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ค าน า 

 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

จัดท าขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยรับข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเหมาะกับสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรในองค์กร ให้เป็นบุคลากรที่มีความใฝ่รู้และมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคลเป็นไปตามเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี จึงเกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ใน
องค์กรขึ้น 

ปจจุบันกระบวนการจัดการองคความรู Knowledge Management) เปนเครื่องมือส าคัญประการหนึ่ง
ที่สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
คุณภาพ การวิจัยที่เปนเลิศ การบริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การและ
บริหารจัดการ ซึ่งไดตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการองคความรู Knowledge Management) โดยเห็นวา 

“คน” เปนองคประกอบที่ส าคัญท่ีสุด เพราะเปนแหลงความรูและเปนผูน าความรูไปใชใหเกิดประโยชน  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงก าหนดใหมีการจัดท าแผนการ

จัดการองคความรู และไดก าหนดเปาหมายในการจัดการองคความรูโดยแบงเปน 5 กลุม ซึ่งมีความสอดคลอง
กับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ส่วนที่ 1  
การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา 2560 

 
 เป้าหมายการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2560 คือการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยได้ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ คือ การสอนเสริมภาษาอังกฤษในห้องเรียน สิ่งที่
ได้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษ  

2. กลยุทธ์ด้านการวิจัย ประเด็นการจัดการความรู คือ การปฏิบัติงานด้านการวิจัยบนพ้ืนฐาน
วิชาการทางพระพุทธศาสนา สิ่งที่ได ้คือ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยบนพื้นฐานวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

3. กลยุทธ์ด้านการบริหาร ประเด็นการจัดการความรู้ คือ การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีล้านช้าง สิ่งที่ได ้คือ คู่มือการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง 

ปัญหาที่พบ คือ การน าความรู้ไปปฏิบัติ ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร จึงควรเพ่ิมกิจกรรมการเผยแพร่ 
และการประกาศใช้ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนและสิ่งที่จะดาเนินการในปีถัดไป 
 1. การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ นั้น มีการด าเนินการอยู่แล้วในกระบวนงานปกติ ทั้งนี้

เ พ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัด
กระบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ในภาพรวมเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกันในทุกส่วน 

 2. ควรมีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ 
 3. ก าหนดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง อย่าง

ต่อเนื่อง 
 4. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 5. มีการเข้าเยี่ยมหน่วยงาน และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ 
 6. การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้อาจจะก าหนดจากประเด็นจากงานที่ปฏิบัติ แล้ว

ประสบความส าเร็จ 
 7. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยคณะด าเนินการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 จากการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2562 คณะกรรมการได้ลงมติก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ทั้ง 5 กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต 
  ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนสมัยใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  
 
 2. กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
  ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนขอเสนอของบประมาณวิจัยตามแบบ ว ๑ ด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 3. กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ 
  ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการอบรมคุณธรรมในสถานศึกษา (สถานศึกษาภายใน
วัดศรีสุทธาวาส) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 4. กลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมเครื่องตกแต่งบูชาในงานบุญผะ
เหวดเทศน์มหาชาติ 
 
 5. กลยุทธ์ด้านการบริหาร 
  ประเด็นการจัดการความรู้ เรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (ด้านการผลิตบัณฑิต) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประเด็น เทคนิคการสอนสมัยใหม่ 

 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
ประเด็น : เทคนิคการสอนสมัยใหม่  
 
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. มีแนวปฏิบัติการการเรียนการสอนด้วยเทคนิคสมัยใหม่  
                                               
ตัวบ่งชี้: 1. กระบวนการสร้างแนวปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคสมัยใหม่  
 
งบประมาณ: 10,000 บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  
 

 



แผนการจัดการความรู้  มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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การจัดการความรู้: มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชื่อประเด็นความความรู้:  เทคนิคการสอนสมัยใหม่ 

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ 
1.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
KM จากตัวแทน
ทุกกลุ่มงาน 

1.2 ทบทวนแผนและ
ผลการจัดการ
ความรู้ ปี 2560 
เพ่ือน ามาจัดท า
แผนการจัดการ
ความรู้ ปี 2561 

