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บทที่ 1 
ทิศทางตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการสืบสานพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภาคเหนือของ
ประเทศไทย สืบเนื่องจากวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต 
คณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับทางราชการจังหวัดเชียงรายได้จัดท าโครงการเสนอรัฐบาลให้
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 19 กันยายน 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2541 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 65 ก ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 
กันยายน 2541 เป็นต้นไป และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจ านวน 62 คน 
 นับตั้งแต่การจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการทางกายภาพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 
2562 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 14,136 คน ใน 70 สาขาวิชา ผลิตบัณฑิตแล้วรวมทั้งสิ้น 27,095 คน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีด้วยความจงรักภักดี และมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติสืบต่อไป โดยการบรรลุตามแนวทางข้างต้น มหาวิทยาลัยได้จัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่ “สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง” ซึ่งต่อมาเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทและการปรับเปลี่ยนของโลก จึงได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-
2569) โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นน าของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
  A Leading University in ASEAN with International Recognition 
พันธกิจ   

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม       
สู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างผลิกผัน เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 

To produce quality human resources and develop excellence in academics, 
research, and innovations for the society under disruptions to achieve the Sustainable 
Development Goals in accordance with Thailand’s development. 
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ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy Issue) 

1. การผลติทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณุภาพ  1.1 การจัดการเรียนการสอนที่เปน็เลิศ 

1.2 การพัฒนาทักษะของผู้เรียนสูก่ารเป็นพลเมืองของโลกท่ีมี
คุณภาพ 

1.3 การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

2. การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวตักรรม 2.1 การพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอื้อตอ่การวิจัย 
2.2 การสร้างความเข้มแข้งทางด้านการวิจัย 

2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การเปน็ท่ีพึ่งแก่สังคม 3.1 การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนาสังคม 

3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้สูส่ังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4.1 การสืบสานและอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมแห่งลา้นนา 

4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ความเป็นนานาชาต ิ 5.1 การสร้างบัณฑิตให้มีคณุลักษณะพร้อมเป็นพลเมืองของโลก 

5.2 การสร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (IaH) 
5.3 การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาองค์กร 

6. การสร้างความยั่งยืนของมหาวทิยาลัยท่ามกลาง
ความพลิกผัน 

6.1 การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital university 
6.3 การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6.4 การส่งเสรมิสมรรถนะองค์กร 
7. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่ง

ความสุข 
7.1 การส่งเสรมิธรรมาภบิาลและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

7.2 การสร้างความผูกพันในองค์กร 
8. การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย       

แม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่ง     
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

8.1 Medical service and Wellness hub ที่เป็นเลิศ 
8.2 Medical academic hub ทีเ่ป็นเลิศ 
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 บทที่ 2  
ทิศทางการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

การจัดท าแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2564-2569 
ปรับปรุงตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการด าเนินการที ่เป็นเลิศ (Education criteria for 
Performance Exellence : EdPEx) วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของตลาดและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีองคป์ระกอบ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านการจัดการความรู้  
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
3. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (KM Strategic Objective) และยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการความรู้ ปี 2564-2569 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านการจัดการความรู้ 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ.  2565-2569 และ    
แผนบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HCM Master Plan) ปี พ.ศ. 2565-2569 จึงได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ (KM Master Plan) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2564-2569 
ดังนี้ 
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ :  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้การจัดการความรู้ เป็นกลไกหลักในการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร
และองค์กรด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ทั้งนี้มีแผนการบรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

 
 

  

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

     มีกระบวนการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพรองรับต่อการเติบโตขององค์กร 
และปรับปรุงกระบวนนการท างานที่ส าตัญ 

     เป็นเครื่องมือในการยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากร กระบวนการคิด
พัฒนากระบวนการท างาน และการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้สร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันขององค์กรได้ 

     ใช้การจัดการความรู้ เป็นกลไกหลกัใน
การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ
องค์กรด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

พันธกิจการจัดการความรู้ :  
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการ 

รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของอาเซียนที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อปลูกฝังการบริหาร
จัดการความรู้สู่วิถีการปฏิบัติงานประจ าวัน 

3. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ด าเนินการเพื่อค้นหาปัจจัยภายในและภายนอก ประกอบด้วย 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ที่ส่งผลต่อการด าเนินการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge 

Management) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (SWOT Analysis) 

  การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กรเพื ่อค้นหาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ต้องการในอนาคต
โดยสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จุดแขง็ จุดอ่อน 

S1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และทักษะในการบริหารจัดการ 

S2 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ที่ technology adapt.    
S3 บุคลากรสายปฏิบัติการปฏิบัตหิน้าทีต่่อเนื่องยาวนานจึงมีความ

เช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างด ี 
S4 การบริหารงานแบบรวมศูนย ์มีหน่วยงานกลาง เช่น สว่นประกันฯ 

ก ากับ ดูแลกระบวนการ KM ของมหาวทิยาลัยในภาพรวม ท าให้
มองเห็นภาพกระบวนการ แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน (ในอนาคต) 

