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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาองคกร เลมน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานจัดการความรูของคณะวิทยาศาสสตรและเทคโนโลยีใหสามารถนํา
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาองคกรไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  8) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาองคกร 
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1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาองคกรสําหรับบุคลากร
ที่เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการจัดการความรู
เพ่ือพัฒนาองคกรของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุม ขั้นตอนการวางแผน ประกอบดวยกิจกรรม 1) การรับนโยบายจาก
กองนโยบายและแผน 2) การเชิญผูรับผิดชอบหลักที่เก่ียวของเบ้ืองตนเขารวมประชุม และ 3) การจัดทํา
แผนการจัดการความรู และ4) การจัดสงแผลการจัดการความรูใหกับกองนโยบายและแผน ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ประกอบดวยกิจกรรม1) จัดสงแผนที่ไดรับการอนุมัติโดยผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยแก
ผูรับผิดชอบหลัก 2) การดําเนินการตามแผน  ขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู ประกอบดวย 1) การติดตามความกาวหนาการดําเนินการจัดการความรู 2) การรวบรวม วิเคราะห
สรุปผล และ3) จัดสงรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูแกของนโยบายและแผนตามไตรมาส ขั้นตอน
การประเมินผลการจัดการความรู ประกอบดวยกิจกรรม  1) การจัดทํารายงานสรุปผลพรอมคูมือหรือเอกสาร

ประกอบปงคความรูที่ไดจัดสงกองนโยบายและแผน 2) สนับสนุนกลุมการจัดการความรูเขารวมการ
สรรหแนวปฏิบัติที่ดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขารวมกิจกรรม KM SHARE & LEARN 
 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นา
พอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ดาน 
อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตอง
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจํา และการระลึกไดถึงความคิด วัตถุ และ
ปรากฏการณ ซึ่งเปนความจําที่เริ่มจากสิ่งที่งาย ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึงความจําในสิ่งที่ซับซอนและมี
ความสัมพันธระหวางกัน 
 องคความรู หมายถึง ความรูที่อยูในศาสตร ไดแก ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยูในตํารา 
อยูในหองสมุด ซึ่งอยูภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพ่ือใหคนรุนหลังไดเรียนรู โครงสรางความรู หมายถึง 
ความรูที่อยูภายในตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรูของบุคคลน้ันๆ ซึ่งไมไดลอกเลียนมาจากองคความรู แต
ผูเรียนตองสรางขึ้นมาดวยตนเอง เปนความรูที่เกิดขึ้นใหม เมื่อพัฒนาโครงสรางความรูตอไปก็สามารถสราง
ผลงานเปนองคความรูใหคนอ่ืนคนควาได 
 ไตรมาส หมายถึง การนับรอบปงบประมาณ 3 เดือนเทากับ 1 ไตรมาส ปงบประมาณมี 4 ไตรมาส 
เริ่มนับต้ังแตเดือนตุลาคม 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู หมายถึง การที่สมาชิกกลุมรวมกันแลกเปลี่ยนภูมิความรูหรือประสบการณความรู
ที่ผานมา รวมกัน 
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การจัดการความรู หมายถึง เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน 
ไดแก 1) บรรลุเปาหมายของงาน 2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปน
องคกรเรียนรู และ 4) บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในที่ทํางาน 

 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผดิชอบ 

กองนโยบายและแผน 1. มอบนโยบาย 
2. ติดตามความคืบหนาการจัดการความรูของหนวยงาน 
3. พิจารณา แผนการจัดการความรู 
4. วิเคราะหและสรุปผลการจัดการความรูในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

คณบด ี 1.พิจารณาวางแผน กํากับ ส่ังการ แกปญหา อุปสรรค การจัดการ
ความรูภายในหนวยงาน 
2. ขับเคล่ือนแผนการจัดการความรูระดับนโยบาย 

รองคณบดีฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
 

1. พิจารณาวางแผน กํากับ ส่ังการ แกปญหา อุปสรรค การจัดการ
ความรูภายในหนวยงาน 
2. ขับเคล่ือนแผนการจัดการความรูระดับนโยบาย 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พรอมปญหา 
อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะเพื่อคณบดีพิจารณา  

เจ าหนาที่ ฝ ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

1. เชิญผูรับผิดชอบหลักเขาประชุมเพื่อชี้แจงและถายทอดนโยบายการ
จัดการความรู 
2. จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 
3. จัดทําแผนการจัดการความรู 
4. ประสานงานกับกองนโยบายปละแผน 
5. ติดตาม รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลความกาวหนาการจัดการ
ความรู 
6. จัดทําเลมสรุปผลการจัดการความรูพรอมคูมือหรือเอกสารที่
เกี่ยวของ 