6 กุมภาพันธ์ 
2562 

แผนการ
จัดการความรู้
ปีการศึกษา 
2561 

แผนการจัดการ
ความรู้
การศึกษา 
2561 ตามพันธ
กิจ  

1. แผนการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 
2561  
2. ห้องประชุม 
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

- 1. คณะกรรมการ 
KM 

2 การบ่งชี้ความรู้ 2.1 การประชุม
วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ 
ด้าน KM ที่มีแล้วใน
ตัวตนหรืองานที่ปฏิบัติ 

6 กุมภาพันธ์ 
2562 

หัวข้อการ
จัดการความรู้
ด้านการเรียน
การสอน 

หัวข้อการ
จัดการความรู้
ด้านการเรียน
การสอน 

1. เอกสาร 
2. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
3. วัสดุ อุปกรณ์

- นายกิตติพัฒน์ ทา
วงศ์ษา 
 



แผนการจัดการความรู้  มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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เพ่ือก าหนดขอบเขต 
เป้าหมายคัดเลือก
ความรู้หรือกิจกรรมที่
จะสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ 

จ านวน 1 เรื่อง ส านักงาน เช่น 
กระดาษฯลฯ 

3 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

มอบหมายให้ อาจารย์  
ไปอบรมที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
 
 

มีนาคม 2562 1. บุคลากรได้
เข้ารับการ
อบรม 
ประชุม 
สัมมนา เพื่อ
เพ่ิมพูน
ความรู้ 

1. บุคลากรได้
เข้ารับการ
อบรม ประชุม 
สัมมนา อย่าง
น้อย 1 ท่าน 

1. ค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมอบรม  
2. เอกสาร 
 

7,000 บาท นายกิตติพัฒน์ ทา
วงศ์ษา 
 

4 การประชาสัมพันธ์
และการจัดการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 

4.1 จัดอบรมอาจารย์
ในวิทยาเขต 
 

พฤษภาคม 
2562 

อาจารย์ที่เข้า
ร่วมอบรม 

อาจารย์ที่เข้า
ร่วมอบรม ร้อย
ละ 100 

1. ชุดเอกสารอบรม 
2. ชุดเอกสาร 

1,000 บาท 1. คณะกรรมการ 
KM 
 

5 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

5.1 แลกเปลี่ยนความรู้ 
5.2 เสนอแนะวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับ
วิทยาเขต 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน
2562 

มีการ
แลกเปลี่ยน
ความรู้เพ่ือ
ปรับปรุง 

มีการประชุม
ของคณะท างาน 
เพ่ือพิจารณาผล
และกลั่นกรอง

1. ชุดเอกสาร 1,000 บาท 1. คณะกรรมการ
KM 
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รูปแบบการ
สอนที่
เหมาะสม 

ความรู้อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

6 การเข้าถึงความรู้ 6.1 การจดบันทึก
ความรู้ที่ตกผลึก  
6.2 ท าคู่มือเผยแพร่ให้
อาจารย์ 
 

มิถุนายน
2562 

1. ได้คู่มือการ
จัดการความรู้
เกี่ยวกับ
เทคนิคการ
สอนสมัยใหม่
ของ  มมร.
วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง 
 

1. จัดการ
ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอน
สมัยใหม่ของ  
มมร.วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง 
จ านวน 27 ชุด 

1. เอกสาร 
2. คู่มือ 

 1,000  
บาท 

คณะกรรมการKM 

7 การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7.1 เว็บเพจการจัดการ
ความรู้ในเว็บไซต์ของ
วิทยาเขต 
 

มิถุนายน
2562 

7.1 มีเว็บเพจ
ในการ
เผยแพร่ 
 

7.1 มีเว็บเพจใน
การเผยแพร่ 
อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 
 
 

7.1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
7.2 อินเตอร์เนต 

- นายธนวัฒน์  ชาว
โพธิ์ 

8 การประเมินผลและ 8.1 การตดิตามและ กรกฎาคม มี มีกระบวนการ  - 8.1 
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ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

ประเมินผลการจัดการ
ความรู้ในรอบปีที่ผ่าน
มา 
 

2562 กระบวนการ
ติดตามและ
ประเมินการ
จัดกิจกรรม
การจัดการ
ความรู้ 

ติดตามและ
ประเมินการจัด
กิจกรรมการ
จัดการความรู้  

ชุดเอกสาร คณะกรรมการ 
KM  
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (ด้านการวิจัย) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประเด็น การเขียนข้อเสนอของบประมาณวิจัย 

