
 
โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งความเปน็เลิศ”  
(Knowledge Management to Organization Excellence) 

มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

-------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเปน็เลิศ”  
       (Knowledge Management to Organization Excellence) 
๒. เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ส่วนงานที่รบัผิดชอบ : คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย (กองกลาง ส านักงานอธิการบด)ี 
๔.  โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.   
 องค์ประกอบที ่ ๕ การบริหารจัดการ   
 ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
     กลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์ของสถาบัน  
 
๕.  หลักการและเหตุผล 
  ในยุคปัจจุบัน องค์กรที่มีข้อมูลสารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) ที่ถูกต้อง
และรวดเร็วกว่า ย่อมได้เปรียบในเรื่องการแข่งขัน หากองค์กรมีเพียงข้อมูล และความรู้ที่มากมายมหาศาล แต่
ไม่สามารถน ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพการท างานได้ ย่อมเป็นการสูญเปล่าและท าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หลายองค์กร
จึงมีนโยบายวางแผน กลยุทธ์มุ่ งสู่องค์กรแห่ งความเป็นเลิศหรือองค์กรแห่ งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) โดยใช้การบริหารจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ  เพื่อผลักดันการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ
และความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การแปลงกลยุทธ์สู่กระบวนการปฏิบัติอย่างได้ผล จะเป็นส่วนที่ท าให้
การจัดการความรู้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดความรู้และกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้แบบแยกส่วน น าไปสู่
จัดการความรู้ในองค์กรที่กระจัดกระจายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้านการจัดการความรู้ ว่า “ถึงแม้
กองกลางซึ่งเป็นส่วนงานรับผิดชอบเรื่องการจัดการความรู้ ได้จัดอบรมและก ากับติดตามให้ทุกส่วนงานมี
กระบวนการจัดการความรู้ ส่วนงานที่รับผิดชอบควรสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นประโยชน์ในการรวบรวมองค์
ความรู้ โดยเฉพาะที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนสามารถ
เข้าถึงความรู้และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง” 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้เป็นระบบ จึงควรปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ให้
กระชับและเป็นระบบ พร้อมทั้งช่องทางการสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมในการคิด การปฏิบัติ การได้รับผล การ
ติดตามประเมินผล การออกแบบเนื้อหากิจกรรมในโครงการ จัดรูปแบบเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้
ค าปรึกษา เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินการจัดการความรู้ไปบ้าง
แล้ว การออกแบบเนื้อหากิจกรรมด าเนินการอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้
สมัยใหม่ (Modern KM) กิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะของ Activities Base Learning, Stories Base 
Learning, Case Sharing และ Work Shop On the Job Training 
 



๒ 

 

๖. วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักจัดการความรู้ในองค์กรรู้และเข้าใจระบบการจัดการความรู้ 
และเครื่องมือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
   ๒. เพื่อด าเนินการจัดการความรู้ที่สอดคล้องและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ้
  ๓. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได ้
 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
    

ระยะที ่ รายละเอียด 

ระยะที่ ๑ 
๒ วัน/รุ่น 

ณ ส่วนงานภูมิภาค 
 

พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการน าไปสู่
ภาคปฏิบัติระดับส่วนงาน” 
๑.กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน 
๒.กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนล่าง 
๓.กลุ่มส่วนงานภาคอีสานตอนบน 
๔.กลุ่มส่วนงานภาคอีสานตอนล่าง 
๕.กลุ่มส่วนงานภาคใต้  
๖.กลุ่มส่วนงานภาคกลาง 

ระยะที่ ๒ 
๓ ชั่วโมง 

KM For Mngt. 
ผู้บริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัย 

 สัมมนาทางวิชาการการจัดการความรู้ และบทบาทในการอ านวยการจัดการ
ความรู ้
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการจัดการความรู้     
- บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 