S5 การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทีม่ีตัวชี้วัดชัดเจน เอื้อตอ่การวาง
แผนการด าเนินงานด้าน KM ของมหาวทิยาลัยมีเปา้หมาย ทิศทาง 
สู่การพัฒนาอย่างเช่ือมโยงในอนาคต 

  

W1 มหาวิทยาลยัไม่มีเป้าประสงค์และนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการ
ความรู้ 

W2 ไม่มีระบบและกระบวนการการบริหารจัดการความรู้ที่ครบวงจร   
ท าให้ขาดความต่อเนื่อง 

W3 บุคลากรขาดความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญกับ KM ท าให้ไม่
สามารถเช่ือมโยงกบัทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

W4 ขาดการบูรณาการ การผูกเชื่อมระบบ KM กับระบบ HCM เช่น การ
ประเมิน การเติบโต การพัฒนาฯลฯ 

W5 ขาดการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เช่ือมโยงกับแผนงานด้านตา่งๆ และการสร้างนวัตกรรม  

W6 ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการจัดการความรู้ 
เช่น การแลกเปลีย่นเรียนรู้ การถ่ายโอนองค์ความรู้ทั้งบุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

W7 ขาดเทคโนโลยีเพือ่การการจัดเก็บ รวบรวม ถา่ยโอน ค้นหา และน า
องค์ความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ  

โอกาส ภัยคกุคาม 

O1 แผนพัฒนามหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวงฉบับที่ 5 ส่งเสริมให้มีการถ่าย
โอนองค์ความรู้ไปสู่สังคม ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการ 

O2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและรองรับ
การเป็น KM Portal   

O3 การใช้เกณฑ์คุณภาพ EdPEx ให้ความส าคัญด้าน KM ท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถน าเอาคุณค่าจากการท า KM มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรอยา่งเป็นระบบ 

O4. เครือข่ายทางการศึกษาและวจิัยใหก้ารยอมรับ และพร้อม
แลกเปลี่ยนความรู ้งานวิจยั และบุคลากรทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ  

T1 ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี (Cyber Security) มีความ
ซับซ้อน และยากต่อการป้องกันมากขึ้น 

T2 การแข่งขันของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศที่มุ่งไปสู่การใช้องค์
ความรู้และภูมปิัญญาในการต่อยอดการให้บริการ และความ
พยายามที่มุ่งไปสู่มหาวิทยาลยัชั้นน าในด้านหลักสูตรและการวิจยั 

T3 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครฐั และระบบงบประมาณที่จ ากัด
การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในก ากับ 

T4 สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานวิถีเดิม  
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การวิเคราะห์ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Advantage/ Strategic Challenge) 

Strategic Advantage Strategic Challenge 

SA1 สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันเพื่อก้าวจากอนภุูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของอาเซียนที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ ดว้ยการจัดการความรู้ความ
เช่ียวชาญภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในด้านความรู้ 
งานวิจัย และเทคโนโลยีนวัตกรรม (S1, S4, S6, O1-4) 

SA2 พลิกโฉมการจัดการความรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ได้ (S1-4, O1-2, O4) 

SA3 ความพร้อมของทรัพยากรสนับสนนุการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู ้เช่น งบประมาณ เทคโนโลยี ความเชีย่วชาญ
ของบุคลากร (S4, S5, O1, O3) 

 

SC1 ผู้น าระดับสูงและผู้บริหารทกุระดบัเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม (W1, 
W4, T2) 

SC2 บริหารจัดการความรู้ที่ต้องตอบสนองต่อสภาวะล้มเร็วลุกไว 
(Resilience) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การ
บริหารงานระดับอุดมศึกษาที่เป็นพลวัตและรวดเร็วแบบพลิกผัน 
(disruptive) (W5, W6, T2, T3, T4) 

SC3 ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงกับระบบงานบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่ส าคัญ เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ
เทคโนโลยี ระบบงานและกระบวนการท างาน และระบบ
งบประมาณ (W1-7, T1, T2, T4) 

SC4 ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้  
การปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม (W6, T2, T4)  

SC5 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการบรรลุพันธกิจด้วยการ 
บูรณาการองค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
(W1-2, T2) 

 
3. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (KM Strategic Objective) และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้   

ปี 2564-2569 

 จากการวิเคราะห์หาโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Challenge) รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่มีผลต่อสถานการณ์การแข่งขัน จึงได้ก าหนด
วัตุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (KM Strategic Objective: SO) รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนงานของแผนแม่บท
ด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2564-2569 ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขบัเคลื่อนการบริหารจัดการความรูเ้พื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

SO1-1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการ (KPI1-1 ถึง 4) 

SO1-2 เพิ่มสัดส่วนองค์ความรู้และนวัตกรรม (KPI1-5) 
SO1-3 กระตุ้นการจัดการความรู้ผ่านกจิกรรมทั้งในระดับบุคคล 

หน่วยงานและองค์กร (KPI1-6) 
 

KPI1-1 มีนโยบาย มีคณะกรรมการจัดการความรู้ก าหนดหน้าที่ และเป็น
ต้นแบบด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลยั รวมถึง
องค์ประกอบส าคัญในด้านที่เกีย่วขอ้ง 

