
รายงานผลการจัดการความรู

เร่ือง การขอใชที่ดินสาธารณประโยชน

ของสวนงาน มจร

วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ



วสิยัทศันว์ทิยาลยัสงฆพ์อ่ขุนผาเมือง  เพชรบูรณ์

“ศูนยก์ารศึกษาแกน่พทุธศาสตร ์ บูรณาการสูช่มุชน”

๑. กําหนดทิศทางและเปาหมายการบริหารจัดการความรู

วิสัยทัศน มจร.
“ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ”

วิสัยทัศนการจัดการความรู วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ

“การเรียนรู สูการพัฒนาองคกร”

วิสัยทัศนการจัดการความรู มจร.
“องคกรแหงการเรียนรูวถิีพุทธ  (Buddhist Learning Organization)”



พันธกิจ/

ยุทธศาสตร/

กระบวนการ

องคความรู

ความสาํคญัของความรู ้(๑-๕)

คะแนน

รวม

ความถ่ี

ของใช

มีผลตอ

คาใชจายหรือ

กําไร

ทรัพยากร สนับสนุน

วิสัยทัศน/

พันธกิจ

ความวิกฤติ

ความรู

พัฒนาการ

บริหารองคกรสู

ความเปนเลิศ

การขอใชที่ดิน

สาธารณประโ

ยชนใหประสบ

ความสําเร็จ

๕ ๕ ๔ ๔ ๕ ๒๓

๒. กาํหนดและจดัลาํดบัความสาํคญัของหวัขอ้ความรู ้



๓ การวางแผนกลยุทธการจัดการความรู (แผนปฏิบัติการ)

รายละเอียด ผูรับผิดชอบ
เดือน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑. ทบทวนการจัดการ

ความรูสวนงาน

เลขานุการ

๒ ประชุมคณะทํางาน

๓. สรุปประเด็น

นําเสนอถอดเปนแนว

ปฏิบติั

๔. ทดลองปฏิบัติงาน

จริง

๕. สรุปผล



๔. การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

การสราง วทิยาลยัสงฆพ์อ่ขนุผาเมอืง  เพชรบูรณ ์ ไดจ้ดัประชมุชี้แจงและทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตังิานรวมถงึการประชมุเรื่องเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้ (KM) ทกุเดอืน ท ัง้สายวชิาการและสาย
ปฏบิตักิาร ซึง่การจดัประชมุและจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั และในวนัที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๕ ไดจ้ดั

กจิกรรมเพือ่คดัเลอืกหวัขอ้ ผลงานดา้นการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการทาํงานหรอืระบบบรหิารจดัการ 

เรื่อง “การขอใชท้ี่ดินสาธารณประโยชนข์องสว่นงาน มจร”  โดยยดึหลกัตามขัน้ตอนดงัน้ี

๑) บง่ชี้ความรูห้ลกัคอือะไร อยู่ทีไ่หน ขาดอะไร

๒) สรา้ง/แสวงหาจะหามาไดอ้ย่างไร สรา้งไดอ้ย่างไร

๓) ประมวลและกล ัน่กรองปรบัปรุง เนื้อหา ภาษาและรูปแบบขอ้มลู

๔) การเขา้ถงึความรู ้กาํหนดวธิกีารเขา้ถงึความรูท้ีจ่ดัเกบ็ไว ้

๕) จดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ จดัหมวดหมูแ่ละเกบ็เป็นระบบ

๖) แลกเปลีย่นแบง่บนักาํหนดวธิกีารและช่องทางการถ่ายทอดความรู ้

๗) การเรยีนรูส้่งเสรมิใหม้กีารนาํความรูไ้ปใชป้ระยุกตใ์ช ้

๘) เกดิองคค์วามรูใ้หม่



๔. การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

การแบงปน จัดเก็บความรู

การจดักจิกรรมเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้ เป็นการกระจายความรูเ้รื่อง Basic 

KM แก่บคุลากรของวทิยาลยัสงฆ ์ท ัง้ทีเ่ป็นสายวชิาการและสายปฏบิตักิาร โดย

ผูท้รงคุณวุฒ ินายพทิวฒัน์ มโนรตัน ์อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ 

ซึง่ผูม้ปีระสบการณด์า้นนิตกิรของ มจร โดยไดใ้หค้วามรูเ้กี่ยวกบัพระราชบณัญตัิ

กฎหมายทีด่นิ, คู่มอืการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการจดัการทีข่องรฐั, ประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ, คู่มอืการขอใชท้ีด่นิสาธารณะของกรมชลประทาน, คู่มอืการปฏบิตังิาน

เกี่ยวกบัการขอใชท้ีด่นิของรฐัและศึกษาข ัน้ตอการขอใชท้ีด่นิ ของกรมการปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย  เพือ่ใหบ้คุลากรทกุคนไดม้คีวามเขา้ใจในลกัษณะ

เดยีวกนั และพรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในการจดัการความรูอ้นัจะส่งผลดใีนดา้น

การปฏบิตังิาน ท ัง้ทีก่าํลงัปฏบิตัหินา้ทีอ่ยู่ 



๔. การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

จัดเก็บความรู

การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการความรู ้ไดม้กีารประชมุ

