
 

 
 

รายงานผลการจัดการความรู ป ๒๕๖๕ 
ดานการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง “กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนง

ทางวิชาการ” ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนงาน วิทยาลัยสงฆแพร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 



๑. กำหนดทศิทางและเปาหมายการบริหารจัดการความรู 
 

วิสัยทัศน มจร. 
“ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

ที่สรางคนดีและเกง อยางมีสมรรถภาพ 

จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ 

บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ 

บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ” 

 

วิสัยทัศน ความรู มจร. 
“องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ” 

 

วิสัยทัศน สวนงาน 
“ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับทองถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน” 

 

วิสัยทัศน ความรู สวนงาน 
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาและพัฒนาองคความรูบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม อยางยั่งยืน” 

 

 

ความเปนมา 

 “การจดัการความรู” เปนเครื่องมือที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโดยกระบวนการจัดการความรูที่

มีอยูในองคกร เพื่อรวบรวมเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ ใหบุคลากรในองคกรทุกคนสามารถเขาถึงความรู

และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถ

ในเชิงแข็งขันสูงสุด ซึ่งกระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การ

คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงแหลงขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกำหนดแนววิธีปฏิบัติการ

ทำงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดี

ยิ่งขึ้น เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับกับสถานการณ รวมทั้งตอง

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสวนงาน ให

เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

  



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ใหความสำคัญกับการจัดการความรูใน

องคกรโดยนำผลของการประกันคุณภาพการศึกษาในปที่ผานมามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไข ซึ่งผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๔ องคประกอบที่ ๔ ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพ

อาจารย บางหลักสูตรมีผลคะแนนไมผาน เกณฑ ทางวิทยาเขตแพร จงึไดมีการประชุมวิเคราะหถึงปญหาความ

เสี่ยงที่จะมีผลตอ การประกันคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของหลักสูตร ที่ประชุมวิทยาเขตแพร มีมติ

เห็นชอบประเด็นปญหาเรื่อง “กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ”

กำหนดเปนปญหาวาระเรงดวนใหมีการจัดการความรู โดยใหบูรณาการกับอาจารยประจำทุกหลักสูตรรวมเปน

คณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู ใหมีหลากหลายรูปแบบในลักษณะเชิงรุกโดยมีการจัดทำ

ขอตกลง การเขาถึงอาจารยประจำทุกทานเปนตน 

 

เหตุผลและความสำคัญ 

๑. คุณภาพอาจารย ดานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรมีบางหลักสูตรผลคะแนนไมผาน 

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒. พัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายสรางความรูและทักษะในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการ

ขอตำแหนงทางวิชาการ อันจะนำไปสูการพัฒนาบัณฑิตใหกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนา

คุณภาพของบัณฑิตใหนำไปสูความเปนสากล  

 ๓. บุคลากรมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู จากผูมีประสบการณและคนหาแนว

ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู 

 ๔. เพื่อสรางแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ

เปนแนวปฏิบัติที่ดีและมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกเปนลายลักษณอักษรและนำมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

 



๒. กำหนดและจัดลำดับความสำคญัของหัวขอความรู 
 

พันธกิจ/ ยุทธศาสตร/

กระบวนการ 
องคความรู 

ความสำคญัของความรู (๑-๕) 

คะแนนรวม 
ความถี่ของใช 

มีผลตอคาใชจาย

หรือกำไร 
ทรัพยากร 

สนับสนุน

วิสัยทัศน/พันธกิจ 
ความวิกฤติความรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 

พัฒนาบัณฑิตใหมี

คุณภาพ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

  

 

ผลงานดาน

กระบวนการ

จัดทำผลงานทาง

วิชาการเพ่ือเขาสู

การขอตำแหนง

ทางวิชาการ 

๔ 

จัดทำผลงานทาง

วิชาการเพ่ือเขาสู

การขอตำแหนง

ทางวิชาการ 

๕ 

คาจัดทำคูมือ

นำเสนอ

กระบวนการจัดทำ

ผลงานทางวิชาการ

เพ่ือเขาสูการขอ

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

๕ 

ไดคูมือนำเสนอ

กระบวนการ

จัดทำผลงานทาง

วิชาการเพ่ือเขาสู

การขอตำแหนง

ทางวิชาการ  

การจัด

แผนพัฒนา

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

๔ 

พัฒนาการดานการ

ผลิตบัณฑิต 

๓ 

ปญหาภาระงาน

อาจารยประจำมี

มาก บุคลากรฝาย

สนับสนุนมีจำนวน

จำกัด 

๒๑ 



๓. การวางกลยุทธการจัดการความรู (แผนปฏบิตักิาร) 

รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 
เดือน 

กค 

๖๔ 

สค.

๖๔ 

กย.

๖๔ 

ตค.

๖๔ 

พย.

๖๔ 

ธค.

๖๔ 

มค. 

๖๕ 

กพ. 

๖๕ 

มีค.

๖๕ 

เมย.

๖๕ 

พค.

๖๕ 

มิย.

๖๕ 

กค.

๖๕ 

สค

๖๕ 

กย.

