
รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๒ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
√ ระดับบุคคล เรื่อง ขั้นตอนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นางสาวญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า 



“องค์กรแหง่การเรียนรูว้ิถพีทุธ” 
วิสัยทัศน์ความรู้  มจร. 

“เป็นเลิศในการสนับสนุนและบริการตามพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย”
  

วิสัยทัศน์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  1 ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้ 

 

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 

วิสัยทัศน์ มจร. 

“องค์กรแหล่งการเรียนรู้ทีเ่ป็นเลิศด้านงานประชุมสภามหาวิทยาลัย” 

วิสัยทัศน์ความรู้ ส านักงานสมหาวิทยาลัย 



Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  
Compassionate & Collaboration U = Unity 
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แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ท่ีมา : ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



2 ก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อความรู้  
(ล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย) 

พันธกิจ/
ยุทธศาสตร์/
กระบวนการ 

ชื่อองค์ความรู้ 

ความส าคัญของความรู้ (ระดับ 1-5) 

คะแนนรวม  ความถี่
ของการใช้ 

มีผลต่อ
ค่าใช้จ่าย 

ทรัพยากร 
สนับสนุน
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ 

ความวิกฤติ
ความรู้ 

บรูณาการ
สารสนเทศให้
เกิดประโยชน์
สงูสดุ   

๑. ขั้นตอนการเสนอขอ
โปรดเกล้าก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ศาสตราจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

3 4 5 5 5 22 

๒. ขั้นตอนการ
ด าเนินงานและติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

5 4 5 5 5 24 
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พันธกิจ/
ยุทธศาสตร์/
กระบวนการ 

ชื่อองค์ความรู้ 

ความส าคัญของความรู้ (ระดับ 1-5) 

คะแนนรวม  ความถี่
ของการใช้ 

มีผลต่อ
ค่าใช้จ่าย 

ทรัพยากร 
สนับสนุน
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ 

ความวิกฤติ
ความรู้ 

ยกระดับการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล   

๑. พัฒนากระบวนการ
จัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่เป็นเลศิ
  

5 4 5 5 5 24 

๒. เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นงานสภามหา
วิทยลัยทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง   

4 4 3 3 4 18 

2 ก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อความรู้ (ต่อ)  
(ล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย) 

ด าเนินการแล้ว 
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พันธกิจ/
ยุทธศาสตร์/
กระบวนการ 

ชื่อองค์ความรู้ 

ความส าคัญของความรู้ (ระดับ 1-5) 

คะแนนรวม  ความถี่
ของการใช้ 

มีผลต่อ
ค่าใช้จ่าย 

ทรัพยากร 
สนับสนุน
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ 

ความวิกฤติ
ความรู้ 

พัฒนาขีด
ความสามารถ
ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  
   

พัฒนาความสามารถ
ด้านการให้บริการงาน
ประชุม 
 

3 4 3 3 2 15 

พัฒนาและขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 
 

4 3 4 3 3 17 

2 ก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อความรู้ (ต่อ)  
(ล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย) 



Knowledge Landscape 

K1 องค์กรแหล่งการเรียนรู ้
ท่ีเป็นเลิศด้านงาน 
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

K1.1จัดท าขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้า 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
 ศาสตราจารย์ของ มจร 

K1.2พัฒนาการด าเนินงานและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

K1.3พัฒนากระบวนการจัดการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

K1.1.1 จัดท าแผนการพัฒนาขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้า 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ ศ. ของ มจร 

K1.1.2  จัดท าคู่มือขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้า 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ ศ. ของ มจร 

K1.1.3 จัดอบรม 

K1.2.1 จัดท าแผนการด าเนินงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมต ิ 

K1.2.2 จัดท าคู่มือการด าเนินงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  

K1.3.1 ส ารวจความต้องการ ของผู้เข้าร่วมประชุม 

K1.3.2 จัดท าแผนการพัฒนากระบวนการประชุม 

K1.3.3 จัดท าคู่มือการจัดการประชุม 

ค าอธิบาย * K1... หมายถึง ชื่อความรู้หลักที่ ๑ เรื่อง...................  * K๑.๑... หมายถึง ชื่อองค์ความรู้รองท่ี ๑.๑ เรื่อง...................... ฯลฯ 

K1.2.3 เผยแผ่ ผ่านเว็ปไซต์ 

2 ก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อความรู้ (ต่อ)  
 



3 การวางกลยุทธ์การจัดการความรู้ (แผนปฏิบัติการ) 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ สนง. 

คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้
ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

2.ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ สนง. 

3.จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ของ สนง. 

