outcome) 

  (๖) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการ
ของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่
ทําในแตละชวงเวลา 

 
 
 
       
 

 
 

 
 
 การประยุกตใชการจัดการความรู 
 ตามแนวคิดนี้มหาวิทยาลัยกําหนด ขอบเขตการจัดการความรู  (KM Focus Area) ซึ่งเปน

การกําหนดขอบเขตความรูหลัก (Core Knowledge) และ เปาหมายการจัดการความรู (Desired 
State) ของมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู กําหนด
หัวขอองคความรูหลัก (Knowledge Theme) มี CKO หัวหนาสวนงานระดับสํานักหรือเทียบเทาเปน
ผูกํากับ  จัดทําแผนการจัดการความรูของสวนงาน โดยใหสวนงานประเมินตนเองเร่ืองการจัดการ
ความรู ซึ่งผลลัพธที่ไดจะนํามาใชประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรูของสวนงาน และ
กิจกรรมในแผนการจัดการความรูจะตองสงผลใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice/BP) ของ 
มหาวิทยาลัย และองคความรูจากวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (อาจเปนเรื่องที่ทํามาแลวและมีการ
ปรับปรุง ติดตามความสําเร็จอยางตอเนื่อง โดยองคประกอบในการพิจารณาควรมีแนวทางที่ไดมาจาก
ประเด็นเหลานี้ คือ  
   (๑) เปนเรื่องที่จําเปนสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน/  ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับ
ของหนวยงานตนเอง หรือ  
   (๒) เปนเร่ืองที่สําคัญตอองคกร หรือ 
   (๓) กระบวนการทํางานหลัก (Key Work Process) 
    - หนวยงานตองมีการกําหนดโครงสรางทีมงาน KM   เพื่อมาดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู  ใหการจัดการความรูบรรลุผลตามเปาหมาย KM ประกอบดวย CKO และ 
ทีมงานการจัดการความรูของสวนงาน  
    - ดําเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรูไปพรอมๆ กันตามแผนการจัดการ
ความรู  เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรแลว  ผูบริหารทุกระดับจะตองรวมผลักดันใหเกิดการบูรณา
การ กระบวนการจัดการความรู  (KM Process) ใหยึดถือปฏิบัติอยูในกระบวนงาน  (Work Process)  

แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู  (Knowledge Management Action Plan)  
ตามแผนงานฉบับน้ี   ไดดําเนินการตามแผนแมบทการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ นําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)   มาประยุกตและ
บูรณาการในการจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 

๕ 

 



ของการปฏิบัติงาน  รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change  
Management Process) ใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขององคกรในขอบเขต KM และเปาหมาย KM  ใน
เรื่องอื่นๆ ตอไป   ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 

 

๑.๒ เครื่องมือสนับสนุนการจัดการ ความรู 

เคร่ืองมือการจัดการความรู เปนเคร่ืองมือที่ใชในการคนหา ถอด ดักจับ และจัดเก็บความรู ซึ่ง
ในคูมือนี้ไดเสนอเครื่องมือการจัดการความรูที่นิยมใชในหนวยงานทั่ว ๆ ไป โดยสังเขปดังนี้ 

 - One Point Lesson เปนการถายทอดความรูผานบทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point 
Lesson)  

  - One Point Article บทความที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางองคความรูที่มีอยูใน
องคการผสมผสานกับการบริหารจัดการที่เปนแบบอยาง (Best Practice) 

 - One Point Knowledge บทความจากประสบการณ เกิดขึ้นจากการรวบรวมเร่ืองราว
ที่นาสนใจ เคล็ดลับทางเทคนิคดานตาง ๆ บทความที่เกิดจากประสบการณของพนักงานในองคการ 

 - One Point Sharing บทความสรางแรงบันดาลใจ บทความเก่ียวกับธรรมะที่นาสนใจ 
บทความ   ที่สรางพลังและแนวคิดเชิงบวก ซึ่งนํามาถายทอดและแบงปนภายในองคการ 

 - Media Clipping บทความขาวสารที่นาสนใจ บทความทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ขาวสารขององคการที่นาสนใจจากหนังสือพิมพสงตรงถึงพนักงานทุกวัน และบันทึกเขา Knowledge 
Centre  

 - BAR “Before Action Review” เรียนรูกอนลงมือทํา เปนการคุยกันกอนลงมือปฏิบัติ
ภารกิจใด ภารกิจหนึ่ง ซึ่งจะทําใหการทํางานเปนไปตามแผนที่วางไว และเปนเทคนิคหนึ่งที่ชวยใหงาน
สําเร็จตามเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ย่ิงคุยกัน ก็จะได “ความรู” ออกมา ถาใชบรรยากาศที่เหมาะสม 
สถานที่เหมาะสม วาจาที่เหมาะสม ไมทะเลาะ ไมตําหนิ ถอดยศ ถอดตําแหนง เคารพความคิด ปยวาจา 
ฯลฯ และฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กระบวนการทํางานก็จะราบรื่น  

 - ARR “After Action Review” เทคนิคที่จะทํากันหลังภารกิจ (Mission) สําคัญๆ เพื่อ
เปนประโยชน เปนความรูเปนการตอยอดความคิด ทําใหในอนาคตจะไดมีแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
เร่ือยๆเทคนิคนี้คลายกับ Show & Share เพียงแตจํากัดหัวขอเอาเฉพาะหลังกิจกรรมหลังภารกิจที่ผาน
ไปแลว โครงการ (Project) เสร็จแลว ย่ิงคุยกันจะได “เกลียวความรู” ออกมา ถาใชบรรยากาศที่
เหมาะสม ไมตําหนิ ถอดยศ ถอดตําแหนง เคารพความคิด ปยวาจา ฯลฯ 

 - Knowledge Sharing Internet & Intranet การรวบรวมเร่ืองราว และบทความที่
เปน Best Practice ขององคการที่ทุกคนสามารถเขาถึงและคนหาในเร่ืองราวตางๆทั้งบทความ 
Multimedia   e learning 

