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1. บทสรุปผู้บริหาร 
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน

ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด   
โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 

ความรู้ที่ฝังอยู่ ในคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Action Plan) ตามคู่มือฉบับ
นี้ได้น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะ
ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือ พัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้
เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน
, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท า
เป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, 
การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์
ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิด
แบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะ
มีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 
(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, 
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้,  ลักษณะขององค์กร (ขนาด, 
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมา
ใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ 
วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 
 
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดประกอบด้วย 
       1.  การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 

2560 คือ การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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3. เป้าหมาย KM (Desired State) 
เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
1. การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อีสาน 
2. หลักสูตรทุกสาขาวิชาผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. หลักสูตรทุกสาขาวิชาได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เป้าหมาย KM (Desired State) เพียงเป้าหมายเดียว ที่ทีมงานจะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 คือ  
1. การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อีสาน คนละ 1 เรื่อง 
 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่
เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
            1. องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานและบุคลากร 
            2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

         3. การให้ความสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับ 
 
5. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประกอบด้วยแบบจ านวน 13 แบบ ดังนี้  
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แบบ  มมร.อส.-KM1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน 

เรื่อง การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ขอบเขต KM 
(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

นักศึกษา 
บุคลากรภายใน
วิทยาเขตอีสาน 

มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายใน 

ผู้ใช้บัณฑิต
และสถาน

ประกอบการ 

ผู้ปกครอง/
ประชาชน 

การพัฒนางานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน 

ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
ที่เพ่ิมขึ้น 

เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การสอนและการ
วิจัย 

หลักสตูรได้
มาตรฐาน 

ได้บณัฑิตตาม
ความต้องการ 

มีความมั่นใจ
และไว้วางใจ 

 

แบบ มมร.อส.-KM2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที ่1 ขอบเขต KM ที ่2 
1. สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร ์ 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=33  
2. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เปน็รูปธรรม) 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=33  
3. มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=33  
4. ต้องท าคนส่วนใหญ่ในองค์กรตอ้งการ 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=33  
5. ผู้บริหารให้การสนบัสนุน 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=33  
6. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเรง่ด่วน 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=33  

รวมคะแนน 33x6=198  
 
KM ที่ 1 การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 3, ปานกลาง = 2, น้อย = 1 
 
แบบ มมร.อส.-KM3 เป้าหมาย KM (Desired State) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย KM ที1่ การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

งานวิจัย คนละ 1 เรื่อง 
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แบบ มมร.อส.-KM4 Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM  

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
เป้าหมาย KM  : การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM: งานวิจัย คนละ 1 เรื่อง 
 
ล าดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 กระบวนงานไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

1.2 ขั้นตอนไหนบ้างเช่ือมโยงกับเป้าหมาย KM พัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย 

1.3 
กระบวนงานไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  และ สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ปี 2560 ด้วย 

พัฒนาศักยภาพการท าวิจยัแกอ่าจารย ์

1.4 
ขั้นตอนไหนบ้างเช่ือมโยงกับเป้าหมาย KM  และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ปี 2560 ด้วย 

พัฒนาศักยภาพการวจิัยแก่อาจารย ์

1.5 คิดเป็นจ านวนกระบวนงานและขั้นตอนเท่าไร งานวิจัย คนละ 1 เร่ือง 

1.6 
อะไรคือตัวช้ีวัดของกระบวนงานท่ีเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  และ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรป์ี 2560 

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจยั 

2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร  

2.1 หน่วยงานไหนขององค์กรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลีย่น / Sharing K. วิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 

2.2 ใครบ้างในหน่วยงานท่ีต้องแบ่งปันแลกเปลีย่น/Sharing K. บุคลากรสายวิชาการ 

2.3 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไรทีต่้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. 42 

2.4 หน่วยงานไหนขององค์กรที่ต้องเรยีนรู้ / Learning  K. วิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 

2.5 ใครบ้างในหน่วยงานท่ีต้องเรียนรู้ / Learning  K. บุคลากรสายวิชาการ 

2.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไรทีต่้องเรียนรู้ / Learning  K. 42 

3. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกองคก์ร (ผู้ใช้บริการ / Outsource) 
3.1 องค์กรไหนท่ีต้องแบ่งปันแลกเปลีย่น / Sharing K. - 

3.2 ใครบ้างในองค์กรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - 

3.3 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไรทีต่้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - 

3.4 องค์กรไหนท่ีต้องเรยีนรู้ / Learning  K. - 

3.5 ใครบ้างในองค์กรที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. - 

3.6 คิดเป็นจ านวนคน เท่าไรทีต่้องเรียนรู้ / Learning  K. - 

4.  