ผู รับ ผิดชอบหลักแตละองค
ความรู 

1. ประสานงานกับเจาหนาที่ฝายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ
หนวยงาน 
2. ดําเนินการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรูพรอมทั้ง
รายงานผลความกาวหนาการจัดการความรูตามระยะแกเจาหนาที่กอง
นโยบายและแผน 
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5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : รัฐบาล/กระทรวง/มหาวิทยาลัย /กองนโยบายและแผน 
ใหมหาวิทยาลัยนํานโยบายหรือแนวทางท่ีเกี่ยวของ
ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความคุมคากับงบประมาณ
ท่ีจัดสรร 

ผูรับบริการ : บุคลากรในหนวยงาน 
การจั ดการความ รู เ พ่ื อ เปนส วนในการ พัฒนา
หนวยงานหรืองานท่ีปฏิบัต ิ

ผูมีสวนได/สวนเสีย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ข อ มู ลก า รจั ด ก า รค ว าม รู ม าป รับ ใ ช ใ น ร ะ ดับ
มหาวิทยาลัย 

คูความรวมมือ : หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ การจัดการความรูรวมกันระหวางสถาบัน 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 
   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

กําหนดให “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสาวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฏีกาน้ี” 

 

 
6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดที่สําคัญ ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

การจัดการความรูบรรลุตามแผนการ
จัดการความรู 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานแลว พบวา กระบวนการที่นําไปใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีกระบวนการ 
ดังน้ี 

 7.1 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

     N                   N

1 สิงหาคม
1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 1 บุคลากรภายในคณะเปนสมาชิก

กลุมการจัดการความรูครบถวน

1 รอยละความถูกตองของรายชื่อ

คณะกรรมการจัดการความรู

100

Y Y                           Y 2 กันยายน 2 2 2 100

Y

N  N

      Y 

      N

      Y

3 ตุลาคม -กรกฏาคม 3 รายงานการประชุม 3 มีคารจัดสงรายงานการประชุม 3 รายงานการประชุม ≥1

4 ตุลาคม -กรกฏาคม 4 เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู 4 4 ≥1

เอกสารที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด (kqi) เปาหมาย

ขั้น
ตอ

น

กองนโยบายและแผน

ดํา
เนิน

กา
ร

ผูรับผิดชอบหลักแตละองคความรู

แผนการจัดการความรูระดับคณะ บุคลากรภายในคณะมีสวนรวม

ในการจัดการความรูครบถวน

มีการจัดสงเอกสารประกอบการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

เจาหนาที่ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

(คณะ)

รองคณบดีฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ
คณบดี

รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการ

จัดการความรู

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร

ระยะเวลาในการดําเนินการ
การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

วา
งแ

ผน

จุดควบคุม 

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เร่ิมตน

กองนโยบาย
และแผนมอบ

นโยบาย

เชิญประชุมผูบริหาร
และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของเบ้ืองตน
เพ่ือเลือกกรอบการ
จัดการความรูและทํา
คําส่ังแตงต้ัง

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

พิจารณา ลงนาม

รับทราบและ
ดําเนินการตาม

กระบวนการจัดการ

ทบทวนองคความรูท่ี
จําเปนในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู ชี
แจงกรอบการ

ดําเนินงานภายในกลุม

จัดทําแผนการจัดการ
ความรู ระดับคณะ 

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

จัดสงแผนการ
จัดการความรู
ใหกับกอง
นโยบายและ
แผน

พิจารณา พิจารณา

พิจารณา พิจารณา

ลงนามพจิารณา

อนุมัติ

ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
จัดสงแผนท่ีไดรับ
การอนุมัติโดย
ผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยแก
ผูรับผิดชอบหลัก

1.ผูรับผิดชอบหลัก
จัดการความรูตาม
แผนการจัดการ
ความรูระดับ
หนวยงาน
2. จัดกิจกรรม
สงเสริมและสราง
ความรูภายใตกรอบ
การจัดการความรู

เขารวมการประชุม
กับมหาวิทยาลัยตาม
รอบการประชุมและ
นํามาถายทอดแก
ผูรับผิดชอบหลัก

รับทราบและดําเนินการ



5 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด (kqi) เปาหมาย

ขั้น
ตอ

น

กองนโยบายและแผน ผูรับผิดชอบหลักแตละองคความรู
เจาหนาที่ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

(คณะ)

รองคณบดีฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ
คณบดี

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร

ระยะเวลาในการดําเนินการ
การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

จุดควบคุม 

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 
 
 
 