 - Communication สื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ E – mail โปสเตอร วารสารภายใน 
บอรด ปาย เสียงตามสาย ฯลฯ 
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 - Transfer Knowledge to People การพัฒนาหลักสูตรอบรมโดยใชหลักการ IDP 
(Individual Development Plan) 

 - การศึกษาดูงาน (Study tour)  เปนการขอไปเรียนลัดจากประสบการณของผูอื่นโดย
เขาไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติจริงๆของเขา หรืออาจใชในหนวยงานตนเองโดยการใหเพื่อนที่ทําดีๆ
สาธิตหรือทําเปนตัวอยาง ใหเราดู ใหเราเรียนรูก็ได 

 - CoP เปนแหลงกิจกรรมแลกเปลี่ยน แบงปน และเรียนรูรวมกันสําหรับเครือขาย 
(Network) ของคนที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญรวมกันแลกเปลี่ยนความรูประสบการณเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และสรางผลประโยชนทางธุรกิจ 

 - Dialogue สุนทรียสนทนา การสนทนาตั้งแต ๒ คนขึ้นไป เปนการสนทนาที่ใชการฟง
เชิงลึก (Deep Listening) ฟงแบบไมมีอคติ ไมรีบรอนตัดสิน เปนการสนทนาเพื่อคนพบตนเอง สะทอน
ใหเห็นตัวตนของเรา เขาใจซึ่งกันและกัน ไดจุดประกายความคิด ตอยอดความคิด แลกเปลี่ยนการเรียนรู 
เปนทักษะดาน KM ที่ตองฝกใชบอยๆ การสนทนาแบบ Dialogue จะไมมีถูก ผิด คุยแบบ Open Heart 

 - Appreciative Inquiry “AI” เปนกระบวนการคนหาสวนที่ดีที่สุดในคน องคการ 
สังคมและเปดชองใหสวนที่ดีเหลานั้นออกมาแสดงพลัง – พลังเชิงบวก ทักษะ AI ไมไดหยุดอยูเพียงการ
ตั้งคําถาม แตยังรวมไปถึงการสรางบรรยากาศ การสรางความสัมพันธ การเลาเร่ือง การจัดทํา “ขุม
ความรู” แบบเอาความสําเร็จมาบันทึก 

 - Story telling เทคนิคการถายทอดความรูจากคนหนึ่งสูคนหลายคนผานกระบวนการ
เลาเร่ือง สามารถทําไดทั้งในรูปแบบการเลาเร่ือง การสัมภาษณ การถายเปนหนังสารคดี ทั้งนี้ขึ้นกับ
เนื้อหาที่ตองการนําเสนอ Story Telling จะเปนวงที่สรางพลังใจ ใหเกิดการคิด ตกผลึก และสะทอน
ตัวตนออกมา 

 - Coffee Meeting เปนการเลาเร่ืองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศ
สบายๆ เปนการเปดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบไมเปนทางการ 

 - Peer Assist เรียนรูกอน เพื่อนชวยเพื่อน กอนจะเร่ิม “ลงมือทํา” ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่
เราไมสันทัด หรือยังไมเคยทําในขั้นตอนแรกของการจัดการความรูคือหาขอมูล วามี Best Practice 
และถือเปนกัลยาณมิตร ที่อาจชวยแนะนําหรือใหความรูเราได ในที่นี้อาจเปนเพื่อนรวมงานในองคการ
เดียวกันหรือเปนเครือขายตางองคการ เปนการเรียนรูเพื่อตอยอดความคิดนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สภาพกันทํางานของเรา  

 - Retrospect เรียนรูภายหลัง เรียนรูหลังเสร็จงานเรียกวา “การประชุมทบทวนงาน”                   
เปนกิจกรรมที่คลาย AAR “After Action Review” แตมุงเนนรายละเอียดเจาะลึกและเปนพิธีการกวา             
อาจดําเนินการไมก่ีชั่วโมงหรือไมก่ีวันหลังงานเสร็จแตไมควรเกิน ๒-๓ สัปดาห AAR เปนการประชุม
ทบทวนงานยอย ที่เปนสวนหนึ่งของงานใหญแต “การประชุมทบทวนงาน” เปนการประชุมทบทวนงาน
ของโครงการใหญภาพรวม การดําเนินการเม่ือภาพรวมเสร็จสิ้น 

 - Mentoring การเปนพี่เลี้ยง เปนการถายทอดความรูแบบตัวตอตัว  แบบระยะยาวจาก
เพื่อนรวมงานที่มีความรูประสบการณและความเขาใจงานมากกวา  ไปยังพนักงานใหมหรือเพื่อน
รวมงานที่มีความรูและประสบการณนอยกวา เปนการฝกงานรูปแบบหนึ่ง พี่เลี้ยงไมจําเปนตองเปน
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หัวหนางาน  แตอาจจะเปนเพื่อนรวมงานที่มีตําแหนงสูงกวาและประสบการณมากกวา  ซึ่งอยูใน
หนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานกันก็ได 

 - Coaching การสอนงาน  โดยหัวหนางานหรือผูที่มีประสบการณทํางานมากกวาจะให
คําแนะนําวิธีปฏิบัติงานแกลูกนองหรือพนักงานใหม  โดยเปนกระบวนการที่ใชเวลาไมนานและมักจะมี
ลักษณะเปนการพูดคุยหารือกันเปนครั้งคราว เพื่อปรับปรุงการทํางานในดานใดดานหนึ่งแบบมีเปาหมาย
ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง  เนนผลการปฏิบัติงานหรือเนื้อหาของงานเปนสําคัญ  โดยใชการสื่อสารทั้ง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ มีการติดตามและประเมินผล เพื่อใหพนักงานมีการนําไปใช คิดเปน 
ทําเปน และแกปญหาได 

