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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการความรู้นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดการความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3
กิจกรรม 2) ขั้นตอนการดาเนินการตามแผน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม 3) ขั้นตอนการติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม และ 4) ขั้นตอนประเมินผลการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สามารถนากระบวนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติใน
รูปแบบเดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้

คณะผู้จัดทา
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานของการจัด การความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ร ส าหรั บ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิ บั ติงานนี้ ป ระกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลั ก ได้แก่ 1) ขั้น ตอนการจัด ทาแผนการ
จัดการความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 2) ขั้นตอนการดาเนินการตามแผน ประกอบด้วย
กิ จ กรรมย่ อ ย 2 กิ จ กรรม 3) ขั้ น ตอนการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู้
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม และ 4) ขั้นตอนประเมินผลการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติ งาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับ ที่ผู้ป ฏิบัติงานส่ วนใหญ่ทาได้ โดยมีก รอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้ า น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
คณะกรรมการจัดการความรู้ หมายถึง คณะกรรมการที่ดาเนินงานจัดการความรู้ ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ กาหนด ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ ายแผนงานและประกัน คุณ ภาพ เป็น ประธาน
สมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ เป็นกรรมการ และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้เป็น
เลขานุการ
หน่วยงาน หมายถึง คณะ วิทยาลัย สานัก สถาบัน หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มความรู้ หมายถึง กลุ่มของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ที่รวมตัวกัน
เพื่อค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน ถอดบทเรียนจากผู้ที่มีความเชี่ย วชาญ จากนั้นรวบรวม
ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ จัดเก็บองค์ความรู้ความรู้อย่างเป็นระบบ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กระบวนการจั ด การความรู้ หมายถึ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจั ด การความรู้ หมายถึ ง การจั ด การกั บ ความรู้ ที่ อ ยู่ ในตั ว คนโดยผ่ านกระบวนการ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ และน ามาจัดเก็บ ให้ เป็นระบบเพื่อให้ ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้และพั ฒ นา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทางานที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(1) คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
แผนงาน
(2) คณะกรรมการจัดการ
ความรู้

(3) เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

(4) กลุ่มความรู้

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาแผนการจัดการความรู้
2. รับทราบผลการดาเนินพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ทบทวน/กาหนดแนวทางการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
2. จัดทาแผนการจัดการความรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงาน กากับ ติดตามเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ทกี่ าหนด
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
5. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
6. รวบรวม และรายงานผลความก้าวหน้าการจัดการความรู้เพื่อเสนอต่อ
กองนโยบายและแผน ได้รับทราบทุกไตรมาส
7. ประเมินผลการดาเนินงานจัดการความรู้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
2. จัดทาแผนการจัดการความรู้
3. ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานจัดการความรู้
5. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
รอบ 6, 9, 12 เดือน
6. ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practices กลุ่มความรู้
7. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
1. ดาเนินการตามกรอบกิจกรรมของกลุ่มความรู้
2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มความรู้

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : กลุ่มความรู้
ผู้รับบริการ : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย
คู่ความร่วมมือ : เครือข่าย Mini_UKM

ความต้องการ
จัดเก็บองค์ความรู้ที่ด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย
องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ส ามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
1. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเครือข่าย
Mini_UKM

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
2. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 5 การกากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้เรียน/ผู้รับ ผู้มีส่วนได้/
ผู้ส่งมอบ
บริการ
ส่วนเสีย

มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดดี ้านการเรียน
การสอนการวิจัย และพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน







คู่ความ
ร่วมมือ
-

กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)

(ไม่ม)ี

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม่)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้
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ผังกระบวนการปฎิบัตงิ าน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบตั งิ าน : การจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาองค์กร
FM-xx-yy

QM-xx-yy

WI-xx-yy

ขั้นตอน

Work Intrucion

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กลุ่มความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอน การจัดทาแผนการจัดการความรู้

1

2

กองนโยบายและแผน

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้

จัดทาแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจาป
แก้ไข

ระยะเวลาใน
การดาเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ตัวชี้วดั (kqi)

เป้าหมาย

จุดควบคุม

1 ส.ค.