สายปฏบิตักิาร ตามหวัขอ้ความรูท้ี ่ไดก้าํหนดใหผู้ร่้วมประชมุ

แสดงความคดิเหน็และใหม้ผูีบ้นัทกึ แลว้สรุปเป็นประเดน็นาํเสนอ

ทีป่ระชมุเพือ่หาขอ้สรุปแลว้ถอดเป็นแนวปฏบิตัเิพือ่ใหอ้าจารยห์รอื

เจา้หนา้ทีไ่ดน้าํไปใชไ้ดถ้กูตอ้ง



๔. การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

ประยุกตใชความรู
๑. จดัทาํคาํขออนุญาตใชท้ีด่นิฯ โดยประสานงานกบัส่วนกลาง ในการจดัทาํหนงัสอืจาก 
อธกิารบด ีถงึองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล (ในทอ้งที)่ ถงึนายอาํเภอ และถงึผูว้า่ราชการ 

ตามลาํดบั ในการขอความเหน็ชอบในการขอใชส้ถานทีส่าธารณประโยชนข์องแผ่นดนิ

สาํหรบัพลเมอืง ใชร่้วมกนัเพือ่ประโยชนใ์นราชการ (สรา้งสถานทีต่ ัง้สถานศึกษาของรฐั) 

โดยแนบโครงการ แผนผงัการใชท้ีด่นิ ระบตุาํแหน่งทีด่นิทีข่อใช ้เหตผุลและความจาํเป็น

เพือ่ขอความเหน็ชอบ
๒. ประสานกบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลในทอ้งที ่ในการจดัประชาคมขอความเหน็ชอบ

ในการขอใชส้ถานทีส่าธารณประโยชนฯ์ โดยประสานกบันายอาํเภอ ร่วมสงัเกตการณ์

ประชาคมในพื้นทีฯ่



๔. การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรู

ประยุกตใชความรู
๓ ประสานขอผลการประชาคม จากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล (ในทอ้งที)่ นาํรายงานไปยงั

อธกิารบดี

๔. ผูว้า่ราชการ แจง้ใหย้ืน่คาํขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ และยืน่คาํขอ

รงัวดั ต่อสาํนกังานทีด่นิในทอ้งที ่

๕. ประสานกบัมหาวทิยาลยัดาํเนินการในการมอบอาํนาจ โดยประสานงานทาํหนงัสอืจากรอง

อธกิารบดฝ่ีายกจิการท ัว่ไป ถงึอธฺกิารบด ีในการขออนุมตัลิงนามในหนงัสอืมอบอาํนาจ

๖. ประสานกบัสาํนกังานทีด่นิ ในการชาํระค่าใชจ่้ายรงัวดัฯ พื้นทีข่อใช ้

๗. สาํนกังานทีด่นิ ประกาศเรื่องการขอใชท้ีด่นิฯ ระยะเวลา ๓๐ วนั

๘. การขอใชท้ีด่นิตามมาตรา ๙  ไดท้าํหนงัสอืสอบถามหน่วยงานของรฐัภายในจงัหวดัฯ และ

๙. ไดร้บัการตอบกลบัไมม่หีน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยว ไมข่ดัขอ้งแต่ประการใด

ผูว้า่ราชการจงึอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิสาธารณประโยชนพ์รอ้มท ัง้ใหด้าํเนินการขอถอนสภาพต่อไป



Practices และ Lessons Learned ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing)

กอนปรับปรุง

ทําบันทึกถึงอธิการบดี - อธิการบดีทําหนังสือ 

อบต,ประชาคมฯ

อบต.รายงานการประชาคม

เอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

นายอําเภอ

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

หลังปรับปรุง

.อธิการบดีขออนุญาตใหท่ีดิน

อบต. รายงานนายอําเภอ

ผูวาราชการจังหงัด

สวนงาน มจร มอบอํานาจฯ

ใหดําเนินการ

สํานักงานที่ดิน ประกาศ ๓๐ วัน

ผูวาราชการจังหวัดถึงอธิการบดีในการขอใช

หลังปรับปรุง

องคการบริหารสวนตาํบล

ผูวาราชการอนุญาตใหใชในท่ีดนิฯ

อบต.ในทองท่ี และทําประชาคมฯ

ผูวาฯทําหนังสือสอบถามหนวยงานภาครัฐในจังหวดั

ผูวาฯ อนุญาตใหใขที่ดินฯ



ผลการจัดการความรู

เชิงปริมาณ 
* จาํนวนผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่วทิยาลยัสงฆพ์อ่ขนุผาเมอืง เพชรบูรณ ์มี

ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการจดัการความรูใ้นการดาํเนินการการขอใชท้ีด่นิ

สาธารณประโยชน ์และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัส่วนงานอืน่ได ้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

จาํนวน ๓๒ รูป/คน คดิเป็นรอ้ยละ ๙๐ ของจาํนวนผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ทีท่ ัง้หมด

เชิงคณุภาพ

* ผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่ของวทิยาลยัสงฆพ์อ่ขนุผาเมอืง เพชรบูรณ ์ท ัง้

บคุลากรสายวชิาการและสายปฏบิตักิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้

สามารถนาํไปเป็นขอ้มลูในการจดัการความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม
* ไดท้ราบข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของแต่ละผลงาน สามารถนาํไปปฏบิตังิานไดด้ขีึ้น



ภาพการประชุมการจัดการความรู



การรวมกันทํากิจกรรม
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