 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ด้านการวิจัย) 
 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
ประเด็น : การเขียนข้อเสนอของบประมาณวิจัย  
 
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. มีคู่มือการเขียนขอเสนอของบประมาณวิจัย 
                                               
ตัวบ่งชี้: 1. กระบวนการสร้างแนวปฏิบัติการเขียนขอเสนอของบประมาณวิจัย 
 
งบประมาณ: - 
 
ผู้รับผิดชอบ: ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล 
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 
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การจัดการความรู้: มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชื่อประเด็นความความรู้:  การเขียนข้อเสนอของบประมาณวิจัยตามแบบ ว ๑ ด  

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ 
1. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยศรีล้านช้าง 
 

เดือน
พฤศจิกายน 
2561 

คณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยศรี
ล้านช้าง 

ผู้รับผิดชอบการ
จัดการความรู้ 

- - เลขานุการ
ศูนย์วิจัยศรีล้าน
ช้าง 

2 การบ่งชี้ความรู้ 1. ประชุมเพ่ือน าเสนอ
ประเด็นความรู้ต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและ
นโยบายผู้บริหาร 
2. เลือกประเด็น
ความรู้ที่ต้องการ 

เดือน
กุมภาพันธ์ 
2562 

ประเด็น
ความรู้ที่ท ามา
จัดการความรู้  

ประเด็นความรู้
ที่สอดคล้องกับ
กับยุทธศาสตร์
ของ
มหาวิทยาลัย
และนโยบาย
ผู้บริหาร 
จ านวน 1 เรื่อง 

- - คณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยศรีล้าน
ช้าง 

3 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

1. รวบรวมข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

เดือน
กุมภาพันธ์ - 

รูปแบบการ
เขียนข้อเสนอ

รูปแบบการ
เขียนข้อเสนอ

- - ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 
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2. ประยุกต์เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางจัดท า
รูปแบบการเขียน
ข้อเสนอขอ
งบประมาณการวิจัย 

มีนาคม 2562 ขอ
งบประมาณ
การวิจัย 

ของบประมาณ
การวิจัย 1 
รูปแบบ 

อาจารย์วีรนุช 
พรมจักร์ 

4 การประชาสัมพันธ์
และการจัดการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 

1. ประชุมเพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการเขียน
ข้อเสนอขอ
งบประมาณการวิจัย 

เดือนมีนาคม 
2562 

มีการประชุม
เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการ
เขียนข้อเสนอ
ขอ
งบประมาณ
การวิจัย 

มีการประชุม
เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการ
เขียนข้อเสนอ
ของบประมาณ
การวิจัยต่อ
คณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยศรีล้าน
ช้าง 

- - อาจารย์วีรนุช 
พรมจักร์ 

5 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

1. ประชุมเพ่ือปรับปรุง
รูปแบบการเขียน
ข้อเสนอขอ
งบประมาณการวิจัยที่
เหมาะสมกับวิทยาเขต 

เดือนมีนาคม 
2562 

ประชุมเพ่ือ
ปรับปรุง
รูปแบบการ
เขียนข้อเสนอ
ขอ
งบประมาณ

ประชุมเพ่ือ
ปรับปรุง
รูปแบบการ
เขียนข้อเสนอ
ของบประมาณ
การวิจัยที่

- - คณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยศรีล้าน
ช้าง 
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การวิจัยที่
เหมาะสมกับ
วิทยาเขต 

เหมาะสมกับ
วิทยาเขตอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

6 การเข้าถึงความรู้ 1. จัดเก็บความรู้ไว้บน
เว็บไซต์วิทยาเขต 
 

เดือนมีนาคม 
2562 

มีการจัดเก็บ
ความรู้ไว้บน
เว็บไซต์วิทยา
เขต 

มีการจัดเก็บ
ความรู้ไว้บน
เว็บไซต์วิทยา
เขตอย่างน้อย  

- - เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7 การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. สัมมนาเพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการเขียน
ข้อเสนอขอ
งบประมาณการวิจัยต่อ
บุคลากรวิทยาเขต 

เดือนมีนาคม 
2562 

มีการสัมมนา
น าเสนอ
รูปแบบการ
เขียนข้อเสนอ
ขอ
งบประมาณ
การวิจัย 

 มีการสัมมนา
น าเสนอรูปแบบ
การเขียน
ข้อเสนอขอ
งบประมาณการ
วิจัยอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

- - ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
ศูนย์วิจัยศรีล้ าน
ช้าง 

8 การประเมินผลและ
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

1. การขอรับสนับสนุน
ทุนเพ่ือการวิจัยภายใน 
2. การขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก 
วช. 

