แผนการจัดการความรู้
กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คํานํา
กองวิ ช าการ มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น ส่ ว นงานส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาด้านวิชาการ มีนโยบายให้ทุกฝ่ายจัดการความรู้ตามภารกิจ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
งานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในส่วนงานสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะทํางานการจัดการความรู้ กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํา
แผนการจัดการความรู้ กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี โดยคัดเลือกความรู้ที่จําเป็น คือ “เทคนิคและวิธีการ
ในการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ” เป็นประเด็นร่วมของทุกฝ่ายในกองวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการทํางาน โดยใช้หลักการของการจัดการความรู้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการความรู้ กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จะช่วยสนับสนุนให้งาน
จัดการความรู้ของกองวิชาการ ดําเนินไปสู่ความสําเร็จและเสริมสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กองวิชาการได้เป็นอย่างดี
คณะทํางานการจัดการความรู้ กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
๑. รายการความรู้ที่จําเป็นของส่วนงาน
๒. ผลการคัดเลือกความรู้ที่จําเป็นเพื่อทําแผนการจัดการความรู้
๓. เหตุผลในการเลือกความรู้ที่จําเป็นเพื่อทําแผนการจัดการความรู้
๔. แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑
๑
๑
๒

ภาคผนวก
- คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้
- บันทึกช่วยจําการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้

๖
๗

๑

แผนจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
๑. รายการความรู้ที่จําเป็นของส่วนงาน
ยุทธศาสตร์หรือ
ที่
กลยุทธ์
ความรู้ที่จําเป็นต่อการบรรลุความสําเร็จ
หรือภาระงาน
๑ การจัดทําฐาน
๑. ข้อมูลสถานะหลักสูตร
ข้อมูลสารสนเทศ ๒. ข้อมูลรายการหนังสือทางวิชาการ
กองวิชาการ
๓. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. ข้อมูลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
๕. เทคนิคและวิธีการในการจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศ กองวิชาการ

สถานะของความรู้ที่จําเป็น (√)
มีอยู่แล้ว
ยังไม่มี
√
√
√
√
√

๒. ผลการคัดเลือกความรู้ที่จําเป็นเพื่อทําแผนการจัดการความรู้
ที่
๑

ความรู้ที่จําเป็นต่อการบรรลุความสําเร็จ
เทคนิคและวิธีการในการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ

สถานะของความรู้ที่จําเป็น (√)
มีอยู่แล้ว
ยังไม่มี
√

๓. เหตุผลในการเลือกความรู้ที่จําเป็นเพื่อทําแผนการจัดการความรู้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

เกณฑ์การตัดสินใจเลือก
ความรู้ที่ ๑ ความรู้ที่ ๒ ความรู้ที่ ๓
สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
๕
ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
๓
มีโอกาสทําได้สําเร็จสูงสุด
๓
ต้องทํา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
๕
ผู้บริหารให้การสนับสนุน
๕
เป็นความรู้ที่ต้องการอย่างเร่งด่วน
๕
คะแนนรวม
๒๖
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = ๕ ปานกลาง = ๓ น้อย = ๑
๔. แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
ความรู้ที่จําเป็น : เทคนิคและวิธีการในการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ
ตัวชี้วัด (KPI) :
จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ
เป้าหมายตัวชี้วัด : ๔ ฐานข้อมูล

๒
ความรู้ที่จําเป็น
: เทคนิคและวิธีการในการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ
ตัวชี้วัด (KPI)
: จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ
เป้าหมายตัวชี้วัด : ๔ ฐานข้อมูล
ลําดับ
ขั้นตอน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
๑ แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ กองวิชาการ ม.ค. ๒๕๕๗ จํานวนคําสั่งแต่งตั้งคณะทํา
งานการจัดการความรู้
สํานักงานอธิการบดี
กองวิชาการ
๒ ทบทวนความรู้ที่จําเป็นของกองวิชาการ
ม.ค. ๒๕๕๗ จํานวนความรู้ที่จําเป็นเพื่อ
-ประชุมคณะทํางาน KM ของกองวิชาการ
นํามาจัดทําเป็นแผนการ
จัดการความรู้ประจําปีของ
-ระบุความรู้ที่จําเป็นของกองวิชาการ
กองวิชาการ
-ระบุความรู้ที่จําเป็นซึ่งส่วนงานมีอยู่แล้ว
-ระบุความรู้ที่จําเป็นซึ่งส่วนงานยังไม่มี
-คัดเลือกความรู้ที่จําเป็นเพื่อนํามาจัดทําเป็นแผน
จัดการความรู้ประจําปีของกองวิชาการ
๓ จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM) ของกองวิชาการ ม.ค. ๒๕๕๗ จํานวนแผนการจัดการ
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ที่ระบุกิจกรรม ตัวชี้วัด
ความรู้ของกองวิชาการ
เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
๔ สร้างและแสวงหาความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ม.ค. – มี.ค. ๑. จํานวนครั้งในการ
(KM) ของกองวิชาการ
๒๕๕๗
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
-รวบรวมเทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า
บุคลากรกองวิชาการ
ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศจากประสบการณ์ ต รงของ
๒. จํานวนหัวข้อความรู้
บุคลากรในกองวิชาการ