 - Training, on the job Training เปนกิจกรรมที่ใหผูรวมกิจกรรมไดฝกหัดปฏิบัติ เปน
การทํางานไป เรียนรูไป ทําความเขาใจไป 
 

 

๘ 

 



 

สวนที่ ๒ 

แผนแมบทการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 
 

๒.๑ ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ตองดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง และการบริหารจัดการยังจําเปนตองอาศัยกฎหมายของประเทศในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ไดกําหนดให “สวนราชการ
มีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดย
ตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรู ในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม และพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ...”ประกอบกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติในมาตรฐานที่ ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู เปนสวนขับเคลื่อนและผลักดันให
มหาวิทยาลัยฯ ตองมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๔ 
ตอนที่ ๕๑  ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเปนนิติ
บุคคล  กําหนดสถานภาพและวัตถุประสงค (ตามมาตรา ๖) ไว “ใหเปนสถานศึกษาและวิจัย มี
วัตถุประสงคใหการศึกษาวิจัย สงเสริมและใหบริการทางพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 

มหาวิทยาลัยวางแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู ตามที่ปรากฏในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องคประกอบที่ ๗ 
การบริหารและการจัดการ  ตัวบงชี้ที่  ๗.๒ มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสถาบันการเรียนรู  อางอิงจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ ๓ กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายกันอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ
เพื่อใหทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

ผลการดําเนินการที่ผานมา เปนการดําเนินการแบบปตอป โดยมีกรอบแนวทางในการจัดการ
ความรู (KM Focus Areas) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย แตยังไมเพียงพอที่จะทําใหมหาวิทยาลัย
บรรลุสูพันธกิจและวิสัยทัศนตามที่ไดตั้งไวอยางสมบูรณ คณะผูบริหารจึงไดดําเนินการในเร่ืองการ
จัดการความรูอยางจริงจังและตอเนื่อง แตดวยความที่มหาวิทยาลัย เปนองคกรขนาดใหญ มีบุคลากร
และบุคคลที่ เก่ียวของมากมาย จึงทําให ยังไมสําเร็จตามที่คณะผูบริหารมุงหวัง  โดยไดแตงตั้ง 

๙ 

 



คณะกรรมการจัดการความรูขึ้นใหม ประกอบดวยคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ ๑. คณะกรรมการกํากับ
นโยบายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนประธาน มีกรรมการสภาวิชาการจากสวนงาน
ตางเปนกรรมการ  ทําหนาที่ กํากับดูแล ติดตามการบริหารจัดการองคความรูใหเปนไปตามเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรูในสวนงาน ถายทอดนโยบายการ
จัดการความรูและเปนตนแบบการจัดการความรูสูบุคลากรในสังกัด และ ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการความรูมหาวิยาลัย มีรองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธาน มีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรอง
ประธาน และกรรมการอีกจํานวน ๒๙ รูปหรือคน ทําหนาที่นํานโยบายการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยสูแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความรูในสวนงาน ทําหนาที่ผลักดัน สนับสนุน สงเสริม และ
ใหความรูการจัดการความรู การใชประโยชนองคความรู เพื่อใหเกิดการนําความรูไปสูการปฏิบัติงานที่
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  

เพื่อใหการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศนที่ กําหนด คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการความรูมหาวิทยาลัย ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู 
โดยเทคนิคการระดมความคิดเห็น การวิเคราะหองคกร และกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการองค
ความรูในองคกร ดังนี้ 

๑. การระดมความคิดเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงความเปนเลิศดาน
พระพุทธศาสนา (Change to high performance organization in Buddhism) 

๒. วิเคราะหการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และ
อุปสรรค อันจะเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคตอไป 

๓. กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการจัดการความรูในองคกร  
 
แผนแมบทการจัดการความรูนี้ จึงไดบูรณาการการจัดการความรูสูองคกรแหงความเปนเลิศ 

ภายใตปรัชญา“องคกรวิถีพุทธ” และ โดยมีวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 วิสัยทัศนการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 

  “องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)” 

 พันธกิจการจัดการความรู 

 ดําเนินการจัดการความรูเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรทุกระดับ
ใหมีขีดความสามารถเพียงพอตอการผลิตบัณทิต วิจัยและใหบริการวิชาการที่เปนเลิศดวยคุณธรรม 
จริยธรรม อีกทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัยดวยความรูที่จะสงผลใหมีระบบ
สารสนเทศความรูที่พรอมใชตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 
 

 ยุทธศาสตรการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 

  ๑. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญ 
  ๒. พัฒนากระบวนการและวัฒนธรรมการเรียนรู 

๑๐ 

 



  ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู 

 แผนการดําเนินงานจัดการความรูมหาวิทยาลัย 

  ๑. ป ๒๕๖๐ เปนชวงการยกระดับองคกรแหงการเรียนรู (Start up and standard) 
  ๒. ป ๒๕๖๑ เปนชวงการแบงปนองคกรแหงการเรียนรู (Sharing to Success) 
  ๓. ป  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เป นช วงการมุ งสู อ งคกรแห งการเรียนรูที่ เป น เลิศ 

(Sustainability and Excellence) 
 กรอบแนวคิดการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรูมหาวิทยาลัย ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑ 

 
 

๒.๒ โครงสรางการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย 
คณะกรรมการกํากับนโยบายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู
มหาวิทยาลยั คณะอนุกรรมการจัดการความรูประจําสวนงาน KM Facilitator ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒ 

 

๑๑ 

 



 

 

๒.๓ บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเก่ียวของ 

๒.๓.๑ คณะกรรมการกํากับนโยบายจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  

  รองอธิการบดีฝายบริหาร เปน ผูบริหารการจัดการความรู มหาวิทยาลัย (Chief 
Knowledge Officer: CKO)  และ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู มหาวิทยาลัย 

  หัวหนาสวนงาน เปนผูบริหารจัดการความรูสวนงาน และเปนประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการจัดการความรูในสวนงาน   

 อํานาจหนาที่ 

 ๑. กํากับ ดูแลการดําเนินการจัดการความรู ของ มหาวิทยาลัย เพื่อใหการจัดการความรู
บรรลุเปาหมายหรือสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม   

 ๒. แตงตั้งคณะทํางานหรือทีมงานเพิ่มเติมเพื่อใหมีหนาที่และมีความรับผิดชอบเก่ียวกับ
การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูของ มหาวิทยาลัย และเปนทีมงานเครือขาย เพื่อดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูใหเปนไป  เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของ มหาวิทยาลัย 

 ๓. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

๑๒ 

 



 ๔. รายงานความกาวหนาเก่ียวกับการดําเนินงานการจัดการความรูของ มหาวิทยาลัย ให 
คณะกรรมการกํากับนโยบายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยทราบ 

๒.๓.๒ คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

   - รองอธิการบดีในสวนกลาง ๓ รูป รองอธิการบดี ที่เปนผูแทนวิทยาเขต ๓ รูป  
   - คณบดี  ๕ คณะ  ผูแทนหัวหนาสวนงานระดับสํานัก ๕ รูป 
   - ผูชวยอธิการบดี ๖ รูป 
   - ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา ๔ รูป 
   - ผูทรงคุณวุฒิ  ๓ คน 
   - ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ ฯ และ เลขานุการ 
   - รองผูอํานวยการกองกลาง       กรรมการฯ และ ผูชวยเลขานุการ 

   อํานาจหนาที่  

  ๑. กําหนดนโยบายการจัดการความรู ที่ตอบสนองวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย  
  ๒. ผลักดัน สนับสนุน สงเสริมและใหความรู การใชประโยชนองคความรู เพื่อใหเกิด

การนําความรูไปสูการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
  ๓. ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู และรายงานใหคณะกรรมการนโยบาย

การจัดการความรูเปนรายไตรมาส 
 

๒.๓.๓ คณะอนุกรรมการจัดการความรูในสวนงาน  

 อํานาจหนาที่ 

  ๑. นํานโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยสูแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความรูในสวนงาน  

  ๒. ทําหนาที่รวมกับคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู ผลักดัน สนับสนุน 
สงเสริม และใหความรูการจัดการความรู การใชประโยชนองคความรู เพื่อใหเกิดการนําความรูไปสูการ
ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

  ๓. ติดตามและประเมินผล การจัดการความ รู ในสวนงาน และรายงานให
คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูเปนรายไตรมาส 

  ๔. เปนผูประสานงานจัดการความรูและตนแบบการจัดการความรูในสวนงาน 
 

๑๓ 

 



๒.๓.๔ บทบาทของคณะกรรมการการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 

 ๑) ผูบริหารการจัดการความรู  (CKO : Chief Knowledge Officer) 

 บทบาทของประธานอนุกรรมการจัดการความรูสวนงาน (CKO) 

  ๑. ไมเนนการบริหารกระดาษ กฎระเบียบ แตเนนการบริหารความสัมพันธระหวางคน 
  ๒. สื่อสาร และ กํากับ ดูแล การจัดการความรู (KM) ในองคกร 
  ๓. เปนตนแบบ (Role Model)  KM ขององคกร โดยมีความรูความเขาใจที่ดีใน

กระบวนการการจัดการความรูและลักษณะที่สําคัญ สามารถนําเสนอความคิดเก่ียวกับ KM ใหกับ
คณะทํางานการจัดการความรูของสวนงาน (KM Team) ในองคกร 

  ๔. สรางการยอมรับ KM ตลอดจน ผลักดัน และสนับสนุนกําลังพล ใหเกิดการการ
สราง การถายทอด และใชประโยชนองคความรู รวมถึงการยกระดับความรูสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice) และนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย 

 หนาที่ของประธานอนุกรรมการจัดการความรูสวนงาน (CKO) 

  ๑. เปนอนุกรรมการการจัดการความรูของ มหาวิทยาลัย และเปนประธานในการ
ดําเนินการจัดการความรูของสวนงาน 

  ๒. พิจารณากําหนดขอบเขต เปาหมาย และแนวทางการจัดการความรูและแผนการ
จัดการความรูของหนวยใหสอดคลองกับบริบทของสวนงาน และเปนไปตามแผนการจัดการความรูของ 
มหาวิทยาลัย 

  ๓. อํานวยการ กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ คณะทํางานการจัดการ
ความรูของหนวย (KM Team) 

  ๔. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
  ๕. แตงตั้งทีมงาน/คณะทํางาน/คณะกรรมการ/เพิ่มเติม เพื่อมอบหมายใหรับผิดชอบ

การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู 
 

 ๒) คณะอนุกรรมการจัดการความรูสวนงาน  (KM Team) 

 บทบาทและหนาที่คณะทํางานการจัดการความรู 

  ๑. พิจารณากรอบแนวทางการจัดการความรูของหนวยตามแผนการจัดการความรูที่ 
มหาวิทยาลัย  กําหนดและจัดทําแผนการจัดการความรูเสนอประธานอนุกรรมการการจัดการความรู 
(CKO) ของสวนงาน พิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ๒. ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของสวนงานใหบรรลุเปาหมาย 
  ๓. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความรูในสวนงาน  แลว

รายงานผลการความกาวหนาและผลดําเนินงานใหประธานอนุกรรมการการจัดการความรูของสวนงาน
และเสนอมหาวิทยาลัย รับทราบ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

๑๔ 

 



  ๔. ประสานงาน และ สนับสนุนการดําเนินการตามแผนตามแผนแมบทการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัย และแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย 

  ๕. ประชาสัมพันธ สื่อสาร ใหบุคลากรและลูกจาง เล็งเห็นความสําคัญในการนํา KM 
ไปใชอยางตอเนื่อง 

  ๖. ผลักดันและสนับสนุนบุคลากรและลูกจาง ใหเกิดการสราง การถายทอด และ ใช
ประโยชนองคความรู รวมถึงการยกระดับความรูสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