4.จัดท ายุทธศาสตร์ การจัดการ
ความรู้ ของ สนง.  

5.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ 

6.ส่งผลงานการจัดการเรียนรู้ 
เข้ามหกรรม 

7.สร้างองค์ความรู้สนับสนุนให้
ส่วนงาน แบ่งปันความรู ้
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โครงสร้างองค์กร ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ส านกังานสภามหาวิทยาลยั 

กลุม่งานประชมุสภามหาวิทยาลยั กลุม่งานฐานข้อมลูและสารสนเทศ กลุม่งานติดตามและประเมนิผล 

ขัน้ตอนการด าเนินงานและตดิตาม 
ผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

ท่ีมา : ประกาศมหาวิทยาลัย ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส่วนงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 



วเิคราะห์และการจัดการความรู้ 
 
เป้าประสงค์ของ KM          ด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั ได้ถกูต้องและครบถ้วนตาม พรบ ข้อ 
๑๙  ของมหาวิทยาลยั 
  
ตัวชีวัดของเป้าประสงค์          ร้อยละของ
จ านวนมติสภาฯ Target ร้อยละ ๘๐ 

 
ผลผลติ (รูปธรรม)        คูม่ือขั้นตอนการ
ด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
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หลักการ
และเหตุผล 

มจร เป็น
มหาวิทยาลยัใน

ก ากบัของรัฐ มีอิสระ
ทางการบริหาร
จดัการตนเอง 

เป็นข้อมลูและ
ข้อเสนอแนะ ส าหรับการ
ตดัสนิใจของผู้บริหาร ใน
การก าหนดทิศทาง การ
พฒันาความก้าวหน้าของ

องค์กร 

เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญั 
ส าหรับการตรวจสอบการ

ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

พรบ. ๒๕๔๐ มาตรา 
๑๙ (๑๔)  

ท่ีมา : พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมก ากับดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย  (๑๔) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี ฯลฯ 



แผนการจัดการความรู้รายบุคคล 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานและ
ตดิตามผลการด าเนินงานตาม
มตสิภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

ประเดน็รายการ 
(Lists) 

ความรู้ที่จ าเป็น 

การกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
ความรู้ (Change 
Management) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่กล่ันกรอง
ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ท่ีจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ใน

ประเดน็ความรู้ 

ผลผลิต
ที่ได้รับ 

วิธีการ
เข้าถงึ
ความรู้ 

TK:             +  

EK:  

นางสาวญาศมุินท์ อินทร์กรุงเก่า 
ต าแหนง่ นกัวิชาการศกึษา 
ส านกังานสภามหาวิทยาลยั 

ผู้บริหาร บคุลากรสนง.สภามหาวิทยาลยั  
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการกลัน่กรอง 
ข้อมลูงานสภามหาวิทยาลยั 

สมัภาษณ์เชิงลกึ 
สนทนากลุม่ 
จดัประชมุ KM 



ขั้นตอนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ก าหนดแผน 
เปา้หมาย กรอบ
การตดิตามผล 

เสนอ
คณะกรรมการ
กลัน่กรองงาน
สภาฯ ขอความ

เห็นชอบ 

ประชมุ
คณะท างานเชิง
ปฏิบตักิาร เพ่ือ
จดัเตรียมข้อมลู 

คณะท างาน
จดัท าร่าง 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 

น าเข้า
คณะกรรมการ

กลัน่กรองงานสภาฯ 
พิจารณา ร่าง 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จดัท ารายงานผล
การด าเนินงาน 
เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลยั 
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เครื่องมือ    แบบฟอร์มการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 

13 

อยูข่ัน้ตอนการพฒันาแอฟพริเคชัน่ การติดตามมติสภา 



รายละเอียดกิจกรรม ๑ ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี 
 

ท่ีมา : ประชุมสนทนากลุ่ม วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  



รายละเอียดกิจกรรม 2 วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลการจัดการความรู้ของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลยั โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก 

ท่ีมา : ประชุมสนทนากลุ่ม วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
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รายละเอียดกิจกรรม ๓ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรภายใน
ส านักงานสภามหาวิทยาลยั และคณะสงัคมศาสตร์ 

ท่ีมา : ประชุมสนทนากลุ่ม วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  



ผลการจัดการความรู้ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

บคุลากรสภามหาวิทยาลยั 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ทกุรูป/คน 

1. มีความรู้ความเข้าใจ  
2. ท างานทดแทนกนั 
3. เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการ
ก าหนดทิศทางพฒันา
มหาวิทยาลยั 



Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  
Compassionate & Collaboration U = Unity 
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