1. เดือน
เมษายน 
2562 
2. เดือน
ตุลาคม 2562 

จ านวน
โครงการขอ
งบประมาณ
สนับสนุนทุน
เพ่ือการวิจัย 

จ านวนโครงการ
ขอรับการ
สนับสนุนทุน
วิจัยเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 30  

- - คณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยศรีล้าน
ช้าง 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (ด้านการบริการวิชาการ) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประเด็น การอบรมคุณธรรมในสถานศึกษา  

 
สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ด้านการบริการวิชาการ) 
 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
ประเด็น : การอบรมคุณธรรมในสถานศึกษา (สถานศึกษาภายในวัดศรีสุทธาวาส) 
 
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีการอบรมคุณธรรมในสถานศึกษา (สถานศึกษาภายในวัดศรีสุทธาวาส) 
                                               
ตัวบ่งชี้: 1. กระบวนการสร้างแนวทางการอบรมคุณธรรมในสถานศึกษา  
 
งบประมาณ: 5,000 บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กรรณิกา ไวโสภา 
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
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การจัดการความรู้: มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชื่อประเด็นความความรู้:  การอบรมคุณธรรมในสถานศึกษา (สถานศึกษาภายในวัดศรีสุทธาวาส) 

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ 
จัดประชุมแนวทางการ
อบรมคุณธรรมใน
สถานศึกษา 
(สถานศึกษาภายในวัด
ศรีสุทธาวาส) 
 

พฤษภาคม จ านวนผู้เข้า
ประชุม  

บุคลากรใน
ศูนย์บริการ 

วัสดุส านักงาน -  บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

2 การบ่งชี้ความรู้ วิเคราะห์ประเด็น
ความรู้จากการจัด
ประชุมแนวทางการ
อบรมคุณธรรมใน
สถานศึกษา 
(สถานศึกษาภายในวัด
ศรีสุทธาวาส) 
 

พฤษภาคม จ านวน
ประเด็น
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 2 
ประเด็น 

วัสดุส านักงาน - บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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3 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

-รวบรวมความรู้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวิเคราะห์ประเด็น
ความรู้ด้านคุณธรรม
เพ่ิมเติมจากแหล่ง
ความรู้อื่นๆ  

พฤษภาคม จ านวน
ประเด็น
ความรู้
เพ่ิมเติม 

ไม่น้อยกว่า 1
ประเด็น 

- - บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

4 การประชาสัมพันธ์
และการจัดการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 

จัดท าคู่มือการอบรม
คุณธรรมของโรงเรียน
ในจังหวัดเลย 
 
 
 

มิถุนายน คู่มือการ
อบรม
คุณธรรม 

-คู่มือการอบรม
คุณธรรม 
-การบริการ
วิชาการอย่างมี
ระบบ 

จัดท าคู่มือการ
อบรมคุณธรรมของ
โรงเรียนในจังหวัด
เลย 
 

2,500 บาท บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

5 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

-ประชุมบุคลากรของ
ศูนย์บริการวิชาการใน
การวิเคราะห์กลั่นกรอง
ความรู้ที่ได้จากการน า
ความรู้จากคู่มือการ
อบรม 

มิถุนายน จ านวนครั้ง
ของการ
อบรมสัมมนา 

ผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

-  ศูนย์บริการ
วิชาการ 

6 การเข้าถึงความรู้ -ส าเนาคู่มือเอกสาร สิงหาคม จ านวนการ ไม่น้อยกว่า 1 - 2,500 บาท - 
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การอบรมคุณธรรมของ
โรงเรียนในจังหวัดเลย
แก่ผู้ที่สนใจ 
-เผยแผ่คู่มือผ่านทาง
อิเลคทรอนิคหรือ
ฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย 
-บทความทางวิชาการ
ลงตีพิมพ์ในการ
วารสาร 