 
 

5 5
แบบ อรม ม ว ม ว น ร

จัดการความรู 5 5 ≥80

N                         N

Y Y

6 สิงหาคม -กันยายน 6 เลมสรุปองคความรู 6 มีเลมสรุปองคความรู 6 เลมสรุปองคความรู 1

N

            Y

N
N     Y

ผูอนุมัติ ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KQI) เปาหมาย

ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วันที่    ...../ธันวาคม./2561

ติด
ตา

มผ
ลก

าร
ดํา

เน
ินง

าน
ตา

มแ
ผน

กา
รจ

ัดก
าร

ตว
าม

รู
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รจ
ัดก

าร
คว

าม
รู

มีการจัดสงรายงาน

ความกาวหนาตามแบบฟอรม

รอยละความกาวหนาของการดําเนินการ

จัดการความรู

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

จัดการความรู

5

ธันวาคม , มีนาคม , มิถุนายน ,สิงหาคม

ส้ินสุด

ติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูทุกไตรมาส

รายงานผลการ

รวบรวม วิเคราะห
และสรุปผลรายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินการจัดการ
ความรูตามรอบไตร
มาส

พิจารณา พิจารณา

อนุมัติ

กองนโยบาย
และแผน
วิเคราะหและ
สรุปผลการ
จัดการความรู
ในภาพรวม
ของ
มหาวิทยาลัย

สรุปผลการ
ดําเนินงานการ
จัดการความรู
พรอมรายงาน
ผลและเอกสาร
คูมือท่ีไดจาก
การจัดการ
ความรูสงกอง
นโยบายและ
แผน

ผุรับผิดชอบ
องคความรู
หลักตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบองค
ความรูหลักสงผลงาน
เพ่ือเขารวมการสรร
หาแนวปฏิบัติท่ีดี
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562เขารวม
กิจกรรม
KM SHARE ฿ 
LEARN 

พจิารณา

พจิารณา

อนุมัติ

กองนโยบาย
และแผน
วิเคราะหและ
สรุปผลการ
จัดการความรู
ในภาพรวม
ของ
มหาวิทยาลัย

ส้ินสุด



6 
 

7.2 วิธีการปฏิบัตงิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   
 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร 

คําจํากัดความ การจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. เขารวมประชุม รับนโยบายการ
จัดการความรูประจํ าปจากกอง
นโยบายและแผน 

สิงหาคม ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

2. จัดประชุมช้ีแจงนโยบายการ
จัดการความรูใหกับผูรับผิดชอบหลัก
รับทราบ 

สิงหาคม ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

3. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู 

กันยายน ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

4. ทบทวนองคความรูที่จําเปนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

กันยายน ผูรับผิดชอบองคความรูหลัก  

5. จัดทําแผนการจัดการความรู กันยายน ฝายแผนและและประกันคุณภาพ FM – CS3-01 
6. จัดสงแผนการจัดการความรูเพ่ือ
ตรวจสอบและขออนุมั ติแผนการ
จัดการความรูโดยผูบริหารสถาบัน 

กันยายน ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

7.เขารวประชุมการจัดการความรู
ระดับมหาวิทยาลัย 

กั น ย า ย น  – 
ตุลาคม 

ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

8.ถายทอดองคความรูแกผูรับผิดชอบ
องคความรูหลัก 

ตุลาคม ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

9. ดําเ นินการจัดการความรูตาม
แผนการจัดการความรู 

ตุ ล า ค ม -
กรกฏาคม 

ผูรับผิดชอบองคความรูหลัก  

10 ติดตามความกาวหนาการจัดการ
ความรู 

ตุ ล า ค ม -
กรกฏาคม 

ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

รายงานความกาวหนาการจัดการ
ความรูระดับกลุม 

ตุ ล า ค ม -
กรกฏาคม 

ผูรับผิดชอบองคความรูหลัก  

11. รวบรวม วิเคราะหและสรุป
รายงานผลการจัดการความรูระดับ
หนวยงาน 

สิงหาคม ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

12. จัดสงรายงานความกาวหนาการ
จัดการความรูแกกองนโยบายและ

สิงหาคม ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  



7 
 

แผน 
13.จัดทําคูมือและสรุปรายงานผล
การจัดการความรู 

สิงหาคม ผูรับผิดชอบองคความรูหลัก  

14. สรุผผลการจัดการความรู ใน
ภาพรวมหนวยงานพรอมคูมือหรือ
เอกสารที่เกี่ยวของ 

สิงหาคม ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

15. สนับสนุนกลุมความรูสงผลงาน
เขารวมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ ดี 
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562และ
เขารวมกิจกรรม KM SHARE & 
LEARN 