ระยะที่ ๓ 
KM Day 

บุคลากร มจร 
ส่วนกลาง วิทยาเขต 

วันแห่งความรู้ (KM Day) : ถอดรหัสความรู้บรุพาจารย์ 
-คัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้  
   * Good practice  
   * Expert  
- จัดนิทรรศการ “วันแห่งการจัดการความรู”้(KM Day) ๔๒ ส่วนงาน 

 
๘. เป้าหมายผลผลติ 
 ๑.  เชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหาร ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ตามกลุ่มส่วนงาน   
  - คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย  จ านวน ๓๑ รูปหรือคน 
  - ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM Facilitators) จ านวน ๗๘ รูปหรือคน 
 ๒.  เชิงคุณภาพ 
   - มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ส่วนงานสู่การปฏิบัต ิ



๓ 

 

   - ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของส่วนงาน มีความพอใจในการอบรม โดยวัดจากแบบ
ประเมินโครงการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
   - ส่วนงานมแีบบปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๓.  เชิงเวลา :   
  ระยะที่  ๑   กุมภาพันธ ์– มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ระยะที่  ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ระยะที่  ๓ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙.  งบประมาณด าเนินการ   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๑๐. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

ม.ค.-
ก.พ. 

มี.ค.-
เม.ย. 

พ.ค.- 
มิ.ย. 

ก.ค.-
ส.ค. 

ก.ย.- 
ต.ค. 

พ.ย.-
ธ.ค. 

๑. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณต่อมหาวิทยาลัย 

      

๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร       
๓. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ ๑๙ 

ม.ค. 
     

๔. จัดเตรียมสถานที่ / วัสดุ – อุปกรณ ์       
๕. ด าเนินการฝึกอบรมตามวัตุประสงค์ของโครงการ       
๖. ส่วนงานด าเนินการจัดการความรู้       
๗. ส่วนงานคัดเลือกแบบปฏิบัติที่ดีของส่วนงาน       
๘. KM Day    ๑๘ 

ก.ค. 
  

๙. สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลการอบรม
ให้มหาวิทยาลยัทราบ 

      

๑๐. รายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย       
 
๑๑. สถานที ่  
 ระยะที่ ๑   
  ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระ
เกียรต ิ 
 ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนล่าง ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก  
 ๓ – ๔ มีนาคม กลุ่มส่วนงานภาคอสีานตอนล่าง ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์
 ๙ – ๑๐ มีนาคม  กลุ่มส่วนงานภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
 ๑๙ – ๒๐ มีนาคม กลุ่มส่วนงานภาคใต้ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 ๒๓ – ๒๔ มีนาคม กลุ่มส่วนงานภาคอสีานตอนบน ณ วิทยาเขตขอนแก่น  



๔ 

 

 ระยะที่ ๒ ณ ห้องประชุม  ๔๐๑  อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อยธุยา 
 ระยะที่ ๓ ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  อยุธยา 
 
๑๒. ตัวชี้วดัผลส าเร็จจากการด าเนนิงาน 
 ๑. ผลผลติ  
  ๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ       
  ผู้บริหารวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  ผู้ประสานงานจัดการความรู ้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ  ๘๐  
  ๒) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้และเข้าใจระบบการจัดการความรู้ และเครื่องมือการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ และมีแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ระดับส่วนงานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐  

 ๒. ผลลพัธ์  
  ๑) ส่วนงานร้อยละ ๘๐ มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู ้
  ๒) ส่วนงานร้อยละ ๘๐ มีแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ประจ าส่วนงาน 
  ๓)  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดการฝึกอบรมด้านการบริหาร
จัดการโครงการ 
๑๓. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
 ๑. หัวหน้าส่วนงานเข้าใจระบบการจัดการความรู้ และเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ถูกต้องอย่าง
เป็นระบบ 
   ๒. ผู้ประสานงานจัดการความรู้ มีความรู้ทักษะ กระบวนการจัดการความรู้ในส่วนงาน 
  ๓. มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 
  ๔. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ที่
สอดคล้องกับแผนองค์กร และบูรณาการกับยุทธศาสตร์องค์กร 
  ๕. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้อย่างน้อย ๘๔ องค์ความรู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 