เข้าถึงความรู้ รูปแบบแนวทาง
การเผยแผ่ 

7 การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เผยแพร่ความรู้/คู่มือ
การอบรมคุณธรรมแก่
พระวิทยากร/ครูพระ
สอนศีลธรรม/ผู้สนใจ 

สิงหาคม จ านวน 3 
แหล่งการ
เรียนรู้ 

- - - - 

8 การประเมินผลและ
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

ประเมินองค์ความรู้ 
-ประเมินความรู้จากผู้
เข้าอบรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สิงหาคม - - - - - 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประเด็น การปฏิบัติในการเตรียมเครื่องตกแต่งบูชาในงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ  

 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
ประเด็น : การปฏิบัติในการเตรียมเครื่องตกแต่งบูชาในงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
 
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติในการเตรียมเครื่องตกแต่งบูชาในงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
                                               
ตัวบ่งชี้: 1. กระบวนการสร้างแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมเครื่องตกแต่งบูชาในงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
 
งบประมาณ: 5,000 บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กรรณิกา ไวโสภา 
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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การจัดการความรู้: มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชื่อประเด็นความความรู้:  การปฏิบัติในการเตรียมเครื่องตกแต่งบูชาในงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ 
-ประชุมหาแนว
ทางการปฏิบัติในการ
เตรียมเครื่องตกแต่ง
บูชาในงานบุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติ 

กุมภาพันธ์-
มีนาคม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80  
 

มีการประชุมไม่
น้อยกว่า น้อย 

1 ครั้ง 

-วัสดุส านักงาน  บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

2 การบ่งชี้ความรู้ -จัดประชุม KM ของ
บุคลากรศูนย์บริการ
เพ่ือวิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นความรู้
ในการปฏิบัติ 

กุมภาพพันธ์ จ านวน
ประเด็น
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 1 
ประเด็น 

--วัสดุส านักงาน  บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

3 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

-รวบรวมความรู้จาก
การสัมภาษณ์ ปราชญ์
ชาวบ้านและ

มีนาคม จ านวน
ประเด็น
ความรู้

ไม่น้อยกว่า 1
ประเด็น 

--วัสดุส านักงาน  บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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เอกสารอ้างอิงต่างๆ  เพ่ิมเติม 
4 การประชาสัมพันธ์

และการจัดการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 

-ประชุมกลั่นกรอง
ความรู้ ในการเตรียม
เครื่องตกแต่งบูชาใน
งานบุญผะเหวดเทศน์
มหาชาติของบุคลากร
ศูนย์บริการเพ่ือ
วิเคราะห์และก าหนด
ประเด็นความรู้ในการ
ปฏิบัติ 
-คู่มือความรู้ ในการ
เตรียมเครื่องตกแต่ง
บูชาในงานบุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติ 
-เผยแพร่คู่มือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิคส์และ
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

มีนาคม มีคู่มือ -คู่มือการอบรม 
-การบริการ
วิชาการอย่างมี
ระบบ 

คู่มือ 2,500 บาท บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

5 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

-ประชุมทีมงานเพ่ือ
กลั่นกรองความรู้ใน

มีนาคม จ านวน
ผู้เข้าร่วม

ผู้ร่วมไม่น้อย
กว่า 10 คน 

---วัสดุส านักงาน - ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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การเตรียมเครื่อง
ตกแต่งบูชาในงานบุญ
ผะเหวดเทศน์มหาชาติ 

กลั่นกรอง
ความรู้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 
60  

6 การเข้าถึงความรู้ -ส าเนาคู่มือแจกแก่ผู้ที่
สนใจ 
-เผยแผ่ทางสื่อ
อิเลคทรอนิคส์และ
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 
-น าเสนอบทความทาง
วิชาการความรู้ในการ
เตรียมเครื่องตกแต่ง
บูชาในงานบุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติ 

เมษายน  คู่มือการ
ปฏิบัติ 

คู่มือการปฏิบัติ
อย่างมีคุณภาพ 

---วัสดุส านักงาน 2,500 ศูนย์บริการ
วิชาการ 

7 การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ในการ
เตรียมเครื่องตกแต่ง
บูชาในงานบุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติ  

เมษายน จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สัมมนาเวที
แลกเปลี่ยนไม่
น้อยกว่าร้อย