กันยายน ฝายแผนและและประกันคุณภาพ  

 

 

7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
FM – CS3-01 แบบฟอรมเลมแผนการจัดการความรู 
 

 7.4 เอกสารอางอิง 
 1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู 
 2) แผนการจัดการความรู  

    

8. มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดการความรู เปาหมาย ระดับความสําเร็จระดับ 5 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบั ติงานกระบวนการจัดการความรู เ พ่ือพัฒนาองคกร น้ัน  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ 
กระบวนการ 

สิงหาคม รองคณบดีฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คณบดี 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม , มีนาคม , 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม , มีนาคม , 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ต อ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม , มีนาคม , 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มีนาคม, กันยายน ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป รองคณบดีฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คณบดี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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แผนการจัดการความรู 
 

องคความรู เรื่อง .......... 
องคความรู เรื่อง .......... 
องคความรู เรื่อง .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ชื่อหนวยงาน.................................... 
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คํานํา 
 

.....(ช่ือหนวยงาน).... ไดดําเนินการจัดการความรูเปนประจําทุกปเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาขอที่ 3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู และ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหทุกหนวยงานตองดําเนินการจัดการความรูใหสามารถสรางองคความรู
และนวัตกรรมที่สามารถทําใหเปาประสงคของแตละยุทธศาสตรสําเร็จ รวมทั้งเพ่ือใหเปนไปตามตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

.....(ช่ือหนวยงาน).... ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 
3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน สวนที่ 3 แผนการ
จัดการความรู 

.....(ช่ือหนวยงาน).... หวังวาแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเปนแนวทาง
ใหบุคลากรไดใชในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และดําเนินการไดบรรลุ
เปาหมายตามที่วางไว 
 

ช่ือหนวยงาน................................. 
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สารบัญ 
 
เรื่อง  หนา 
  
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน  
 1.1 ที่ต้ัง   
 1.2 ประวัติและความเปนมา   
 1.3 บุคลากร   
 1.4 โครงสรางหนวยงาน  
 1.5 โครงสรางการบริหารจัดการ  
สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  
 2.1 วิสัยทัศน (Vision)  
 2.2 พันธกิจ (Mission)  
 2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  
 2.4 เสาหลัก (Pillar)  
 2.5 วัฒนธรรม (Culture)  
 2.6 อัตลักษณ (Identity)  
 2.7 เอกลักษณ (Uniqueness)  
 2.8 คานิยมหลัก (Core Values)  
 2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts)  

สวนที่ 3 แผนการจัดการความรู   
 3.1 นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 3.2 วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู  
 3.3 องคความรูที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู   
 3.4 แผนการจัดการความรู    
 3.5 การตอยอดองคความรูสูงานวิจัยหรือนวัตกรรม  
ภาคผนวก  
 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2562  
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สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานของ....(ระบุช่ือหนวยงาน)..... 
 
 

1.1 ที่ต้ัง 

.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 
1.2 ประวัติและความเปนมา 

.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 
1.3 บุคลากร 
 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

          
          

          
          

          

 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

      
      

      
      

      
      
      

รวมทั้งสิ้น      

เขตพแหลงขอมูล : 
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1.4 โครงสรางหนวยงาน 
 .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 
1.5 โครงสรางการบริหารจัดการ 
 .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 
แผนยุทธศาสตรของ....(ระบุช่ือหนวยงาน)... 

 

2.1 วิสัยทัศน (Vision) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 พันธกิจ (Mission) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 อัตลักษณ (Identity) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนที่ 3 
แผนการจัดการความรู ....ระบุช่ือหนวยงาน.... 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   ขอ 1 ใหทุกหนวยงานระดับ คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา ดําเนินการ
จัดการความรู เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  

ขอ 2 ใหทุกหนวยงานกําหนดประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูตามภารกิจหนาที่หลักของหนวยงานนั้น 
ขอ 3 ใหทุกหนวยงานมีการจัดการความรูในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
ขอ 4 สงเสริมใหมีการนําองคความรูมาใชประโยชนในงานที่ปฏิบัติ และตอยอดองคความรู ผลงาน

สรางสรรคสูงานวิจัย หรือนวัตกรรม 
ขอ 5 สงเสริมใหมีการจัดการคลังความรูใหเปนระบบ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และสามารถเขาถึง

