
รายงานผลการจัดการความรู ป ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดทํา มคอ.๓ ใหมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



“องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ (Buddhisr Learning Organization)”

วิสัยทัศนความรู  มจร.

“ศูนยการศึกษาพุทธศาสตร  บูรณาการสูชุมชน”

วิสัยทัศน สวนงาน.

1. กําหนดทิศทางและเปาหมายการบริหารจดัการความรู

“ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ”

วิสัยทัศน มจร.

“การเรียนรู  สูการพัฒนาองคกร”

วิสัยทัศนความรู สวนงาน.



2. กําหนดและจดัลําดับความสําคญัของหวัขอความรู

พันธกิจ/

ยุทธศาสตร/

กระบวนการ

องคความรู

ความสําคัญของความรู (1-5)

คะแนนรวม ความถี่

ของใช

มีผลตอ

คาใชจายหรือ

กําไร

ทรัพยากร

สนับสนุน

วิสัยทัศน/

พันธกิจ

ความวิกฤติ

ความรู

การจัดทํา มอค. ๓ ใหมี

คุณภาพ 
กระบวนการการจัดทํา

แผนการสอน หรือ 

มคอ.๓

๕ ๓ ๕ ๕ ๕ ๒๓

อาจารยสามารถเขียน 

มคอ. ๓ ไดอยางถูกตอง

๕ ๓ ๔ ๕ ๕ ๒๓



2. กําหนดและจดัลําดับความสําคญัของหวัขอความรู Knowledge Landscape

K1 การพัฒนาอาจารยและ

องคกรแหงการเรียนรู

K1.1 ดานความรู

K1.2 จัดเก็บความรู

K1.3 การประยุกตใชความรู

K1.1.1 กระจายความรูเ้รือ่ง Basic KM

K1.1.2 จดัทาํแผนพฒันาใหค้วามรูแ้ก่อาจารย์

K1.2.1 ประชมุคณะทาํงาน

K1.2.4 สรุปประเดน็นาํเสนอถอดเป็นแนวปฏิบตัิ

K1.3.1 นาํความรูไ้ปใชใ้นการบรรยายรายวิชาท่ี

รบัผิดชอบ

K1.3.3 จดัอบรมคณาจารยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ

K1.2.2 จดัทาํคูมื่อกระบวนการคณาจารย์

K1.2.3 แลกเปลี่ยนกระบวนการใชง้านใน

สาขาวิชา

K1.3.1 ทดลองปฏิบตัิงานจรงิ



3 การวางกลยุทธการจัดการความรู (แผนปฏิบัติการ)

รายละเอียด ผูรับผิดชอบ
เดือน

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

๑. ประชุมแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู 

ประจําป ๒๕๖๕

เลขานุการ KM

๒. ศึกษา ใหความรูการ

จัดการความรู กระบวนการ 

คณะกรรมการ KM

๓. จัดทํา /ทบทวน/ปรับปรุง คณะกรรมการ KM

๔.พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศการจัดการ

ความรู

คณะทํางาน KM

๕.สํารวจและประเมิน 

สรุปผล

คณะทํางาน KM



๔. การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรูและมุงสูการ

พัฒนา Best Practice

- การพัฒนาความรู   เพื่อใหอาจารยผูสอนมีความรูในดานการเขียน มคอ.๓ ใหตรง

กับกรอบมาตรฐานที่ระบุไวใน มคอ.๒ อยางถูกตอง

- จัดเก็บความรู  จัดทําเปนเอกสารไวที่หลกัสตูร เพื่อนําไปใชประกอบการสอนในภาค

การศึกษานั้น ๆ 

- เผยแพร ประยุกตใช  คณาจารยนํา มคอ.๓ (รายวิชาตาง ๆ) ไปใชในการบรรยาย

แกนิสิต



๗. รายละเอียดกิจกรรม 

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

7

ขั้นตอนที่ ๑ วิทยากรใหความรูและจัดเตรียมขอมูล

ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

ขั้นตอนที่ ๓ นําขอมูลลงในแบบฟอรม มคอ.๓ ของ มจร.

ขั้นตอนที่ ๔ ใหวิทยากรตรวจสอบและแกไข

ขั้นตอนที่ ๕ นํา มคอ.๓ ไปปรับสอนในรายวิชา



Practices และ Lessons Learned ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)

๑. ยังขาดความเขาใจในการจัดทํา มคอ. ๓

๒. ยังไมมีความชํานาญในกระบวนการจัดการความรู

๓. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันนอย

กอนกิจกรรม

หลังกิจกรรม
๑. ถอดความรูเปนแนวปฏิบัติและนําไปทดลองปฏิบัติได

๒. มีความรูในการกระบวนการจัดการความรู

๓. สามารถนําความรูไปพัฒนาในการเขียน มคอ. ๓ ไดอยางถูกตอง



ผลการจัดการความรู

๘.๑ เชิงปริมาณ

๑. จํานวนเปาหมายของโครงการที่ต้ังไว

๒. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

๓. บุคลากรของวิทยาลัยสงฆจํานวน ๒๕ รูป/คน 

๘.๒ เชิงคุณภาพ

๑. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

๒. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม

๓. สรุปขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน



รูปกิจกรรม การใหความรูเร่ือง 
“การเขียน มคอ.๓ ใหมีคุณภาพ”

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