4.1 
มีความรู้ EK อะไรบ้างท่ีต้องเข้ากระบวนการจดัการความรูเ้พื่อปรับให้
ทันสมัยกับกาลเวลา 

การท าวจิัยรูปแบบต่าง ๆ  

4.2 มีความรู้ EK อะไรบ้างท่ีจดัการครัง้เดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย - 

4.3 
มีความรู้ TK อะไรบ้างท่ีต้องเข้ากระบวนการจดัการความรูเ้พื่อปรับให้
ทันสมัยกับกาลเวลาและอยู่กับใครบ้าง 

การท าวจิัยรูปแบบต่าง ๆ 

4.4 
มีความรู้ TK อะไรบ้างท่ีจัดการครัง้เดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลยและอยู่กับ
ใครบ้าง 

- 

4.5 จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู ้ EK อะไรบ้างท่ีมีและยังไมม่ ี - 

4.6 จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู ้ TK อะไรบ้างท่ีมีและยังไมม่ ี งานวิจัยรูปแบบต่าง ๆ  
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แบบ มมร.อส.-KM5 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ 
 
หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจดัการความรู้อยู่ในระดับใด 
 0 – ไม่มเีลย / มีน้อยมาก     1 – มีน้อย      2 - มีระดับปานกลาง     3 - มีในระดับท่ีด ี   4 – มีในระดับท่ีดมีาก 
 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู/่ท าอยู ่
1.1.องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการความรู้เพื่อ

ปรับปรุงในเรื่องความรู้เช่นองค์กรยังขาดความรู้ที่จ าเป็นต้องมีหรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มี
อยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่
ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

2 

1.2. องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรที่มีการ
ให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

2 

1.3 ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆระดับเทียบเคียง (Benchmarks) และ 
Best Practices จากองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  (บริการหรือด าเนินงานที่คล้ายคลึง
กัน ) และจากองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

2 

1.4 องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบซึ่งรวมถึงการเขียน  Best Practices 
ออกมาเป็นเอกสารและการจัดท าข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned) 

2 

1.5 องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ท่ีอยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้ง
องค์กร 

2 

 
 
แบบ มมร.อส.-KM6 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้   
 
หมวด 2 - ภาวะผู้น า 
 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจดัการความรู้อยู่ในระดับใด 
 0 – ไม่มเีลย / มีน้อยมาก     1 – มีน้อย     2 - มีระดับปานกลาง      3 - มีในระดับท่ีด ี    4 – มีในระดับท่ีดมีาก 
 

หมวด 2  ภาวะผู้น า สิ่งที่มีอยู/่ท าอยู ่
2.1ผู้บริหารก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในองค์กร 2 
2.2ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)  ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กับองค์กรได้และมีการจัดท ากลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อน าสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น 
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้นให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ
สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

2 

2.3องค์กรเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อส่งเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่ง
ขึ้น และพัฒนา Core Competencies ใหม่ๆ  (Core Competencies หมายถึง ความเก่งหรือ
ความสามารถเฉพาะทางขององค์กร) 

2 

2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประกอบในการ
พิจารณาในการ ประเมินผลและให้ผลตอบแทนบุคลากร 

2 
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แบบ มมร.อส.-KM7 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  
 
หมวด 3 – วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจดัการความรู้อยู่ในระดับใด 
 0 – ไม่มเีลย / มีน้อยมาก     1 – มีน้อย      2 - มีระดับปานกลาง   3 - มีในระดับที่ด ี   4 – มีในระดับท่ีดีมาก 
 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู/่ท าอยู ่
3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 3 
3.2พนักงานในองค์กรท างานโดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 3 
3.3องค์กรตระหนักว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่

ผู้ใช้บริการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3 

3.4องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการท างาน รวมทั้งกระตุ้น
ให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

3 

3.5ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทุกคน 3 
 
แบบ มมร.อส.-KM8 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ 
 
หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจดัการความรู้อยู่ในระดับใด 
 0 – ไม่มเีลย / มีน้อยมาก    1 – มีน้อย      2 - มีระดับปานกลาง      3 - มีในระดับท่ีด ี    4 – มีในระดับท่ีดมีาก 
 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู/่ท าอยู ่
4.1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเช่ือมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับ

องค์กรภายนอก 
3 

4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร  ( An Institutional Memory )  ที่ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงได้ 

3 

4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากขึ้นเช่น ความต้องการ
และความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

3 

4.4องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้ 3 
4.5องค์กรกระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคลากรสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดี

ขึ้นมาใช้ในองค์กร 
3 

4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) และ
ข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

3 
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แบบ มมร.อส.-KM9  แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ 
 
หมวด 5 – การวัดผลการจัดการความรู้ 
 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจดัการความรู้อยู่ในระดับใด 
 0 – ไม่มเีลย / มีน้อยมาก   1 – มีน้อย     2 - มีระดับปานกลาง    3 - มีในระดับท่ีด ี   4 – มีในระดบัท่ีดีมาก 
 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู/่ท าอยู ่
5.1 องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงการจดัการความรู้กับผลการด าเนินการทีส่ าคัญขององค์กรเช่น

ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 
3 

5.2 องค์กรมีการก าหนดตัวช้ีวัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ 2 
5.3 จากตัวช้ีวัดในข้อ 5.2   องค์กรสรา้งความสมดลุย์ระหว่างตัวช้ีวัดที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย 2 
5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนส าคญัที่ท าให้ฐานความรู้ขององค์กร