เป้าหมาย
๑ ฉบับ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
ผู้อํานวยการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ

๑ เรื่อง

บุคลากร
กองวิชาการ

คณะทํางาน
การจัดการความรู้
กองวิชาการ

๑ แผน

บุคลากร
กองวิชาการ

คณะทํางาน
การจัดการความรู้
กองวิชาการ

๑. เดือนละ ๒
ครั้ง
๒. ๔ หัวข้อ
ความรู้

บุคลากร
กองวิชาการ

คณะทํางาน
การจัดการความรู้
กองวิชาการ

๓
ลําดับ

๕
๖

๗

๘

ขั้นตอน/กิจกรรม
ระยะเวลา
-แสวงหาเทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศจากเอกสาร อินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
-บัน ทึ กหั ว ข้ อ รายนามผู้ ครอบครอง รู ป แบบการจั ดเก็ บ
และเนื้อหาความรู้เทคนิคและวิธีการในการจัดทําฐานข้อมูล
จัดความรู้ที่ได้ให้เป็นระบบ
มี.ค. ๒๕๕๗
-แบ่งชนิดและประเภทของความรู้
-จัดหมวดหมู่ความรู้
ประมวลและกลั่นกรองความรู้
ก.พ. – มี.ค.
-พิจารณาทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาความรู้
๒๕๕๗
-จัดทํารูปแบบและ “ภาษา” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
-เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเข้าใจง่าย
ทําความรู้ให้เข้าถึงได้ง่าย
เม.ย. ๒๕๕๗
-นําความรู้ที่ได้ขึ้นเว็บไซต์ของกองวิชาการ
-เผยแพร่เทคนิคและวิธีการในการจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
พ.ค. ๒๕๕๗
-จัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
-แบ่งปันความรู้เทคนิคและวิธีการในการจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับส่วนงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

จํานวนหมวดหมู่
ความรู้

เป้าหมาย

๒ หมวดหมู่

จํานวนคู่มือ
๑ เล่ม
เทคนิคและวิธีการ
จัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศ
กองวิชาการ
จํานวนองค์
๔ องค์ความรู้
ความรู้ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของ
กองวิชาการ
จํานวนครั้งในการ ๑ ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับส่วนงานอื่น
ภายใน
มหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร
กองวิชาการ

คณะทํางาน
การจัดการความรู้
กองวิชาการ
คณะทํางานการ คณะทํางาน
จัดการความรู้
การจัดการความรู้
กองวิชาการ
กองวิชาการ
บุคลากร
กองวิชาการ

พระมหาสุระศักดิ์
ธีรวํโส

ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย

คณะทํางาน
การจัดการความรู้
กองวิชาการ

๔
ลําดับ
๙
๑๐

ขั้นตอน/กิจกรรม
เรียนรู้ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
- นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง

ระยะเวลา
พ.ค. ๒๕๕๗

รายงานผล/ปัญหา/อุปสรรค ของแผนการจัดการความรู้ (KM) พ.ค. ๒๕๕๗
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้
- นําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําแผนจัดการความรู้
(KM) ในปีถัดไป

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
จํานวนฐานข้อมูล ๔ ฐานข้อมูล
กองวิชาการ
จํานวนรายงานผล ๑ ฉบับ
การดําเนินงาน
ตามแผนการ
จัดการความรู้
กองวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร
กองวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะทํางาน
การจัดการความรู้
กองวิชาการ
คณะทํางานการ เลขานุการ
จัดการความรู้
คณะทํางาน
กองวิชาการ
การจัดการความรู้
กองวิชาการ

๕

ภาคผนวก

๖

คําสั่งสํานักงานอธิการบดี
ที่
/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทํางานจัดการความรู้ กองวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อให้การจัดการความรู้ภายในกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย พ.ศ.
๒๕๔๐ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง ผู้ มี ร ายนามดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น คณะทํ า งานจั ด การความรู้
กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย :๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผู้อํานวยการกองวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและการสอน
หัวหน้าฝ่ายตําราและเอกสารทางวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์
นายสันทัด จันทร์ทาทอง
นางสาวปฏิธรรม สําเนียง