  ๗. พิจารณาเสนอผูบริหารการจัดการความรูของสวนงาน แตงตั้งคณะทํางานยอยเพื่อ
มอบหมายใหรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรูเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  

  ๘. ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผูบริหารการจัดการความรูของสวนงานมอบหมาย 

 ๓) ผูประสานงานจัดการความรู (KM Facilitator/KM Fa) หรือ  

  ผูประสานงานจัดการความรู คือ ผูประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในการ
จัดการความรู เพื่อใหทีม/กลุม/คณะ ทํางานไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร KM Fa อาจ
เปนตําแหนงเฉพาะของสมาชิกในคณะทํางาน ฯ หรือ ไมมีตําแหนงในคณะทํางานก็ได โดย 

 บทบาท 
   ๑. เปนผูใหคําปรึกษาดานเทคนิควิธีการจัดการความรู 
    ๒. เปนผูสนับสนุนใหเกิดความเขาใจรวมกัน 
   ๓. เปนผูสรางความรวมมือภายในกลุม 
   ๔. เปนผูชวยเหลืออาํนวยความสะดวกในการจัดการความรู 
   ๕. เปนผูชวยแกปญหา 

 คุณสมบัติ 
   ๑. มีมนุษยสัมพันธดี/ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๒. มีความมุงม่ัน เสียสละ ทุมเท อุทิศตน 
   ๓. เปนผูนําทีมได สามารถสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม และกระตุนการเรียนรู
ในทีมได 
   ๔. มีทักษะการเปนผูสอนงาน “Coaching”/การเปนพี่เลี้ยง/การเปนครู 
   ๕. มีความรูในดานการจัดการความรู และ มีความรูความเขาใจในการพัฒนาหนวย 

หนาที่ 
   ๑. เปนตนแบบ (Role Model) ในการจัดการความรู 

   ๒. สนบัสนุนบุคลการและลูกจาง ใหเกิดการสราง การถายทอด และ ใชประโยชนองค
ความรู  การยกระดับความรูสูวิธีปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best Practice) และ นวัตกรรมของ 
มหาวิทยาลัย 

   ๓. สนับสนุนใหบุคลากรและลูกจางภายในสวนงานดําเนินการจัดการความรู 
  ๔. ประสานงาน และรวมมือกับคณะทํางานฯ ของสวนงานในการวางแผนขับเคลื่อน

การจัดการความรูของสวนงาน 

๑๕ 

 



สวนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

๓.๑ แนวทางดําเนินงานจัดการความรู ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

วัตถุประสงคการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 

 ๑) เพื่อพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ๒) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและองคกร 
 ๓) เพื่อสงเสริมใหสวนงานของมหาวิทยาลัย สรางและพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรโดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ 
 ๔) เพื่อเชิดชูเกียรติสวนงานที่มีวิธีการจัดการความรูที่ดี 
 

ขอบเขตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

 ขอบเขตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย กําหนดตามภารงานหลักและงานสนับสนุน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการไปสูความเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ไดแก องค
ความรูที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  องคความรูที่เก่ียวการวิจัย  องคความรูเก่ียวกับการบริการ
วิชาการแกสังคม องคความรูเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และองคความรูในการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมายการจัดการความรู (Desire Stated) ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 เปาหมายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยปงบประมาณ ๒๕๖๐ มุงสรางมาตรฐานการ
ทํางานดวยความรูและยกยองบุคคลากรผูทรงภูมิความรูดานพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยฯ 

 

องคความรูหลักของมหาวิทยาลัย (Knowledge Strategy)   

 การกําหนดหัวขอองคความรูหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อใหองคความรูของมหาวิทยาลัย มี
การจัดการอยางเปนหมวดหมูในคลังความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจ และใช
เปนกรอบในการจัดการความรู ใหมีความประสานสอดคลองกัน โดยคุณลักษณะองคความรูหลัก เปน
การกําหนดเร่ืองที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยเปนองคความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยสามารถผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรเกิดผลสัมฤทธิ์ และ เปนองคความรูในภาพรวม
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานกําหนดเปน ๒ หัวขอองคความรู ไดแก  

  (๑) การดํารงและเสริมสรางขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน  

๑๖ 

 



  (๒) การบริหารจัดการเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง 
  ทั้งนี้ในการจัดการความรูนั้น สวนงานจะตองคํานึงถึงกลุมความรู เปน ๓ กลุม คือ 

ความรูระดับบุคคล ความรูระดับทีมงานหรือกลุมคน ความรูระดับองคกร เพื่อใหการจัดการความรูของ
สวนงานมีการขับเคลื่อนทั่วทั้งองคกร 

 

๓.๒ แผนปฏิบัติการจัดการความรูมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยกําหนดแผนปฏิบัติการ การจัดการความรูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
โครงการที่ ๑ : สรางผูเช่ียวชาญในองคกร สนับสนุนยุทธศาสตร :  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหเปน

ผูเช่ียวชาญ 

วัตถุประสงค : สรางความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการ
ความรูไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร 
: สรางผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพระพุทธศาสนา 

งบประมาณ :  ๔๐0,000  

หนวยงานรับผิดชอบ : กองกลาง สํานักงานอธิการบดี, 
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู 

ตัวช้ีวัด : ๑. รอยละของกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา  เปาหมายป ๒๕๖๐ : รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรม    

 

การดําเนินการหลัก/ยอย 
ผลผลิต 

(Output) 

๒๕๕9 ๒๕60 
งบ 

ประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค. – 
ธ.ค. 

ม.ค. – 
มี.ค 

เม.ย. – 
มิ.ย. 

ก.ค. – 
ก.ย. 