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สัมมนาเวที
แลกเปลี่ยนไม่
น้อยกว่า 5 คน 

--วัสดุส านักงาน  ศู น ย์ บ ริ ก า ร
วิชาการ 
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ละ 60 
8 การประเมินผลและ

ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองคก์ร 

-กระบวนการจัดการ 
KM 
-ประเมินผู้เข้าร่วม
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

เมษายน การเข้าร่วม
กิจกรรมใน
การจัดท า 
KM ของ
บุคลากร
ศูนย์บริการ
วิชาการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 50  

-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้าง
องค์ความรู้ใน
องค์กรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

---วัสดุส านักงาน - ศูนย์บริการ
วชิาการ 
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (ด้านการบริหาร) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประเด็น  

 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ด้านการบริหาร) 
 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
ประเด็น : การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
เป้าหมาย KM (Desired State) คือ 1. มี 
                                               
ตัวบ่งชี้: 1. กระบวนการสร้าง 
 
งบประมาณ: - 
 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหาร 
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การจัดการความรู้: มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชื่อประเด็นความความรู้:   

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ 
พัฒนางานสารบรรณ
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

เดือน มีนาคม  1.พัฒนา
หน่วยงาน
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 
2.พัฒนา
บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 

1.ส านักงาน
วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง 
2.วิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์ศรี
ล้านช้าง 
3.ศูนย์บริการ
วิชาการศรีล้าน
ช้าง 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โทรศัพท์ 
3. เอกสาร 

- ส านักงานวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 

2 การบ่งชี้ความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
 
 

เดือน มีนาคม  บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 

1.ส านักงาน
วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง 
2.วิทยาลัย 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โทรศัพท์ 
3. เอกสาร 

- ส านักงานวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 
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 ศาสนศาสตร์ศรี
ล้านช้าง 
3.ศูนย์บริการ
วิชาการ 

3 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

การสร้างนวัตถกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

เดือน 
เมษายน  

บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 

1.ส านักงาน
วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง 
2.วิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์ศรี
ล้านช้าง 
3.ศูนย์บริการ
วิชาการ 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โทรศัพท์ 
3. เอกสาร 

- ส านักงานวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 

4 การประชาสัมพันธ์
และการจัดการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1.บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 
2. นักศึกษา 
และ
ประชาชน
ทั่วไป 

1.บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 
2. นักศึกษา 
และประชาชน
ทั่วไป 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โทรศัพท์ 
3. เอกสาร 

- ส านักงานวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 
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5 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

การปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให้เป็น
มาตรฐาน 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1.พัฒนา
หน่วยงาน
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 
2.พัฒนา
บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 

1.ส านักงาน
วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง 
2.วิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์ศรี
ล้านช้าง 
3.ศูนย์บริการ
วิชาการศรีล้าน
ช้าง 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โทรศัพท์ 
3. เอกสาร 

- ส านักงานวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 

6 การเข้าถึงความรู้ การเข้าถึงความรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT) 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1.พัฒนา
หน่วยงาน
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 
2.พัฒนา
บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 

1.ส านักงาน
วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง 
2.วิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์ศรี
ล้านช้าง 
3.ศูนย์บริการ
วิชาการศรีล้าน
ช้าง 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โทรศัพท์ 
3. เอกสาร 

- ส านักงานวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 
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7 การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจัดเก็บเอกสารด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT) 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1.พัฒนา
หน่วยงาน
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 
2.พัฒนา
บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 

1.ส านักงาน
วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง 
2.วิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์ศรี
ล้านช้าง 
3.ศูนย์บริการ
วิชาการศรีล้าน
ช้าง 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โทรศัพท์ 
3. เอกสาร 

- ส านักงานวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 

8 การประเมินผลและ
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

การน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1.พัฒนา
หน่วยงาน
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 
2.พัฒนา
บุคลากร
ภายในวิทยา
เขตศรีล้าน
ช้าง 

1.ส านักงาน
วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง 
2.วิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์ศรี
ล้านช้าง 
3.ศูนย์บริการ
วิชาการศรีล้าน
ช้าง 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. โทรศัพท์ 
3. เอกสาร 

- ส านักงานวิทยา
เขตศรีล้านช้าง 
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