1 รายชือ่ ผูบ้ ริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติ 1 มีรายชือ่ ผูบ้ ริหาร บุคลากร
ที่เกีย่ วข้องครบถ้วน
งานด้านการจัดการความรู้

1 มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดการความรู้

1 ฉบับ

2 ส.ค.-ก.ย.

2 แบบฟอร์มแผนการจัดการความ 2 แผนฯครอบคลุมด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย
รู้

ต.ค.
2 แผนการจัดการความรูไ้ ด้รบั
การอนุมตั ภิ ายในเวลาที่กาหนด

3 ก.ย.

3 แผนการจัดการความรูร้ ะดับ

ไม่เห็นชอบ

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

พิจารณา

เห็บชอบ
3

จัดส่งแผนการจัดการความรู้ต่อ
กองนโยบายและแผน

จัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้

หน่วยงานที่ได้รบั การอนุมตั ิ

3 จัดส่งแผนการจัดการความรู้
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

3 มีแผนการจัดการความรูท้ ี่ผ่าน
การอนุมตั ิ และจัดส่งตาม

1 ฉบับ

ขั้นตอน ดาเนินการตามแผน

กาหนด
4

4 ต.ค.-ก.ค.
ดาเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้

เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

4 แผนการจัดการความรู้

4 ดาเนินการตามแผนที่
กาหนด

4 ร้อยละของกลุม่ ความรูท้ ี่ดาเนิน ร้อยละ 100
การได้ครบถ้วนตามแผน

ขั้นตอน ติดตามผลการดาเนินงาน

5

6

7

ขั้นตอน ประเมินผลการจัดการความรู้

5 มี.ค., มิ.ย.
ติดตามผลการจัดการความรู้
รอบ 6 9 และ 12 เดือน

รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของกลุ่ม

ก.ย.

6 มี.ค., มิ.ย.

รายงานความก้าวหน้าของ
หน่วยงานต่อกองนโยบายและ
แผน

ติดตามเล่มสรุปองค์ความรู้
จากกลุ่มการจัดการความรู้

ก.ย.

ดาเนินงานจัดการความรู้

6 รายงานผลการดาเนินงาน
จัดการความรู้

5 ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามระยะเวลาที่กาหนด

5 ร้อยละของกลุม่ ความรูท้ ี่ส่ง
รายงานผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 100

6 มีรายงานผลการดาเนินงาน
จัดการความรูค้ รบถ้วนทุก

6 ร้อยละของการรายงานผลการ ร้อยละ 100
ดาเนินงานได้ตามกาหนด

กลุม่
7 ก.ค.

จัดทาเล่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7 แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้

7

ติดตามเล่มสรุปองค์ความรู้

7

ตามระยะเวลาที่กาหนด

จัดส่งเล่มสรุปองค์ความรู้ต่อ
กองนโยบายและแผน
9

5 แบบฟอร์มติดตามผลการ

8 ส.ค.

8 เล่มสรุปองค์ความรู้

8

มีเล่มสรุปองค์ความรูค้ รบ

9 ก.ย.

9-

9

มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 100

เล่มสรุปองค์ความรู้

8

ทุกกลุม่ ความรู้

เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN

ร้อยละของกลุม่ ความรูท้ ี่ส่ง

ร้อยละของการส่งเล่มสรุป

ร้อยละ 100

องค์ความรูไ้ ด้ตามกาหนด
9

ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม

ร้อยละ 50

กิจกรรม
นาแบบปฏิบัติที่ดีสู่การปฏิบัติ
1

จัดเก็บองค์ความรู้เข้า
ฐานข้อมูลการจัดการ
ความรู้ และสรุปผลการ
ดาเนินงาน

10 ก.ย.