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป)
รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗
บันทึกช่วยจํา
การประชุมคณะทํางาน การจัดการความรู้ กองวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง ๓๐๓ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
---------------------------วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ กองวิชาการ แจ้งเพื่อทราบ
- เลขานุการคณะทํางาน แจ้งคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการ
แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้กองวิชาการ
๑.๒ เรื่องความสําคัญและความจําเป็นของการทํา KM ที่เลขานุการคณะทํางานการจัดการความรู้
กองวิชาการ แจ้งเพื่อทราบ
- เลขานุการคณะทํางาน แจ้งความสําคัญและความจําเป็นในการจัดการความรู้ของกอง
วิชาการทั้งนี้นอกจากเป็นการตอบโจทย์การประกันคุณภาพแล้วยังเป็นขั้นตอนสําคัญในการรวบรวมองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาคน อย่างยั่งยืนอีกด้วย
๑.๓ เรื่องภาพรวมการจัดการความรู้ของกองวิชาการ แจ้งเพื่อทราบ
- เลขานุการคณะทํางาน แจ้งคณะทํางานเพื่อทราบ ความว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ถึง
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) กองวิชาการจะจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ได้แก่ ๑.คู่มือการ
ปฏิบัติงานกองวิชาการ และ ๒. บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองวิชาการ เล่มที่ ๑ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการ
การจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ”
วาระที่ ๒ เรื่องบันทึกช่วยจํา
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การจัดทําแผนการจัดการความรู้ กองวิชาการ
- การดําเนินการจัดการความรู้ กองวิชาการ ในขั้นตอนทบทวนความรู้ที่จําเป็นของส่วนงาน
มติคณะทํางานพิจารณาร่วมกันแล้วมีมติดังนี้
๑. ความรู้ที่จําเป็นทั้งหมด ๔๖ งาน จําแนกเป็น ฝ่ายหลักสูตรและการสอน ๑๒ งาน ฝ่าย
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ๙ งาน ฝ่ายเอกสารและตําราวิชาการ ๑๐ งาน ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์ ๑๐
งาน และการเงินและสารบัญกอง ๕ งาน
๒. ความรู้ที่จําเป็นและส่วนงานมีอยู่แล้ว ขณะนี้มีทั้งหมด ๒๐ งาน ซึ่งอยู่ในรูปของขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และผังงาน(flowchart) ที่ประธานที่ประชุมกําชับให้ทุกฝ่ายเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ และให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

๘
๓. ความรู้ ที่ จํ า เป็ น ซึ่ ง ส่ ว นงานยั ง ไม่ มี ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ เทคนิ ค และวิ ธี ก าร การจั ด ทํ า
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เป็นความรู้ที่จําเป็นซึ่งส่วนงานยังไม่มี และมีมติให้นําความรู้นี้มาจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ประจําปีของ กองวิชาการ
๔.๒ เรื่อง ผู้ประสานงานหลัก การจัดการความรู้ในแต่ละฝ่าย
- เพื่อให้การดําเนินการจัดการความรู้ของกองวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วนั้น ที่ประชุมเห็นควรให้มีผู้ประสานงานหลักในการจัดการความรู้ในแต่ละฝ่าย ดังนี้
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ๑. คุณสินชัย วงษ์จํานง ๒. คุณปฏิธรรม สําเนียง ฝ่ายมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ๑. พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส ๒. คุณฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ ฝ่ายเอกสารและตํารา
วิชาการ ได้แก่ ๑. พระมหานพดล เตชธมฺโม ๒. คุณสุชญา ศิริธัญภร ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. คุณ
สันทัด จันทร์ทาทอง ๒.คุณสมควร ถ้วนนอก
ผู้ประสานหลักมีหน้าที่เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ เป็นนักจุด
ประกายความคิด เช่น การจัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพื่อให้บรรลุ
จุดหมาย ซึ่งในปีนี้คือ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการ การจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ” ให้ได้ง่าย หรือเร็วขึ้น โดยที่
ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเล่า หรือสาธิต จัดพื้นที่เสมือน
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
๔.๓ เรื่อง การวางแผนการประชุมในครั้งต่อไป
- เพื่อให้การดําเนิการจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการจัดการความรู้ที่วางไว้ที่
ประชุมเห็นควรให้มีการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนฯ ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๕๗ โดยช่วงเช้า ๙.๐๐ น. ผู้ประสานงานหลักของฝ่ายต่างๆจะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการค้นหา
รวมรวมและตกผลึก“เทคนิคและวิธีการ การจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ” ที่ห้อง ๓๐๖ จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐
น. คณะทํางานการจัดการความรู้ คณะทํางานการจัดการความเสี่ยง คณะทํางานการประกันคุณภาพภายใน
กองวิชาการ ร่วมประชุมที่ห้อง ๓๐๓
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นางสาวปฏิธรรม สําเนียง
ผู้บันทึก