KPI1-2 มีผู้น าต้นแบบ (Role Model) ด้านการจัดการความรู ้อยา่งน้อย 
ปี ละ 1 คนและเพิ่มขึ้นทุกป ีโดยครอบคลุมทุกพันธกิจ  

KPI1-3 มีกระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
KPI1-4 มีแผนการบริหารจัดการความรู้ระยะสั้น-ยาว 
KPI1-5 จ านวนองค์ความรู ้นวัตกรรม จ านวนผลงานที่ได้รับความคุ้มครอง

ในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นทกุป ี
KPI1-6 จ านวน Best Practice ที่น าไปต่อยอดใช้กับหน่วยงานอื่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขบัเคลื่อนการบริหารจัดการความรูเ้พื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  

แผนงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนงานที่ 1-1 แผนการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ 
แผนงานที่ 1-2 แผนทบทวนโครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
แผนงานที่ 1-3 แผนการจัดท ากระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
แผนงานที่ 1-4 แผนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการความรู้ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

SO2-1 มีระบบเทคโนโลยีเพือ่การบริหารจัดการความรู้ เพือ่เป็น
เครื่องมือและช่องทางสนับสนุนการจัดการความรู้   
(KPI2-1) 

SO2-2 ปรับปรุงการพัฒนากระบวนการท างานด้วยการจัดการ
ความรู้ (KM in Work Process) (KPI2-2 ถึง 3) 

KPI2-1 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการความรู้ 
KPI2-2 วัดประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นทุกปี 
KPI2-3 มีการทบทวนกระบวนการท างานและมกีารจัดการความรู้ใน

กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างน้อยพนัธกิจละ 2 กระบวนการ 

แผนงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนงานที่ 2-1 แผนการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการความรู้ 
แผนงานที่ 2-2 แผนการวิเคราะหก์ระบวนการจัดการความรู้ 
แผนงานที่ 2-3 แผนการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการจัดการความรู้สู่วิถีการปฏบิัติงาน 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

SO3-1 บูรณาการการจัดการความรู้สู่วถิีการปฏบิัติงานประจ าวัน KPI3-1 ระดับการรับรู้วัฒนธรรม ค่านยิม ที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้
เพิ่มขึ้นทุกปี (ใช้ข้อมูลจากสว่นการเจ้าหน้าที่) 

KPI3-2 ระดับพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นทุกปี  
(ใช้ข้อมูลจากสว่นการเจา้หน้าที่) 

KPI3-3 มีการผูกเชื่อมการจัดการความรู้กับระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล 

แผนงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนงานที่ 3-1 แผนการจัดท าแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู ้
แผนงานที่ 3-2 แผนการผูกเชื่อมระหว่างการจัดการความรู้กับระบบงานดา้นทรัพยากรบุคคล 
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Strategic Mapping: MFU-KM Master plan  

  

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงใช้การจัดการความรู้ เป็นกลไกหลกั 

ในการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อน   

    มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพ่ือปลูกฝังการบริหารจัดการความรู้สู่วิถีการปฏิบัติงานประจ าวัน 

3. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บุคลากรกลุ่มบริหาร บุคลากรกลุ่มวิชาการ บุคลากรกลุ่มปฏิบัติการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บทที่ 3 
แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2564-2569 

 จากการศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565-2569 และแผนแม่บทด้าน

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2565-2569 โดยมีแผนที่การด าเนินการ (KM Roadmap) 

ดังนี้ 
 

 
 

  

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

     มีกระบวนการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพรองรับต่อการเติบโตขององค์กร 
และปรับปรุงกระบวนนการท างานที่ส าตัญ 

     เป็นเครื่องมือในการยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากร กระบวนการคิด
พัฒนากระบวนการท างาน และการน า- 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้สร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันขององค์กรได้ 

     ใช้การจัดการความรู้ เป็นกลไกหลกัใน
การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ
องค์กรด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 1-1 แผนการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ 

แผนงานที่ 1-2 แผนทบทวนโครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการจัดการความรู้ที่

ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

แผนงานที่ 1-3 แผนการจัดท ากระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

แผนงานที่ 1-4 แผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการความรู้ 

แผนงานที่ 2-1 แผนการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ

ความรู้ 

แผนงานที่ 2-2 แผนการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้ 

แผนงานที่ 2-3 แผนการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 บูรณาการการจัดการความรู้สู่วิถีการปฏิบัติงาน 

แผนงานที่ 3-1 แผนการจัดท าแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้ 

แผนงานที่ 3-2 แผนการผูกเชื่อมระหว่างการจัดการความรู้กับระบบงานด้าน

ทรัพยากรบุคคล 
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แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2564-2569 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
กรอบระยะเวลาด าเนินการ 

ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 64 65 66 67 68 69 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขบัเคลื่อนการบริหารจัดการความรูเ้พื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

แผนงานที่ 1-1 แผนการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ 

กิจกรรมหลัก 

1. ก าหนดกจิกรรมเครือข่าย เพื่อก าหนดเกณฑ์ 1) Good Practice และ Best Practice 2) สร้าง 
Show and Share องค์ความรู ้3) ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างการท างานเป็นเครือข่าย และสร้าง
กิจกรรมสัมพันธ ์