ไดอยางสะดวก 

 
3.2 วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู 
 3.2.1 วัตถุประสงคของแผนการจัดการความรู  
  1) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี (องคความรู) จากที่อยูในตัวบุคคล และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่ครอบคลุม
ดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พรอมทั้งนํามาจัดเก็บอยางเปนระบบ และเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร  
     2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู 
  1) ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ (ขอ 5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยาง
เปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง) 
  2) จํานวนองคความรูที่นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องคความรู)
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3.3 องคความรูที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประปงบประมาณ 2562 

 
แบบฟอรมที่ 1 : การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 
ชื่อหนวยงาน : .................................................................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร องคความรูที่จําเปน 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
ผูทบทวน : ……………………………………….. 
           (......................................................) 
ตําแหนง.................................................... 
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
ผูอนุมัติ : ……………………………………………..……………….. 
             (......................................................................) 
ตําแหนง............................................................ 
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (CEO) 
 

 
 
 

ใหเลือกเฉพาะองคความรูที่จะนํามาทํา
แผนการจัดการความรู ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเนนการตอ
ยอดจากองคความรูเดิมที่ดําเนนิการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เลือกประเด็นยทุธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศสาตรที่
สอดคลองกับองคความรูทีจ่ะนํามาทําแผนการจัดการ

ความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

 

 

3.4 แผนการจัดการความรู.... (ระบุชื่อหนวยงาน)... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3.4.1 แผนการจัดการความรูของบุคลากรสายวิชาการ 
แบบฟอรมที่ 2 : แผนการจัดการความรูแผนที่............... 
ชื่อหนวยงาน  :  ................................................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร  :  .............................................................................. 
องคความรูที่จําเปน (K)  :  ……………………………………...................................……….. 
 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 
1 การกําหนดองคความรูห ลักที่

จํ า เปนหรือสําคัญตองานหรือ
กิจกรรมของหน วยงาน และ
กําหนดเปาหมายของการจัดการ
ความรู 

1.1 กําหนดกลุมเปาหมายในการแลกเปล่ียน
เรียนรู คือ .....( ระบุขอมูล อาทิเชน อาจารยที่มี
ประสบการณดานการตีพิมพผลงานวิจัย อาจารย
ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก อาจารยที่มี
ความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning ทั้งนี้อาจมีบุคลากรภายนอก
หนวยงานหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเขารวม
แลกเปล่ียน)...... 

 1. กลุมเปาหมายที่ตองการแลกเปล่ียนเรียนรู  

1.2 จัดตั้งกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) และ
กําหนดคุณอํานวยของกลุม (ประธานกลุม)  

 1. ชื่อกลุมความรูและรายชื่อสมาชิกกลุม KM  

1 . 3  กํ า หนดองค ค ว ามรู ที่ จํ า เ ป น ในกา ร
แลกเปล่ียนเรียนรู  
 

 1. องคความรูที่จําเปนในการแลกเปล่ียนเรียนรู  

2 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ
ด าน . . . . . . ( ระ บุข อมูลที่ เ กี่ ยวกับหั วข อการ
แลกเปล่ียน). . โดยประชุมกลุมยอยและถอด

 1. วิธีปฏิบัติเรื่อง......ของสมาชิกกลุมความรู 
 

 



 

 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุม 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู
บางส วนให เหมาะสมตอการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุมยอยเพื่อสกัด
องคความรู จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล    

 1. องคความรูเรื่อง....ที่ผานการสกัดความรูจาก
กลุมความรู 

 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนให
เหมาะสมตอการดําเนินงานของหนวยงาน โดย
นําองคความรูจากขอ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
ใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัต ิ
 

 1. องคความรูเรื่อง....ที่สามารถนําไปปฏิบัติได  

4 การนําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุมนําองคความรูเรื่อง......ไปใชใน
การ....(อาทิเชน เขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
เขียนบทความ ออกแบบการเรียนการสอน
รายวิชา....)  
 

 1. ...(ระบุผลที่ไดจากการนําองคความรูไปใช 
อาทิเชน ขอเสนอโครงการวิจัย บทความเพื่อ
การเผยแพร มคอ.3 ของรายวิชา...) 

 

4.2 รวบรวมและผลงานที่ไดจากการนําองค
ความรูไปปฏิบัติใหกับกองนโยบายและแผน 
 

 

5 การนํ าประสบการณจากการ
ทํ า ง าน  และการประยุ กต ใ ช
ความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรู และ
สกัดออกมาเปนขุมความรู 

5.1 ประชุมกลุมยอยแลกเปล่ียนความรูหลังจาก
ที่นําองคความรูเรื่อง........ ไปปฏิบัติ โดยสรุปส่ิง
ที่ไดเรียนรูหลังจากที่นําองคความรูไปปฏิบัติ 
และสกัดเปนองคความรูเรื่อง....... 