เพิ่มพูนข้ึน 
2 

 

แบบ มมร.อส.-KM10 รายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (กรณีใช้วิธีอื่นๆ) 
 
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
วันที่ประเมิน …………………………………………-………………………………………… 
 

 
หัวข้อที่ประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ 

 
ผลการประเมิน  (สิ่งที่มีอยู/่ท าอยู่) 

 
- - 
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แบบ มมร.อส.-KM11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM 
Process) 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
เป้าหมาย KM : การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อีสาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:  งานวิจัย คนละ 1 เรื่อง 

ที่ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วดั 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้
ความรู้ 

การพัฒนางานวิจัย
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน 

มิ.ย. 
59 

งานวิจัย คนละ 1 
เร่ือง 

420,000 - คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ 
ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

2 การสร้างและ
แสวงหา
ความรู้ 

เชิญผู้เชี่ยวชาญให้
ความรู้ด้านการ
พัฒนางานวิจยั 

ก.ค. 
59 

จ านวน
รูปแบบการ
ท าวิจยั 

ไม่น้อย5 
รูปแบบ 

5,000 - คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ 
ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

3 การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ 

อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาต่าง ๆ 

ส.ค.
59 

งานวิจัยของ
อาจารย์
สาขาวิชา 
ต่าง ๆ 

คนละ 1 
เร่ือง  

-  อาจารย์
ประจ า
สาขาวิชา 

 

4 การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้ 

น าเสนอโครงร่าง
งานวิจัยของ 
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาต่าง ๆ 

ก.ย. 
59 

รูปแบบการ
ท าวิจยั 

โครงร่าง
งานวิจัย
คนละ 1 

เร่ือง 

5,000 - คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ 
ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

5 การเข้าถึง
ความรู้ 

แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างอาจารย์ใน
สาขาวิชา 

ต.ค.´
59 

จ านวนการ
จัดพิมพ์
เอกสาร
เผยแพร่  
 

รูปแบบ
วิจัย  

21,000 - คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ 
ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

รูปแบบการวิจยั พ.ย. 
59 
และ 
มิ.ย. 
60 

จ านวนครั้งที่
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน 

2 ครั้ง/ปี 6,000 - คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ 
ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

7 การเรียนรู้ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาต่าง ๆ  

ธ.ค. 
59  

จ านวนครั้งที่
ใช้งานวิจัย 

10 ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

- - อาจารย์
ประจ า
สาขาวิชา
ต่าง ๆ 
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แบบ มมร.อส.-KM12  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
เป้าหมาย KM  : การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:  งานวิจัย คนละ 1 เรื่อง 

ที่ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมอาจารย์เพื่อ
แต่งต้ังคณะท างาน  
สาขาวิชาต่าง ๆ 
หนังสือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

มิ.ย.59 จ านวน
การเข้า
ร่วม
ประชุม 

2 ครั้ง 3,000 คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

2 การสื่อสาร ประชุมอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาต่าง 
ๆ  

ก.ค. 59 จ านวน
การเข้า
ร่วม
ประชุม 

2 ครั้ง 3,000 คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 

ระดมสมองและ
ประชุมอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาต่าง 
ๆ  

ส.ค. 59 โครงร่าง
งานวิจัย 

1 เร่ือง/
คน 

8,400 คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

4 การเรียนรู้ ประชุมอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาต่าง 
ๆ 

ธ.ค. 59 รูปแบบ
การวิจยั 

5 รูปแบบ 5,000 คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

5 การวัดผล งานวิจัยที่ตีพิมพ ์ พ.ย. 59 
และ มิ.ย. 
60 

การ
ตีพิมพ์ 

คนละ 1 
เร่ือง 

126,000 คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 

 

6 การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล 

การยกย่องโดยการ
มอบประกาศเกียรติ
คุณและรางวัลต่าง ๆ  

มิ.ย. 60 แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา 

1 ครั้ง 42,000 คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ ประจ า
วิทยาเขต
อีสาน 
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แบบ มมร.อส.-KM13 สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
 
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
เป้าหมาย KM : การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:  งานวิจัย คนละ 1 เรื่อง 

ล าดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ (บาท) 
1 การบ่งช้ีความรู ้ 420,000 
2 การสร้างและแสวงหาความรู ้ 5,000 
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - 
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้ 5,000 
5 การเข้าถึงความรู ้ 21,000 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 6,000 
7 การเรยีนรู ้ - 
 รวม 457,000 

 
 
สรุปงบประมาณด าเนินงานกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 
ล าดับ กิจกรรมกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (บาท) 

1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3,000 
2 การสื่อสาร 3,000 
3 กระบวนการและเครื่องมือ 8,400 
4 การเรยีนรู ้ 5,000 
5 การวัดผล 126,000 
6 การยกย่องชมเชยและการใหร้างวัล 42,000 
 รวม 187,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ภาคผนวก 
 

ค าสั่ง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าวิทยาเขตอีสาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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