
น ำเสนอผลกำรจัดกำรควำมรู้ ปี ๒๕๖๕
ระดับส่วนงำน วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

KM-Form ๐๓

เรื่อง ยกระดับกระบวนกำรปฏิบัติกำรบริหำรกำรเรียน
กำรสอนสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำยภำยใต้ชีวิตวิถี
ใหม่... หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต มจร วิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช



“องค์กรแหง่กำรเรียนรูว้ิถพีทุธ”
วิสัยทัศน์ควำมรู้  มจร.

ศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำเพือ่สังคม
วิสัยทัศน์ ส่วนงำน.

1 ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้

“มหำวิทยำลัยท่ีจัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับศำสตร์
สมัยใหม่ และสร้ำงพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนำจิตใจและสังคม”

วิสัยทัศน์ มจร.

เก่งสื่อสำร ท ำงำนเป็น เน้นพทุธวิถี 

วิสัยทัศน์ควำมรู้ ส่วนงำน.



2 ก ำหนดและจัดล ำดับควำมส ำคัญของหัวข้อควำมรู้

พันธกิจ/
ยุทธศำสตร์/
กระบวนกำร

องค์ควำมรู้

ควำมส ำคัญของควำมรู้ (1-5)

คะแนนรวม ควำมถี่
ของใช้

มีผลต่อ
ค่ำใช้จ่ำยหรือ

ก ำไร
ทรัพยำกร

สนับสนุน
วิสัยทัศน/์
พันธกิจ

ควำมวิกฤติ
ควำมรู้

พัฒนาองคก์รหรือ
ขบวนงาน

- ย ก ร ะ ดั บ
กระบวนการ
ปฏิบัติการบริหารการ
เรียนการสอนสู่ความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ต า ม
เป้าหมายภายใต้ชีวิต
วถิใีหม่...
หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มจร วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช
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2 ก ำหนดและจัดล ำดับควำมส ำคัญของหัวข้อควำมรู้

Knowledge Landscape

K1 นิติศาสตร ์มจร นครศรฯี
เนน้คณุธรรม เป็นผูน้  า
วิศวกรรมสรา้งสงัคม

K1.1 งานมาตรฐานหลกัสตูร

K1.3 งานนิสิต

K1.5 งานหลกัสตูร

K1.1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

K1.2. 1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (TQF) K1.2.2 รอ้ยละของของ
บณัฑิตบรรพชิตปรญิญาตรท่ีีปฏิบตัิหนา้ท่ีสนองงานคณะสงฆ์
และบณัฑิตคฤหสัถป์รญิญาตรท่ีีไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี K1.2.3 บณัฑิตปรญิญาตรมีีคณุลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค ์สอบผ่านภาษาองักฤษและ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด 

K1.3.1 การรบันิสติ K1.3.2 การสง่เสรมิและพฒันา
นิสติ K1.3.3 ผลท่ีเกิดกบันิสติ  

K1.2 งาบบณัฑิต

K1.4 งานอาจารย์

K1.6 งานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้

K1.4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ K1.4.2
คณุภาพอาจารย ์ K1.4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย์

K1.5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสตูร K1.5.2 การ
วางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีการสอน 
K1.5.3 การประเมนิผูเ้รยีน K1.5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ

K1.6.1 สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู ้



3 กำรวำงกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมรู้ (แผนปฏิบัติกำร)

รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ
เดือน

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

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge 
Identification)

คณะท ำงำน KM

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
(Knowledge Creation and 
Acquisition)

คณะท ำงำน KM

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization)

คณะท ำงำน KM

4. กำรประมวลผลและกลั่นกรอง
ควำมรู้ (Knowledge Codification 
and Refinement)

คณะท ำงำน KM

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge 
Access)

คณะท ำงำน 

6. กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Knowledge Sharing)

คณะท ำงำน KM

7. กำรเรียนรู้ (Learning) คณะท ำงำน KM

8. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล คณะท ำงำน KM

9. กำรติดตำมและประเมินผล คณะท ำงำน KM



กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice

- พฒันาความรู้ ร่วมกันวิเคราะหแ์ละจัดท ากระบวนงาน (Flow process) 
โดยการใช้ประสบการณใ์นกระบวนการสอน เพือ่น ากระบวนการตา่งๆ ทีไ่ด้
บริหารไปน ามาประชุม และวิเคราะหถ์ึงจุดเด่นจุดด้อยในการบริหารการ
เรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายภายใตช้ีวิตวิถใีหม่...

- จัดเก็บ ไดมี้การจัดเก็บในรูปแบบตา่งๆเช่นบันทกึผ่าน Meet ไว้ในกูเกิล
ไดรฟ์ และ YouTube ทัง้ยังเก็บเป็นคู่มือปฏิบัตงิานการบริหารการเรียนการ
สอน โดยการน าจุดทีต่อ้งแก้ไขมาปรับปรุงใช้ในวาระตา่งๆ 

- เผยแพร่ แบ่งปัน มีการเผยแพร่ องคค์วามรู้นีท้างออนไลน ์และแบ่งปันสู่
ภาคปฏิบัตใินการประชุมตา่งๆ ใหกั้บ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆท์ีส่นใจ ทัง้
มีการประชุมเพือ่ประยุกตใ์ช้ความรู้และมุ่งม่ันสู่การพัฒนา อันเป็นการสร้าง
การรับรู้ร่วมกัน ผลตอบรับเป็นทีพ่งึพอใจของผู้ใช้งาน และผู้รับบริการ เช่น
นิสิต เป็นอย่างมาก 



Practices และ Lessons Learned ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ (Sharing)

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ยกระดับกระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการ
สอนสูค่วามเป็นเลิศตามเปา้หมายภายใตชี้วิตวิถีใหม่... 
ห ลั ก สู ต ร นิ ติ ศ า ส ต ร บัณฑิ ต  ม จ ร  วิ ท ย า เ ข ต
นครศรีธรรมราช มีมาตราฐานแลว้ในระดบันงึ

มีแนวทางท่ีทนัสมยัเขา้กับชีวิตวิถีใหม่ ทัง้ยงัมีแนวปฏิบตัิท่ีดีในปฏิบตัิการบริหารการเรียนการ
สอนสู่ความเป็นเลิศตามเปา้หมายภายใตชี้วิตวิถีใหม่... และยงัสามารถสรา้งสารสนเทศใหนิ้สิต
ในหลกัสตูรไดเ้ลือกเรียนไดห้ลากหลายช่องทาง



รำยละเอียดกิจกรรม 1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร กำรวำงระบบผู้สอน



รำยละเอียดกิจกรรม 2 กระบวนกำรปฏิบัติกำรบริหำรกำรเรียนกำรสอน



รำยละเอียดกิจกรรม ๓ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของนิสติ 



ผลกำรจัดกำรควำมรู้

เชิงปริมำณ
๑. กำรเรียนกำรสอนที่บันทึกไว้เพื่อดูย้อนหลัง สำมำรถท ำให้นิสิตเข้ำไปดูย้อนหลังได้ ๑๐๐%
๒. มีระบบสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อย ๓ ระบบ

เชิงคุณภำพ
๑. หลักสูตรมีกระบวนกำรเก็บองค์ควำมรู้ในกำรสอนออนไลน์อย่ำงเป็นระบบ
๒. กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพสำมำรถเข้ำไปทบทวนย้อนหลังได้ตลอดเวลำอย่ำงมีระบบ