      ความเสี่ยง  
บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความรู้ใน
ระดับองค์กร 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
หาแนวทางปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลยัที่มีการบริหารจัดการ
ความรู้ที่เป็นเลิศ โดยอาจพิจารณาจากคู่เทียบที่ก าหนด 

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 

2. จัดท านโยบายและกฎบัตรด้านการจัดการความรู้ (ก าหนดบทบาท รูปแบบ ขั้นตอน รวมถึง
องค์ประกอบของโครงสร้าง ติดตามการจัดการความรู ้และประชุมทกุไตรมาส ที่รองรับการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย) 

      

3. สร้างผู้น าต้นแบบ (Role Model) ระดบัผู้บริหาร ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้น าต้นแบบ เพือ่ท าหน้าที่ในการสื่อสาร เผยแพร่และขบัเคลื่อน KM 
(KM Ambassador) 

      

4. การประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน         

ตัวชี้วดัที่ส าคญั 
ปี 2564 
KPI1-1 มีนโยบาย มีคณะกรรมการจัดการความรู้ก าหนดหน้าที ่และเป็นต้นแบบด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงองค์ประกอบส าคัญในด้านที่เกี่ยวข้อง 
KPI1-2 มีผู้น าต้นแบบ (Role Model) ด้านการจัดการความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 คนและเพิ่มขึ้นทุกป ีโดยครอบคลุมทุกพันธกิจ 

แผนงานที่ 1-2 แผนทบทวนโครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

กิจกรรมหลัก 

1. ทบทวนคณะกรรมการจัดการความรู ้(KM Committees)        ความเสี่ยง  
บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความรู้ในระดับ
องค์กร 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
หาแนวทางปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการความรู้ที่เป็น
เลิศ โดยอาจพิจารณาจากคู่เทียบที่ก าหนด 

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 

2. สื่อสารไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร       

3. คณะกรรมการมีการก ากับติดตามการจดัการความรู้ และประชุมทุกไตรมาส       

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

ปี 2564 
KPI1-1 มีนโยบาย มีคณะกรรมการจัดการความรู้ก าหนดหน้าที ่และเป็นต้นแบบด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงองค์ประกอบส าคัญในด้านที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
กรอบระยะเวลาด าเนินการ 

ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 64 65 66 67 68 69 

แผนงานที่ 1-3 แผนการจัดท ากระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กิจกรรมหลัก 

1. ศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางปฏบิัติทีด่ีเกี่ยวกบั KM Process       ความเสี่ยง  
กระบวนการจัดการความรู้อาจไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากมี
ความแตกต่างกันในศาสตร์แต่ละประเภท ท าให้การจัดเก็บ
ข้อมูล/ทบทวนกระบวนการเป็นไปได้ยาก 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
สร้างการมีส่วนร่วม และออกแบบกระบวนการให้มีความ
ยืดหยุ่นสูง 

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 

2. ศึกษาเปรียบเทียบ KM Process กับ Best Practice       

3. ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ พร้อมทั้งระบุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชีว้ัดกระบวนการ (KPI Process) และตวัชี้วัดในกระบวนการ (KPI in 
work process) 

      

4. จัดท าโครงการ/ กจิกรรมเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ขั้นตอนในกระบวนการ และตัวชี้วัดใน
กระบวนการให้บรรลุผลส าเร็จ 

      

5. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ       

ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

ปี 2564 
KPI1-3 มกีระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 
KPI1-4 มแีผนการบริหารจัดการความรูร้ะยะสั้น-ยาว 

แผนงานที่ 1-4 การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดท าแผนปฏบิัติการ “การจัดการความรู้” ระหว่างคณะกรรมการจัดการความรู้กับผู้แทน KM 
Network 

      ความเสี่ยง  
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้อาจจะได้รับการปฏิเสธจาก
หน่วยงานเน่ืองจากมองเป็นภาระงานเพิม่เติมนอกเหนือจาก
ภาระงานประจ า 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
การผูกเชื่อมระบบ KM กับระบบ HR และต้องหมั่นกระตุ้น 
สื่อสาร และสร้างความเขา้ใจถึงประโยชน์ของ KM 

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 

2. จัดท าแผนปฏบิัติการการจัดการความรูท้ี่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ (KM Process) พร้อมระบุ
ค่าเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

      

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้       

4. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้       

ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

ปี 2564 
KPI1-5 จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรม จ านวนผลงานที่ได้รับความคุ้มครองในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นทุกปี 
KPI1-6 จ านวน Best Practice ที่น าไปต่อยอดใช้กับหน่วยงานอื่น 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
กรอบระยะเวลาด าเนินการ 

ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 64 65 66 67 68 69 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการความรู้ 

แผนงานที่ 2-1 แผนการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่การบรหิารจดัการความรู้ 

กิจกรรมหลัก 

1. ศึกษาองค์ประกอบและระบบเทคโนโลยีที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการออกแบบและพฒันาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการบรหิารจัดการความรู ้

      ความเสี่ยง  
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีค่าใช้จ่ายสูง และมี
ภาระในการเชื่อมต่อระบบที่ซับซ้อน ใชเ้วลามาก 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
น าส่วนงานที่รับผิดชอบด้าน IT มาเป็นคณะท างาน โดยท า
หน้าที่ในการวิเคราะห์ระบบให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

1. ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร 
2. ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ออกแบบและพัฒนา/จัดหาระบบ โดยพจิารณาจากรูปแบบการท างานเป็นหลัก       

3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเข้าใช้งานระบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้ 

      

4. ติดตาม ก ากับให้ข้อมูลบนระบบและการใช้งานระบบเป็นไปด้วยความถกูต้องแม่นย า        

ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

ปี 2565 
KPI2-1 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการความรู้ 

แผนงานที่ 2-2 แผนการวิเคราะหก์ระบวนการจัดการความรู้ 

กิจกรรมหลัก 

1. ด าเนินการประเมินผลการจัดการความรู้ (KM-Assessment) ในแต่ละกระบวนการ       ความเสี่ยง  
ยังไม่มีประสบการณ์ในการวิเคราะหแ์ละทบทวนกระบวนการ
จัดการความรู ้
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
ใช้ Third Party หรือ Outsourcing ทีม่ีความเชี่ยวชาญเข้ามา
ดูแลและให้บริการ 

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 

2. วิเคราะห์ผลลัพธ ์และแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไข (OFIs) ในกระบวนการ เพือ่ให้แต่ละ
ขั้นตอนเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

      

3. ปรับแก้ไขกระบวนการ ขั้นตอน หรือเพิม่กิจกรรม เครื่องมือ เพื่อยกระดับใหก้ระบวนการมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น (OFI Roadmap) 

      

4. ติดตาม ก ากับ เพือ่น าข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและพัฒนาเป็นประจ าทุกป ี       

ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

ปี 2565 
KPI2-2 วัดประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นทุกปี 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
กรอบระยะเวลาด าเนินการ 

ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 64 65 66 67 68 69 

แผนงานที่ 2-3 การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

กิจกรรมหลัก 

1. ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญที่ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ส าคัญผ่าน SIPOC 
Model Analysis 

      ความเสี่ยง  
บุคลากรอาจตอ่ต้าน โดยมองเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาจากงาน
ประจ า 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
บูรณาการ KM เข้ากับกระบวนการขั้นตอนในการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานประจ าแต่ละปีของหน่วยงาน 

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 

2. ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ ผ่านเครื่องมือคุณภาพ เช่น SIPOC Model/ 
BAR-AAR/ Fishbone Diagram 

      

ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

ปี 2565 
KPI2-3 มีการทบทวนกระบวนการท างานและมกีารจัดการความรู้ในกระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างน้อยพันธกิจละ 2 กระบวนการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการจัดการความรู้สู่วิถีการปฏบิัติงาน (ด าเนินการร่วมกับส่วนการเจา้หน้าที่) 

แผนงานที่ 3-1 แผนการจัดท าแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้ 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผน ทบทวนพฤติกรรมบ่งชี้ตามค่านิยมและคู่มือการสง่เสริมวัฒนธรรม 
และค่านิยมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

      ความเสี่ยง  
ยังไม่มีการก าหนดวัฒนธรรม และค่านิยม ลงในระดับ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ชัดเจน ท าให้ยากแก่การพัฒนา 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
หารือร่วมกบัหน่วยงานที่ดูแลด้านวัฒนธรรมและค่านิยม ใน
การผลักดันร่วมกัน โดยยึดพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

1. ส่วนประกนั
คุณภาพ
การศกึษาและ
พัฒนา
หลักสูตร 
2. ส่วนการ
เจ้าหน้าที ่

2. สื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม       

3. ประเมินการรับรู้ค่านิยม และน าผลมาใช้ในการวางแผนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการฝังลึกในการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน (ปี 2564 การประเมินครั้งแรกเพื่อจัดท า Based Line) 

      

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมร่วมกับหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล        

5. ประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงาน เช่น การรับรู้ ความส าเร็จของกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 
การประพฤติปฏิบัติตามค่านยิม  

      

6. ทบทวนพฤติกรรมตามค่านยิม เพือ่ส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทุกปี        

ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

ปี 2565 
KPI3-1 ระดับการรับรู้วัฒนธรรม ค่านยิม ที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นทุกปี  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
กรอบระยะเวลาด าเนินการ 

ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 64 65 66 67 68 69 

แผนงานที่ 3-2 แผนการผูกเชื่อมระหวา่งการจัดการความรู้กับระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดท าแผนพัฒนาความกา้วหนา้เติบโตในอาชีพการงาน (Career Development Plan) โดย
บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เขา้กับระบบงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การก าหนดตัวชี้วัดในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนชั้น เล่ือนต าแหน่ง การ
พัฒนาบุคลากรและฝกึอบรม 

      ความเสี่ยง  
ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ อาจเกิดการ
ต่อต้านและปฏิเสธ 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
สื่อสาร ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

1. ส่วน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 
2. ส่วนการ
เจ้าหน้าที ่

2. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของแผน เช่น ส ารวจความพึงพอใจและความผกูพันของ
บุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

      

3. ทบทวนแผนพัฒนาความกา้วหน้าเติบโตในอาชีพการงาน (Career Development Plan) 
ทุกป ี