๑. กําหนดกลุมเปาหมายการส่ือ
ความเรื่องการจัดการความรู
และดําเนินการใหความรูดาน
การจัดการความรู 
    ๑.๑ ผูบริหารระดับสูง 
    ๑.๒ ผูบริหารระดับกลาง 
    ๑ .3 บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย (KM Facilitator) 

  
  
 กลุมเปาหมายเขา
รวมกิจกรรมรอย
ละ 80 

 

     - กองกลาง, 
ทุกสวนงาน 
  

2. ประชาสัมพันธแนวคิด แนว
ทางการจัดการความรูของ มจร. 
ผานส่ือประชาสัมพันธในองคกร 
/ สวนงาน 

ส่ือประชาสัมพันธ 
1 ครั้ง 1 ชองทาง 
/ ไตรมาส 

    20,000 กองกลาง, ทุก
สวนงาน 

3 . พัฒ นาบุคลากรด านการ
จัดการความรู (ผูประสานงาน
จัดการความรู -KM Facilitator) 

ดู ง า น ด า น ก า ร
จัดการความรู  1 
ครั้ง 

    ๓๘0,000 กองกลาง, 
คณะกรรมการ 
ดํ า เนิ น ง า น 
KM 

๑๗ 

 



การดําเนินการหลัก/ยอย 
ผลผลิต 

(Output) 

๒๕๕9 ๒๕60 
งบ 

ประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค. – 
ธ.ค. 

ม.ค. – 
มี.ค 

เม.ย. – 
มิ.ย. 

ก.ค. – 
ก.ย. 

4.ส ง เส ริ ม ผู เชี่ ย ว ช าญ ด าน
พระพุทธศาสนา 

เวที แ ลก เป ล่ี ย น
เ รี ย น รู ร ะ ดั บ
องคกร 2 ครั้ง 

      

 
 

โครงการที่ 2 : มาตรฐานคูมือการจัดการความรูองคกร สนับสนุนยุทธศาสตร :  พัฒนากระบวนการและวัฒนธรรม
การเรียนรู 

วัตถุประสงค : วัตถุประสงค : มีการดําเนินงานดานการ
จัดการความรูไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร 

งบประมาณ :  10,000 

 หนวยงานรับผิดชอบ : กองกลาง สํานักงานอธิการบดี, 
ทุกสวนงาน, คณะกรรมการดําเนินงาน KM มจร. 

ตัวช้ีวัด : มีคูมือจัดการความรูตามกรอบความเปนเลิศ
ดานการศึกษา 

เปาหมายป ๒๕๕๙  :  ๑. มีคูมือการจัดการความรู 
                         :   ๒ . มี ห ลั ก เก ณ ฑ แ น ว ป ฏิ บั ติ
ผูเช่ียวชาญ, Best Practice 

 

การดําเนินการหลัก/ยอย 
ผลผลิต 

(Output) 

๒๕๕9 ๒๕60 
งบ 

ประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค. – 
ธ.ค. 

ม.ค. – 
มี.ค 

เม.ย. – 
มิ.ย. 

ก.ค. – 
ก.ย. 

1. จัดทํารางคูมือการจัดการ
ความรูองคกรที่ประกอบดวย 
  - กระบวนการ 
  - แบบฟอรมตางๆ 
  - แนวทางการติดตาม 
  - เกณฑ Best Practice 

-คูมือการจัดการ
ความรู มจร. 

    10,000 ก อ ง ก ล า ง  , 
ทุกสวนงาน , 
คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น ง า น
ก า ร จั ด ก า ร
ความรู 

2. ส่ือสารคูมือไปยังทุกสวนงาน 
และทุกชองทางการส่ือสารใน 
มจร. 

ผูบริหารทุ กส วน
งานรับทราบ 

      

3. ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามคูมือการจัดการความรู 

ร า ย ง า น ผ ล
ความกาวหนาการ
จัดการความรู 

      

 
 
 

๑๘ 

 



 
 
 

 
โครงการที่  ๓ : Data Centre of  Buddhist สนับสนุนยุทธศาสตร :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการความรู 

วัตถุประสงค : มีศูนยขอมูลดานพระพุทธศาสนา งบประมาณ :  200,000 

                : มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสวนงาน
ทั่วประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบ : ๑. กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
                           ๒ .ส ว น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ 
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ี วัด : รอยละความสําเร็จของ Data centre of 
Buddhist 

เปาหมายป ๒๕๕๙  :   Data Centre of Buddhist รอยละ 
๖๐ 

 

การดําเนินการหลัก/ยอย 
ผลผลิต 

(Output) 

๒๕๕9 ๒๕60 
งบ 

ประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค. – 
ธ.ค. 

ม.ค. – 
มี.ค 

เม.ย. – 
มิ.ย. 

ก.ค. – 
ก.ย. 

1 . สํารวจความตองการและ
แนวโนมการใชงานดาน IT  
2. กําหนดรูปแบบของ KMS 
3. ดําเนินการพัฒนา KMS  
4 . ทดลองนํ าองคความรู เข า
ระบบ 
5. ส่ือสารใหบุคลากรเขามาใช
งาน 

ผลสําเร็จของ Data 
centre of 
Buddhist รอยละ 
60 

    200,000 -กองกลาง 
-ส ว น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 

 



 
 

โครงการที่  ๔ : สงเสริมการจัดการความรูทั่วทั้งองคกร สนับสนุนยุทธศาสตร :  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหเปน
ผูเช่ียวชาญ 

วัตถุประสงค : วัตถุประสงค : ยกยอง ชมเชยหนวยงานที่
มีการดําเนินงานดานการจัดการความรูไดอยางสอดคลอง
และเปนไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ 

งบประมาณ :  200,000 

: ยกยองชมเชยผูที่มีผลงานดีเดนในดานการจัดการ
ความรู 
: เผยแผกระบวนการจัดการความรูใหเกิดการทําไปสูการ
ปฏิบัติ 

หนวยงานรับผิดชอบ  
: คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู มหาวิทยาลัย 
: คณะอนุกรรมการ KM ประจําสวนงาน 

ตัวช้ีวัด :  
๑. มีผลการติดตามการดําเนินงานรายไตรมาส 
2. มีการจัดงาน KM Day 

เปาหมายป ๒๕๕๙   
:   ทุกสวนงานมีผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
:   มีการนําเสนอผลการดําเนินงานดานการจัดการความรู
ครบทุกสวนงาน ( 100 %)  

 

การดําเนินการหลัก/ยอย 
ผลผลิต 

(Output) 

๒๕๕9 ๒๕60 
งบ 

ประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค. – 
ธ.ค. 