 1. องคความรูเรื่อง....ที่ปรับปรุงหลังจากที่
นําไปปฏิบัติ 

 

  5.2 ประชุมกลุมยอยแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
ผูทรงคุณวุฒิ  

 1.  รายงานผลการแลกเปล่ียนเรียนรู กับ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 



 

 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 
  5.3 นําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง

องคความรูเรื่อง.......เพื่อเผยแพรสูการปฏิบัติ
ตอไป 

 1. องคความรูเรื่อง....ที่ปรับปรุงหลังจากที่พบ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 

6 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ
อย า ง เป นระบบโดย เผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
กลุม...... 
6.2 จัดทํารายงานสรุปองคความรูเรื่อง ...... 
6.3 สงผลงานเขารวมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี  
6.4 เขารวมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู 
6.5 เผยแพรองคความรูเรื่อง.... ใหบุคลากรที่
เกี่ยวของและที่สนใจทั้งในหนวยงานและนอก
หนวยงานนําไปปฏิบัต ิ

 1. เลมสรุปผลการดําเนินงานกลุม.... 
2. เลมสรุปองคความรูเรื่อง....... 

 

 
ผูทบทวน : …………………………………………………………….. 
             (......................................................................) 
 ตําแหนง............................................................ 
 ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
ผูอนุมัติ : …………………………………………………………….. 
             (......................................................................) 
  ตําแหนง............................................................ 
   ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (CEO) 

 



 

 

3.4.2 แผนการจัดการความรูของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

กรณีที่เลือกดําเนินการเอง 
 

แบบฟอรมที่ 2 : แผนการจัดการความรูแผนที่............... 
ชื่อหนวยงาน  :  ................................................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร  :  .............................................................................. 
องคความรูที่จําเปน (K)  :  ……………………………………...................................……….. 
 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 
1 การกําหนดองคความรูห ลักที่

จํ า เปนหรือสําคัญตองานหรือ
กิจกรรมของหน วยงาน และ
กําหนดเปาหมายของการจัดการ
ความรู 

1.1 กําหนดกลุมเปาหมายในการแลกเปล่ียนเรียนรู คือ 
.. . . . ( ระบุขอมูล อาทิเชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
.....)...... 

 1. กลุมเปาหมายที่ตองการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 

 

1.2 จัดตั้งกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) และกําหนดคุณ
อํานวยของกลุม (ประธานกลุม)  

 1. ชื่อกลุมความรูและรายชื่อสมาชิก
กลุม KM 

 

1.3 กําหนดองคความรูที่จําเปนในการแลกเปล่ียนเรียนรู   1 .  อ ง ค ค ว า ม รู ที่ จํ า เ ป น ใ นก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู 

 

2 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ 2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความ
เชี่ยวชาญดาน. . . . . . (ระบุขอมูลที่ เกี่ยวกับหัวขอการ
แลกเปล่ียน).. โดยประชุมกลุมยอยและถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุม 

 1. วิธีปฏิบัติเรื่อง......ของสมาชิกกลุม
ความรู 
 

 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู
บางส วนให เหมาะสมตอการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล โดยประชุมกลุมยอยเพื่อสกัดองคความรูจาก
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล    

 1. องคความรูเรื่อง....ที่ผานการสกัด
ความรูจากกลุมความรู 

 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสม
ตอการดําเนินงานของหนวยงาน โดยนําองคความรูจากขอ 
3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ 

 1. องคความรูเรื่อง....ที่สามารถนําไป
ปฏิบัติได 

 



 

 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 
4 การนําความรูที่ไดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุมนําองคความรูเรื่อง......ไปใชในการ....(อาทิ
เชน การปรับปรุงการทํางานเรื่อง.... การพัฒนางานดาน
......) …. 

 1. . . . (ระบุผลที่ ไดจากการนําองค
ความรูไปใช อาทิเชน ลดเวลาในการ
ทํางานเรื่อง....ลดขั้นตอนในเรือ่ง....ลด
ขอผิดพลาดในเรื่อง...) 

 

4.2 รวบรวมและผลงานที่ไดจากการนําองคความรูไป
ปฏิบัติใหกับกองนโยบายและแผน 

 

5 การนํ าประสบการณจากการ
ทํ า ง าน  และการประยุ กต ใ ช
ความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรู และ
สกัดออกมาเปนขุมความรู 

5.1 ประชุมกลุมยอยแลกเปล่ียนความรูหลังจากที่นําองค
ความรูเรื่อง........ ไปปฏิบัติ โดยสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูหลังจาก
ที่นําองคความรูไปปฏิบัติ และสกัดเปนองคความรูเรื่อง
....... 