      

ตัวชี้วดัที่ส าคญั 

ปี 2565 
KPI3-2 ระดับพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นทุกป ี 
KPI3-3 มีการผูกเชื่อมการจัดการความรู้กับระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2564 

  

 จากการศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565-2569 และแผนแม่บทด้าน

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2565-2569 โดยมีแผนที่การด าเนินการ (KM Roadmap) 

ดังนี้ 
 
 

  

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

     มีกระบวนการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพรองรับต่อการเติบโตขององค์กร 
และปรับปรุงกระบวนนการท างานที่ส าตัญ 

     เป็นเครื่องมือในการยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากร กระบวนการคิด
พัฒนากระบวนการท างาน และการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้สร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันขององค์กรได้ 

      เป็นกลไกหลักในการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรและองค์กร ใน
การผลักดันมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่ขับเคลี่ยน
ด้วยคุณภาพ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 

พ.ศ. 2564-2569 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนแม่บทฯ              

สู่แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนปฏิบัตกิารด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2564 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วดักระบวนการที่ส าคัญ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขบัเคลื่อนการบริหารจัดการความรูเ้พื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

แผนงานที่ 1-1 แผนการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ 

กิจกรรมหลัก 1. ก าหนดกจิกรรมเครือข่าย เพือ่ก าหนดเกณฑ์ 

1) Good Practice และ Best Practice             คณะท างานเครือข่าย (KM 
Network) 

ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

2) สร้าง Show and Share องค์ความรู ้             

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างการท างานเป็นเครือข่าย และสร้างกิจกรรมสัมพันธ์             

กิจกรรมหลัก 2. จัดท านโยบายและกฎบัตรด้านการจัดการความรู้ ที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากอธิการบดี 

1) คณะกรรมการฯ และทีมงาน รว่มกันจัดท านโยบายและกฎบัตรเพื่อให้มีแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน 

            นโยบายการจัดการความรู้  
กฎบัตรด้านการจัดการความรู ้

ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

2) น าเสนอมหาวิทยาลยัเพื่อพจิารณา             

3) สื่อสาร ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทัว่ทั้งองค์กรเพื่อรับทราบ             

กิจกรรมหลัก 3. สร้างผู้น าต้นแบบ (Role Model) ระดับผู้บริหาร ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้น าต้นแบบ เพื่อท าหนา้ทีใ่นการสื่อสาร  เผยแพร่และขับเคลื่อน KM (KM Ambassador) 

1) ก าหนดเกณฑ์ในการส่งเสริม และพิจารณาผู้น าต้นแบบ (Role Model) เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความรู ้เน้นให้ครอบคลุมในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

            ผู้น าต้นแบบ (Role Model) 
ระดับผู้บริหาร 

ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

2) พิจารณาคัดเลือก พรอัมจัดเก็บองค์ความรู้แนวทางในการบริหารจัดการความรู้เพื่อ
ความส าเร็จขององค์กร ภายใต้ความท้าทายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

            

3) สื่อสารองค์ความรู้ และยกย่องชมเชย เพื่อให้บุคลากรอื่นเห็นความส าคัญ             

กิจกรรมหลัก 4. การประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน              ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

1) ก าหนดเกณฑ์ของการประกวดนวัตกรรม              

2) ประชาสัมพันธ ์สื่อสารให้รับทราบ               

3) พิจารณาคัดเลือก              

4) ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม และมอบรางวัล              
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วดักระบวนการที่ส าคัญ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แผนงานที่ 1-2 แผนทบทวนโครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

กิจกรรมหลัก 1. ทบทวนคณะกรรมการจัดการความรู ้(KM Committees) 

ทบทวนโครงสร้าง บทบาท และแนวทางการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 
โดยอิงกับแนวทางปฏิบัติที่ดี หรือเกณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน  

            - ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

กิจกรรมหลัก 2. สื่อสารไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร             - ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

แผนงานที่ 1-3 แผนการจัดท ากระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กิจกรรมหลัก 1. ศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ KM Process 

1) ศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการจัดการความรู ้(KM Process) 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  12)  (ร่าง) กระบวนการบริหาร
จัดการความรู ้

ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

2) น าแนวทางการจัดการความรู้ที่ดีน ามาเทียบเคียงกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเพื่อหา
แนวทางในการยกระดับกระบวนการใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

13)  14)  15)  16)  17)  18)  19)  20)  21)  22)  23)  24)  

3) จัดท า (ร่าง) กระบวนการบริหารจัดการความรู้ 25)  26)  27)  28)  29)  30)  31)  32)  33)  34)  35)  36)  

กิจกรรมหลัก 2. ศึกษาเปรียบเทียบ KM Process กับ Best Practice 

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ศึกษาเปรยีบเทียบ KM Process กับ Best Practice  แก่กลุ่มคณะ
กรรมการฯ และทีมการบริหารจัดการความรู ้

            - ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

2) จัดประชุมเพื่อวพิากษ์ (ร่าง) กระบวนการบริหารจัดการความรู ้             

กิจกรรมหลัก 3. ทบทวนกระบวนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ พร้อมทั้งระบุขอ้ก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการ (KPI Process) และตัวชี้วัดในกระบวนการ (KPI in work process) 

1) ทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) กระบวนการบริหารจัดการความรู้ตามแนว SIPOC Model             กระบวนการจัดการความรู้ ตาม
แนวทาง SIPOC Model 

ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

2) น าเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง เพือ่พิจารณา             

3) สื่อสารถ่ายทอดเพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร             

4) ก ากับติดตามให้การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนเกิดประสิทธิภาพตามทีก่ าหนด             
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วดักระบวนการที่ส าคัญ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แผนงานที่ 1-4 การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

กิจกรรมหลัก 1. จัดท าแผนปฏบิัติการ “การจัดการความรู้” ระหว่างคณะกรรมการจัดการความรู้กับผูแ้ทน KM Network 

1) จัดตั้งคณะท างานหลักแผนปฏิบัตกิาร “การจัดการความรู้” ระหว่าง KM Core กับผู้แทน 
KM Network 

            (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารการจัดการ
ความรู้ 

ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

2) จัดประชุม/อบรม/ถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการจัดการความรู้ให้เข้าใจโดยทั่วกัน             

3) จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้             

กิจกรรมหลัก 2. จัดท าแผนปฏบิัติการการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ (KM Process) พร้อมระบุค่าเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ที่ครอบคลมุทั้งกระบวนการ 
(KM Process) พร้อมระบุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

            แผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ที่ระบุค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด 

ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

กิจกรรมหลัก 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้

1) ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงานที่ก าหนด              ส่วนประกัน
คุณภาพ

การศกึษาและ
พัฒนาหลักสตูร 

2) ทบทวนและปรับแก้ไขในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง จนไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด 

            

กิจกรรมหลัก 4. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 

1) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KMA)             รายงานประเมินผลการบริหาร
จัดการความรู ้(KMA)  

 

2) รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้แก่คณะกรรมการฯ และมหาวิทยาลัย             

 
 

              

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการความรู้ 

แผนงานที่ 2-1 แผนการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่การบรหิารจดัการความรู้ (ด าเนินการในปี 2565) 

แผนงานที่ 2-2 แผนการวิเคราะหก์ระบวนการจัดการความรู้ (ด าเนินการในป ี2565) 

แผนงานที่ 2-3 การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างาน (ด าเนินการในป ี2565)  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วดักระบวนการที่ส าคัญ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการจัดการความรู้สู่วิถีการปฏบิัติงาน  (ด าเนินการร่วมกับส่วนการเจา้หน้าที่) 

แผนงานที่ 3-1 แผนการจัดท าแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้ 

กิจกรรมหลัก 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผน ทบทวนพฤติกรรมบ่งชี้ตามค่านยิมและคู่มือการส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่มุ่งเน้นการแลกเปลีย่นเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานด้านบรหิารทรัพยากร
บุคคล  

1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผน ทบทวนพฤติกรรมบ่งชี้ตามค่านิยมและคู่มือการสง่เสริม
วัฒนธรรม 

            พฤติกรรมบ่งชี้ตามค่านิยมและ
คู่มือการส่งเสริมวัฒนธรรม 

1. ส่วนประกัน
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร 
2. ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 2) จัดประชุมเพื่อทบทวนและก าหนดพฤตกิรรมบ่งชี้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการจัดการความรู้             

3) จัดท าคู่มือและพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ/ไมพ่ึงปฏิบัต ิ             

4) สื่อสารและเสริมสร้างวัฒนธรรมมตามทีพ่ฤติกรรมบ่งชี้ก าหนด             

กิจกรรมหลัก 2. สื่อสารคู่มือการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม  

1) น าวัฒนธรรมและค่านยิมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้มาวิเคราะห์             คู่มือการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ค่านิยม 

1. ส่วนประกัน
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร 
2. ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 

2) จัดท าคู่มือเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ และมีแนวทางในการพัฒนาตนให้มีพฤตกิรรมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการความรู้ 

            

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM: 
Knowledge Management) ในการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดได้ โดยมีแนวทางการด าเนินการตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนด ซึ่งมีบริบทที่
ส าคัญ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 
2. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
3. เพ่ือให้เกิดแนวทาง/ แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. แนวทาง/ แนวปฏิบัติที ่ดีถูกเก็บเป็นคลังข้อมูลการจัดการความรู้ภายในเว็บไซต์การจัดการ   

ความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (KM-MFU) 
5. ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานจัดการความรู้ 

2. เป้าหมาย 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการของการจัดการความรู้ 
2. มีเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
3. มีฐานข้อมูลและคลังความรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

3.ประเด็นการจัดการความรู้/ ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการก าหนดประเด็นส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดและการติดตามผล เพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 
3.1  
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์

ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประเด็นการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก 

แนวทางการดูแลนักศึกษาให้
ฝึกปฏิบัติงานอย่าง Happy 
with New Normal  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
รับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
สังคม (S2) 

การพัฒนาคุณภาพการท างาน
ของเลขานุการ 

เลขานุการส านักวิชา หน่วยงาน 
และเลขานุการผู้บริหาร 

1 ครั้ง/ปี บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร
สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน (S7)  