ม.ค. – 
มี.ค 

เม.ย. – 
มิ.ย. 

ก.ค. – 
ก.ย. 

1.ติดตามผลการดําเนินงานรายไตร
มาส 
2. จัดงาน KM Day 
 - แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและ
คณะกรรมการประเมินผลงาน KM 
ประจําป 2560 
 - กํ าหนดแนวทางการนํ า เสนอ
ผลงาน 
 - นําเสนอผลการดําเนินงานจากทุก
สวนงาน 
 - นําเสนอตนแบบหรือแนววิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 - นําเสนอผูเชี่ยวชาญของสวนงาน 
 - มอบรางวัลกับหนวยงานที่ผานการ
ประเมิน 
3. สรุปผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2560 

- ร า ย ง า น
ความกาวหนา 
 
- งาน KM day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร าย ง าน ผ ล
การดําเนินงาน
KM ป ร ะ จํ า ป 
2560 

    200,000 -คณะกรรม 
การดําเนิน 
งาน KM 
-ค ณ ะ อ นุ 
ก รรม ก าร 
KM ประจํา
สวนงาน 

 
 

๒๐ 

 



๓.๓ ปฏิทินการขับเคลื่อนการจัดการความรู ประจําป ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 
 
 

๓.๔ แนววิธีประเมินผลการจัดการความรู ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๓.๔.๑ เกณฑพิจารณาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

การทําใหเกิดแบบปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best Practice) สามารถทําใหเกิดขึ้นไดหลาย
ชองทาง ไดแก ๑) เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรูหรือประสบการณ เปาหมายของสวนงานที่
คาดหวังความสําเร็จ ผูปฏิบัติงานเรียนรูจากการปฏิบัติ ริเร่ิมสรางสรรค แกปญหาการทํางาน 
เสนอแนะวิธีการทํางาน อาจเกิดแนวคิด การรับรูจากขอแนะนําของผูบริหาร วิทยากร เพื่อน
รวมงาน หนวยงานอื่น และผูรับบริการ กอใหเกิดการสรางสรรควิธีการใหมหรือวิธีการที่ดีกวา  ๒) 
เกิดจากปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ความกดดันของผูรับบริการ การ
แขงขัน การขับเคลื่อนนโยบายขององคกร ภาวะขอจํากัดของทรัพยากร ภาวะวิกฤติทําใหมีการ
แสวงหาแนวทาง กระบวนการ วิธีการที่ดีกวา เพื่อใหไดผลสําเร็จสูงสุด ๓)  เกิดจากแรงขับเคลื่อน
การพัฒนา คนหาวิธีการใหม สรางความพึงพอใจของผูรับบริการ เสริมสรางประสิทธิภาพของ
องคกร  

๒๑ 

 



คุณลักษณะงานของแบบปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 การวินิจฉัย Best Practice เปนพลังที่ชวยกันยกระดับความคิด สามารถมีมุมมองที่
แตกตาง หลากหลาย ยอมรับมุมมองที่แตกตางจากมุมมองของตนไดดีขึ้น มีประเด็นในการพิจารณาเปน
สังเขปดังนี้  

 ๑. เปนเร่ืองที่เก่ียวของกับภารกิจโดยตรงของสวนงาน  
 ๒. สนองตอนโยบายการแกปญหา การพัฒนา ประสิทธิภาพของสวนงาน  
 ๓.  ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลาการทํางาน  
 ๔.  ลดทรัพยากร ลดคาใชจาย  
 ๕.  การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการทํางาน  
 ๖.  วิธีการริเร่ิมสรางสรรคขึ้นมาใหม หรือประยุกตขึ้นใหม  
 ๗.  สามารถทําแผนผังเชิงเปรียบวิธีการเกาและใหม และสิ่งที่เปนวิธีใหมจะใหประโยชน

อะไรที่ดีกวาวิธีเกา  
 ๘.  อํานวยความสะดวกในการใช  
 ๙.  วางระบบในการใหบริการ และมีชองทางที่หลากหลายในการใหบริการดังกลาว  
 ๑๐. สามารถเทียบเคียงวิธีการทํางานลักษณะเดียวกันกับสวนงานอื่นได  
 ๑๑. ผลผลิต/ความสําเร็จเพิ่มขึ้น  
 ๑๒. ความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  
 ๑๓. สามารถนําไปใชเปนมาตรฐานการทํางานตอไปไดยั่งยืนพอสมควร  
 ๑๔.  การพัฒนาปรับปรุงตอไป 
 

การคนหา Best Practice (BP) 

 การคนหา Best Practice (BP) เพื่อดูสิ่งที่เราคิดวา เจอแลว ใชแลว และคิดวาเปน Best 
Practice (BP) ของเรา จริงๆ แลว ใช หรือ ไม มีสิ่งที่ชวยในการคนหางายๆ ดังนี้ 

           ⓘ การวิเคราะหบริบท ความคาดหวังของสวนงาน/สังคม/ผูมีสวนไดเสีย 

           ⓘ พิจารณาวา PDCA ไดครบวงจรหรือยัง (Plan-Do-Check-Act) 

           ⓘ ขั้นตอนนั้นเปน “นวัตกรรม” หรือไม 

 
  ►ตั้งคําถามวานวัตกรรมนั้น  
   ⓘ คืออะไร What 

   ⓘ ทําอยางไร How 

   ⓘ ทําเพื่ออะไร Why 

  ►วิเคราะหปจจัยที่สําเร็จและบทเรียนที่ไดเรียนรู 
 

๒๒ 

 