 1. องคความรูเรื่อง....ที่ปรับปรุง
หลังจากที่นําไปปฏิบัติ 

 

6 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ
อย า ง เป นระบบโดย เผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของกลุม...... 
6.2 จัดทํารายงานสรุปองคความรูเรื่อง ...... 
6.3 สงผลงานเขารวมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เขารวมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปล่ียน
เ รี ย น รู 
6.5 เผยแพรองคความรูเรื่อง.... ใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
และที่สนใจทั้งในหนวยงานและนอกหนวยงานนําไป
ปฏิบัติ 

 1. เลมสรุปผลการดําเนินงานกลุม.... 
2. เลมสรุปองคความรูเรื่อง....... 

 

 
ผูทบทวน : …………………………………………………………….. 
            (......................................................................) 
            ตําแหนง............................................................ 
            ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
ผูอนุมัติ : …………………………………………………………….. 

(......................................................................) 
ตําแหนง............................................................ 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (CEO) 

 



 

 

กรณีที่เลือกดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย สามารถใชแผนเดียวกับมหาวิทยาลัยได 
แบบฟอรมที่ 2 : แผนการจัดการความรูแผนที่............... 
ชื่อหนวยงาน  :  ................................................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร  :  .............................................................................. 
องคความรูที่จําเปน (K)  :  ……………………………………...................................……….. 

 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 
1 การกําหนดองคความรูหลัก

ที่จําเปนหรือสําคัญตองาน
หรือกิจกรรมของหนวยงาน 
และกําหนดเปาหมายของ
การจัดการความรู 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงาน และ
กําหนดกลุมเปาหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงาน 
- รับสมัครสมาชิก 
- แบงกลุมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- กลุมความรูทบทวนหัวขอการแลกเปล่ียนเรียนรู

ของกลุม 

ต.ค. 2561 1. ปฏิทินการดําเนินงาน 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเปนเขา
รวมกลุมการจัดการความรู 
3. กลุมความรูตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 
4. หัวขอการแลกเปล่ียนเรียนรูของ
กลุมความรู 

กองนโยบายและแผน 
  

2 การเสาะแสวงหาความรูที่
ตองการ 
 
 

2 . 1  ถอดบท เรี ยนจากสมา ชิกภาย ในก ลุ มที่ มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

- ประ ชุมก ลุ มย อยตาม ลักษณะงานที่ ป ฏิ บัต ิ
   - ประชุมกลุมยอยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ
ทํ า ง า น จ า ก ส ม า ชิ ก ภ า ย ใ น ก ลุ ม 
  - สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน   

พ.ย. 2561 1. รายชื่อสมาชิกกลุมและคุณอํานวย
ข อ ง ก ลุ ม  ( ป ร ะ ธ า น ก ลุ ม ) 
2. ไดองคความรูของกลุม เพื่อนําไป
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการทํางาน 

- กองนโยบายและแผน 
- คุณอํานวยกลุมความรู 
- สมาชิกกลุมความรู 

3 ก า รป รั บป รุ ง  ดั ด แปล ง 
ความรูบางสวนใหเหมาะสม
ต อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นข อ ง
หนวยงาน 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู การ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

- ประชุมกลุมยอยตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- แลกเปล่ียนเรียนรูความรูที่ไดจากขอ 2 โดย

ปรับปรุง ดัดแปลง องคความรูใหเหมาะสมตอตอการ

พ.ย. 2561 1. องคความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ได 
 

- กองนโยบายและแผน 
- สมาชิกกลุมความรู 
 



 

 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 
นําไปปฏิบัติ 

4 การนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

4.1 นําองคความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน 
 -  สมาชิกกลุมนําองคความรู ที่ไดจากขอ 3 ไปปรับ

ใชในการปฏิบัติงานจริง 
  - สมาชิกกลุมบันทึกผลที่ไดจากการนําองคความรู

ไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง และส่ิงที่ไดเรียนรู 

ธ.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 

1. รายงานผลการนําองคความรูไป
ปรับใชกับการปฏิบัติงานจริง 
 

- คุณอํานวยกลุมความรู 
- สมาชิกกลุมความรู 

4.2 คุณอํานวยกลุมความรู รวบรวมรายงานผลการนํา
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานใหม ไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

พ.ค. 2562 

5  การนําประสบการณจาก
ก า ร ทํ า ง า น  แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ค ว า ม รู ม า
แลกเปล่ียนเรียนรู และสกัด
ออกมาเปนขุมความรู 
  
  