การลดขั้นตอนการท างาน  พนักงานสายปฏิบัติการและ
วิชาชีพ 

3 ครั้ง/ปี - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน
การสอน (S1) 
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร
สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน (S7) 

การพัฒนาคุณภาพการท างาน
และหน่วยงาน 

หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน 3 ครั้ง/ปี - บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร
สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน (S7) 

 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แผนการจัดการความรู้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 ตัวชี้วัด/ เกณฑ์แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

 
4.แผนการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการก าหนดโครงการ/ กิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้กระบวนการการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร  
โดยมีกิจกรรมหลักท้ังหมด 6 กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน แผน-ปี 2563 

เชิงปริมาณ 
จ านวนกิจกรรมการสร้างฐานความรู้ทางด้านการจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลยั 

7 กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
จ านวนหน่วยงานท่ีใช้กระบวนการการจัดการความรู้ในการบรหิารจดัการ
ภายในองค์กร 

ร้อยละ 95 
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ตารางที่ 4.1 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุม่บุคลากรสายสนับสนุน 
- ประเมินผลการจดักิจกรรม 
- ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน
การศึกษา 

เดือน ม.ค./เม.ย./ก.ค. 
ปีงบประมาณ 2563 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุม่เลขานุการส านักวิชา 
- ประเมินผลการจดักิจกรรม 
- ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เลขานุการส านัก
วิชา 

เดือน พ.ค. 
ปีงบประมาณ 2563 

3 ติดตามการด าเนินงาน การจดัการความรู้ (KM) ของส านัก
วิชา/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

 

3.1) ระดับส านักวิชา ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM) รอบปีการศึกษา 2562 (ส.ค. 62 - ก.ค. 63) 

เดือน ก.ค. 
ปีงบประมาณ 2563 

3.2) ระดับหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย ตดิตามผลการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ (KM) รอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) 

เดือน ก.ย. 
ปีงบประมาณ 2563 

4 แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกลุม่หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน เดือน ธ.ค./ มี.ค./ มิ.ย. 
ปีงบประมาณ 2563 

5 การพัฒนาเว็บไซต์และเพิ่มข้อมลูคลังความรู้ในเว็บไซต์ การ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (KM-MFU) 

มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2563-
2564 

 
5.ผลลัพธ์โครงการ/ กิจกรรม 
 จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปผลในการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM-MFU) และความพึงพอใจในการจัดโครงการ/ กิจกรรมได้ดังตารางที่ 5.1 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ (https://km.mfu.ac.th/km-home.html) 
เพื่อเป็นแหล่งในการรวบรวมผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และเพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมีผู้เข้าชมตลอดปีการศึกษา 2562 จ านวน 6,424 คน (ข้อมูลวันที่ 16 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 

https://km.mfu.ac.th/km-home.html
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ตารางที่ 5.1 ผลลัพธ์และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลำดับ โครงการ/ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุม่เลขานุการ
สำนักวิชา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการทำงาน
ของเลขานุการสำนักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร 

จัดในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563  4.57 

(ระดับดีมาก) 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาย

สนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 (KM-MFU) เรื่อง “การ

เรียนรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย

กระบวนการจัดการความรู้” 

จัดในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  

กิจกรรม : บรรยายให้ความรู้ในด้านการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) 

4.50 

(ระดับดีมาก) 

กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การ

ลดขั้นตอนการทำงาน” 

4.47 

(ระดับดี) 

ครั้งที่ 2/2563 (KM-MFU) เรื่อง “การลดขั้นตอน

การทำงาน” 

จัดในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 4.55 

(ระดับดีมาก) 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน 

ครั้งที่ 1/2563 

จัดในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 - 

ครั้งที่ 2/2563 จัดในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 - 

ครั้งที่ 3/2563 จัดในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 - 

ครั้งที่ 4/2563 จัดในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 - 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีระบบติดตามการน าองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามตารางที่ 3.1 ในแต่ละครั้งจะมอบหมายให้หน่วยงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่สามารถท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดผลส าเร็จในการท างาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันจัดกลุ่มเป็นชุมชนนักปฏิบัติ 3 
กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาจารย์ที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่
สายปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มเลขานุการส านักวิชา และ 3) กลุ่มหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งจะมีการทบทวน
วิธีการและกระบวนการในการจัดกิจกรรมโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่ได้ในแต่ละปี เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 

อย่างไรก็ตามจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report ประจ า 

ปีการศึกษา 2562) ตรวจเยี่ยมพื้นที่เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิการยน 2563 พบว่า หมวดที่ 4.2 การจัดการ

ความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี มีระดับการประเมิน (band) = 2 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุง

กระบวนการการจัดการความรู้ (OFI) ได้แก่ องค์กรยังขาดระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการ
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ความรู้ท ี ่ม ีอยู ่ เพื ่อให้เกิดประสิทธิผลและผลักดันให้เกิดการขยายผล เพื ่อน าไปสู่ การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลของกระบวนการท างาน หลักสูตร และการบริการ และกระตุ้นให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรม 

 