เกณฑพิจารณา Best Practice (BP) 

 การพิจารณา Best Practice (BP) นั้น มีแนวคิดโดยเกณฑงายๆ ในการพิจารณาวาเปน 
Best Practice (BP) หรือไม ดังนี้ 

 ๑. สอดคลองกับ “ความคาดหวัง” ของสวนงาน/ผูเก่ียวของ (ลูกคา กลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย) 

 ๒. มี PDCA จนเห็นแนวโนมของตัวชี้วัด 
 ๓. บอกเลาไดวา “ทําอะไร” (What) “ทําอยางไร” (How) “ทําไมจึงทํา” (Why) 
 ๔. ผลลพัธ เปนไป หรือสอดคลองหรือสะทอนมาตรฐานหรือขอกําหนด 
 ๕. เปนสิ่งที่ “ปฏิบัติไดจริงและเห็นผลแลว” ไมใชแนวคิด หรือ ทฤษฎี  

 

๓.๔.๒ เกณฑการพิจารณาผูเช่ียวชาญ 

 ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณในสายงานที่ปฏิบัติ และ
สามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ทางเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ แกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ  อยางมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติผูเช่ียวชาญ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรูมหาวิทยาลัยมุงกระตุน
สงเสริมใหเกิดการจัดการความรูอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรม โดยกําหนดเกณฑคุณสมบัติของ
ผูเชี่ยวชาญการจัดการความรูตามสายงานและผูประสานงานจัดการความรู ดังนี้ 

 
 ก. สายวิชาการดีเดน (Buddhist Academic Expert) 
  (๑) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติอยาง

นอย ๓ เรื่อง/ป 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติใน

รอบปอยางนอยหนึ่งครั้ง 
  (๓) มีผลงานทางวิชาการไดรับรางวัลระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
  (๔) มีหนังสือ หรือตําราทางวิชาการที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาตีพิมพอยางนอย ๑ 

เลม  
     เกณฑตัดสิน ตองมีอยางนอยสองในสี่ขอ 
 
 ข. สายสนับสนุนวิชาการดีเดน (Supporter Expert) 
  (๑) ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเย่ียมติดตอกันสองป 
  (๒) มีความสามารถในภาระงานที่ รับผิดชอบถึงระดับถายทอดความรูในงานได 

(Trainer) 

๒๓ 

 



  (๓) ผานการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในงานที่ปฏิบัติ 
  (๔) ผานการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

จากหนวยงานที่ไดรับการรับรองระดับชาติ 
     เกณฑตัดสิน ตองมีอยางนอยสองในสี่ขอ 
 
 ค. ผูประสานงานจัดการความรูดีเดน (KM Facilitator Expert)  
  (๑) ประสานติดตามสงรายงานผลการจัดการความรูของสวนงาน ครบถวนตามเวลาที่

กําหนด 
  (๒) สงเสริมการจัดการความรูของสวนงานไดตามเปาหมาย 
  (๓) เขารวมกิจกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 
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๒๕ 

 



ภาคผนวก 
 
 
ภาคผนวก ๑ อภิธานศัพท 
ภาคผนวก ๒ เอกสารแบบฟอรมการจัดการความรู 
 KM-Form ๐๑ – แบบฟอรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู 
     KM-Form ๐๒ – แบบฟอรมรายงานผลการจัดการความรูสวนงาน 
    KM-Form ๐๓ – แบบฟอรมประเมินผลการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 

 



ภาคผนวก ๑ อภิธานศัพท 

๒.๒.๗ ศัพทที่เกี่ยวของการดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัย 

 
การจัดการความรู  หมายถึง กระบวนการที่จะทําใหไดมาซึ่งความรู(ที่กระจัดกระจายอยูใน

และนอกองคกรอาจอยูในรูปเอกสาร สื่อตาง ๆ/ตัวบุคคล / หนวยงานภายนอก) มาพัฒนา (จัดใหเปน
ระบบ กลั่นกรอง) เพื่อใหทุกคนเขาถึงความรูและนําไปใชในการพัฒนากระบวนการทํางานใหดีขึ้น
กวาเดิมสงผลตอประสิทธิภาพของงาน ทําใหคนเกงขึ้น องคกรมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 

การจัดการความรู  คือ การบริหารจัดการที่สงเสริมใหคนในองคกร/หนวยงาน เรียนรูรวมกัน 
เพื่อตอยอดความรูที่มีอยูใหสมบูรณแลวนําไปใชสรางนวัตกรรมในการแกปญหาหรือพัฒนางาน 

ความรูในการปฏิบัติงาน  คือ เทคนิคการทํางาน วิธีการปฏิบัติงาน กลเม็ด เคล็ดลับ ขอพึง
ระวังและปจจัยความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคลากรที่ประสบผลสําเร็จในอดีต 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing) เปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการการ
จัดการความรู โดยกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งรวมกัน  มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดวยความสมัครใจ เพื่อรวมสรางความเขาใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชน การจัดเก็บองคความรูและวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในรูปของเอกสาร สามารถ
คนหาและนําไปใชไดสะดวก ผูสนใจสามารถเขามาเรียนรูได การใชเทคนิคการเลาเร่ืองความสําเร็จ 
(Story Telling) การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After action review (AAR) การ
จัดตั้งทีมขามสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) 
เปนตน 

การเรียนรู เปนองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการการจัดการความรู ทั้งนี้ในการจัดการ
ความรูขององคกรนั้นควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจาก  สรางองค
ความรู นําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ 
เม่ือเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว บรรลุเปาหมาย หรือทําไดดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว โดยสามารถลด
ทรัพยากรในการดําเนินลงได รวมทั้งมีการนําความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุปความรูและประสบการณนั้น 
เปนแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพรทั้งในและนอกองคกรเพื่อเทียบเคียงผลลพัธ 
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