5.1 ประชุมกลุมยอยแลกเปล่ียนความรูหลังจากที่นํา
องคความรู ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน โดยสรุปส่ิงที่
ไดเรียนรูหลังจากที่นําองคความรูไปปฏิบัติ และสกัด
เปนองคความรูใหม 

มิ . ย .  2562 
 

1. สรุปส่ิงที่ไดเรียนรูหลังจากที่นํา
อ ง ค ค ว า ม รู ไ ป ป รั บ ใ ช ใ น ก า ร
ปฏิบัติการ 

- คุณอํานวยกลุมความรู 
- สมาชิกกลุมความรู 

  5.2 ประชุมกลุมยอย พบผูทรงคุณวุฒิ วิพากษ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เดิม เปรียบเทียบกับ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ใหม ที่แสดงถึงการลด
รอบระยะเวลา การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานจากผลการดําเนินงานในปที่
ผานมา หรือการสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 2562 1. ผูทรงคุณวุฒิประจํากลุมตรวจ 
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ใหม 
2. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
ใหม ที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

- กองนโยบายและแผน 
- คุณอํานวยกลุมความรู 
- สมาชิกกลุมความรู 

5.3 นําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และ
รวบรวมกระบวนการ/วิธีการทํางาน ใหม ที่ เปน
ผลลัพธจากการเขารวมกิจกรรม KM 
 

ก.ค. 2562 1. กระบวนการ/วิธีการทํางาน ใหม
ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 
 

- คุณอํานวยกลุมความรู 
- สมาชิกกลุมความรู 

6 การรวบรวมความรู และ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

6.1 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของกลุม
ความรู 

ส.ค. 2562 1. ไดกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
2. ไดวุฒิบัตรและเงินรางวัล 

- กองนโยบายและแผน 
- กลุมความรู 



 

 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 
เผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร 

6.2 จัดทํารายงานสรุปองคความรู 
6.3 สงผลงานเขารวมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เขารวมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปล่ียน
เรียนรู 

- ประกาศใช กระบวนการ/วิธีการ ใหม 
 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสําหรับกลุมความรูที่
สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจาก
ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา หรือสรางนวัตกรรมใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
6.5 เผยแพรองคความรูเรื่อง.... ใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
และที่สนใจทั้งในหนวยงานและนอกหนวยงานนําไป
ปฏิบัต ิ

3. เขารวมการเผยแพรในระดับชาติ 
หรือ นานาชาต ิ

 

 
ผูทบทวน : …………………………………………………………….. 
             (......................................................................) 
 ตําแหนง............................................................ 
 ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
ผูอนุมัติ : …………………………………………………………….. 
             (......................................................................) 
  ตําแหนง............................................................ 
   ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (CEO) 
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3.5 การตอยอดองคความรูสูงานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 ระบุขอมูลการนําองคความรูที่ไดไปตอยอดสูงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
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ภาคผนวก 
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คําสั่ง…..(ระบุช่ือหนวยงาน).......... 
ที่                /................ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู ..............(ระบุช่ือหนวยงาน)................ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

............................................. 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖มาตรา 11  วา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ...” รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหทุกหนวยงานมีการ
ดําเนินการจัดการความรู โดยเนนใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการดําเนินการ
จัดการความรูของ..........(ระบุชื่อหนวยงาน)....................เปนไปดวยความเหมาะสม สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย .......(ระบุชื ่อหนวยงาน)....... จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู............(ระบุช่ือหนวยงาน) ..........ดังนี้  

๑.  ................................................................................... ประธานกรรมการ 
๒. ....................................................................................... กรรมการ 
๓.  ....................................................................................... กรรมการ 
๔.  ....................................................................................... กรรมการ 
๕.  ....................................................................................... กรรมการ 
๖.  ....................................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑. ทบทวนหรือจัดทําแผนการจัดการความรูของ.......... (หนวยงาน)…… 
๒. สนับสนุนทรัพยากรการจัดการความรูของหนวยงาน  
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  
๔. สรุปและรายงานผลการจัดการความรูเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู

ระดับมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

                     สั่ง  ณ  วันที่       ……………   พ.ศ. ………….. 
 

                              (.................................................................................) 
                    คณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน/ผอ.ศูนย 
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คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรูเพื่อพฒันาองคกร 

 

1. อาจารย ดร. ชินวัฒน  ศาสนนันทน รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

2. นางสาวรดาศา   โพธิ์จาด                   หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. นางสาวสุมิตรา   พรหมขุนทอง        นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

4. นายศุภกิจ   ขจรกิตติมศักด์ิ           นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

5. นายอิทธิเชษฐ   กาฬสุวรรณ        นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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