๖๕ 

๑. กิจกรรมบงชี้ความรู 

 ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร ไดจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู ประจำป ๒๕๖๕ โดยบูรณาการ

เจาหนาที่ทุกสวนงาน รวมเปนคณะทำงาน (KM)  

 ๒) ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูรวมกับ

บุคลากรในหนวยงานเพื่อพิจารณาทบทวนการ

ดำเนินการจัดการความรูและแผนการจัดการ

ความรูกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อ

เขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ เพื่อเปนกรอบทิศ

ทางการดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อ

เขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

               

2. แสวงหาความรู  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู 

เพื่อใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมและรวบรวม

องคความรูที่ไดเรื่อง กระบวนการจัดทำผลงานทาง

วิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ จัด

ประชุมเพื่อแสวงหาความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู  

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

               



 

 

 

 

 

รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 
เดือน 

กค 

๖๔ 

สค.

๖๔ 

กย.

๖๔ 

ตค.

๖๔ 

พย.

๖๔ 

ธค.

๖๔ 

มค. 

๖๕ 

กพ. 

๖๕ 

มีค.

๖๕ 

เมย.

๖๕ 

พค.

๖๕ 

มิย.

๖๕ 

กค.

๖๕ 

สค

๖๕ 

กย.

๖๕ 

เสนอขอคิดเห็น วิธีการนำเสนอ กระบวนการจัดทำ

ผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทาง

วิชาการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ  

๓. นำระบบสูการปฏิบัติ  

 ๑) เชิญผูทรงคุณวุฒิ ดานกระบวนการจัดทำ

ผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

 ๒) ดำเนินอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจัดทำ

ผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทาง

วิชาการ คูมือการนำเสนอกระบวนการจัดทำ

ผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทาง

วิชาการ  

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

               

๔. สรุปผลการจัดการความรู  

 บันทึกความรู คูมือกระบวนการจัดทำผลงาน

ทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

               



การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรูและมุงสูการพัฒนา Best Practice 

“กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสราง 

๑. การบงชี้ความรู 

  ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู ประจำป ๒๕๖๕ โดยบูรณาการอาจารยผูสอนในแตละหลักสูตรรวมเปนคณะทำงาน (KM)  

 ๒) ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูรวมกับบุคลากรในหนวยงานเพื่อพิจารณาทบทวนการ

ดำเนินการจัดการความรูและแผนการจัดการความรูกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอ

ตำแหนงทางวิชาการเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินการจัดการความรูและแผนการจัดการความรู

กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

๒. การแสวงหาความรู  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู เพื่อใช

เปนแนวทางการจัดกิจกรรมและรวบรวมองคความรูที่ไดเรื่องกระบวนการดำเนินการจัดการความรูและ

แผนการจัดการความรูกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ  

จัดประชุมเพื่อแสวงหาความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอขอคิดเห็น วิธีการนำเสนอการจัดทำผลงานทาง

วิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ 

๓. การนำระบบสูการปฏิบัติ  

 ๑) เชิญผูทรงคุณวุฒิ ดานกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

 ๒) ดำเนินอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการนำเสนอการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ คูมือกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

๔. การสรุปผลการจัดการความรู  

 บันทึกความรู คูมือกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ ใหกับ

อาจารยผูสอนที่ตองการทำผลงานทางวิชาการ 

การแบงปน 

๑. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๒. อาจารยประจำที่มีตำแหนงทางวิชาการแนะนำการ

จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนง

ทางวิชาการ 

จัดเก็บความรู 

คูมือการนำเสนอกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการ

เพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

ประยุกตใชความรูและมุงสูการพัฒนา Best Practice 

กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 



Practices Lessons Learned ที่มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู (Sharing) 

“กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
 

 

กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

ดำเนินการจัดทำคูมือกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 

กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพือ่เขาสูการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 

แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอน 

ผูทรงคุณวุฒิหนวยงานภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

๑. ขอมูลจัดทำองคความรูดาน

 กระบวนการจัดทำผลงาน

ทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 

๒. สารสนเทศสำหรับการประชาสัมพันธ 

คูมือกระบวนการจัดทำผลงานทาง

วิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

๓. การจัดการความรู 

 คูมือกระบวนการจัดทำผลงานทาง

วิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

๔. การกำกับและติดตาม 

 - สรุปผลรายงานเอกสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการ

สอน ตำรา เอกสารคำสอน  

 - แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

 - คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย เรื่อง 

แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย 



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

๑. การบงชี้ความรู 

 - คำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู ประจำป ๒๕๖๕ 

 - การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ประจำป ๒๕๖๕ 

  



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

  
 

 

 

 

 
 



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

๒. การแสวงหาความรู  

 - แผนปฏิบัติการจัดการความรู 

 - การประชุมเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการจัดการความรู 

  

  
  



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

๓. การนำระบบสูการปฏิบัติ  

 - คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคูมือกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตำแหนง 

  



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

 
 

 

 
 

 



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

๔. การสรุปผลการจัดการความรู 

 - คูมือสำหรับเผยแผ 

 - ผลงานทางวิชาการ 

 - ความสำเร็จของกิจกรรม km 

  



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

  



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

  



กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

 

 

 



ผลการจัดการความรู 
เชิงปริมาณ 

๑. คูมือกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการ จำนวน ๑ เลม 

๒. แบงปนความรูใหกับบุคลากรสายวิชาการรอยละ ๘๐ 

๓. จำนวนอาจารยจัดทำเอกสารทางวิชาการ รอยละ ๘๐  

เชิงคุณภาพ  

๑. เกิดองคความรูในการจัดเก็บคูมือกระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

๒. บุคลากรมศีักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตำแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  