# เล่มสรุปองค์ความรู้

10

มีการจัดเก็บองค์ความรู้
ไว้ในฐานข้อมูลที่กาหนด

ผู้อนุมัติ
ตาแหน่ง
วันที่

น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
19-ธ.ค.-61

10

ร้อยละขององค์ความรูท้ ี่ได้รบั
การจัดเก็บ

ตัวชี้วดั ที่สาคัญ (KQI)
จานวนองค์ความรูท้ ี่นาไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิ าน
จนเกิดผลสัมฤทธิ์

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

ร้อยละ 100

เป้าหมาย
2 องค์
ความรู้

7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การรับและรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคาชมเชย
คาจากัดความ
รวบรวมข้อร้องเรียน หมายถึง การเก็บข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคา

ชมเชย จากช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ส.ค.

จัดทาแผนการจัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน ประจาป
จัดส่งแผนการจัดการความรู้ต่อกองนโยบาย
และแผน

ส.ค.-ก.ย.

ดาเนินการจัดการความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้
ติดตามผลการจัดการความรู้ รอบ 6, 9 และ
12 เดือน

ต.ค.-ก.ค.
มี.ค., มิ.ย.
ก.ย.

รายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานต่อกอง
นโยบายและแผน

มี.ค., มิ.ย.
ก.ย.

ติดตามเล่มสรุปองค์ความรู้จากกลุ่มการ
จัดการความรู้
จัดส่งเล่มสรุปองค์ความรู้ต่อกองนโยบาย
และแผน
เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN
จัดเก็บองค์ความรู้เข้าฐานข้อมูลการจัดการ
ความรู้ และสรุปผลการดาเนินงาน

ก.ค.

ก.ย.

ส.ค.
ก.ย.
ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายแผนงานและ รายชื่อผู้บริหาร
ประกันคุณภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการความรู้
ฝ่ายแผนงานและ แบบฟอร์มแผนการ
ประกันคุณภาพ จัดการความรู้
ฝ่ายแผนงานและ แผนการจัดการความรู้
ประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานที่ได้รับ
การอนุมัติ
กลุ่มความรู้
แผนการจัดการความรู้
ฝ่ายแผนงานและ แบบฟอร์มติดตามผล
ประกันคุณภาพ การดาเนินงานจัดการ
ความรู้
ฝ่ายแผนงานและ รายงานผลการ
ประกันคุณภาพ ดาเนินงานจัดการ
ความรู้
ฝ่ายแผนงานและ แบบฟอร์มสรุปองค์
ประกันคุณภาพ ความรู้
ฝ่ายแผนงานและ เล่มสรุปองค์ความรู้
ประกันคุณภาพ
กลุ่มความรู้
ฝ่ายแผนงานและ เล่มสรุปองค์ความรู้
ประกันคุณภาพ

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส
FM-KM-01
FM-KM-02

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
แบบฟอร์มติดตามผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

6

FM-KM-03
FM-KM-04

แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มความรู้
แบบฟอร์มติดตามผลการนาแบบปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

7.4 เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศนโยบายการจัดการความรู้
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ จานวน 2 องค์
ความรู้

9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรนั้น
มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. กาหนดผู้รบั ผิดชอบและระยะเวลาใน ตุลาคม
การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของ กระบวนการ
2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการ
ธันวาคม, มีนาคม,
ดาเนินงานของกระบวนการ
มิถุนายน กันยายน
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ธันวาคม, มีนาคม,
ประเมินผลการดาเนินงานของ
มิถุนายน กันยายน
กระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
ธันวาคม, มีนาคม,
การดาเนินงานของกระบวนการต่อ
มิถุนายน กันยายน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
มีนาคม, กันยายน
กระบวนการ
6. ประเมินผลความสาเร็จของการ
ตุลาคมของปถัดไป
ดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับ

หัวหน้าสานักงาน

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ
รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานและประกัน รองคณบดี
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานฯ
หัวหน้าสานักงาน
รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

7

ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

8

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

9

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้
พิ จ ารณาและเห็ น ชอบกับ กระบวนการปฏิ บั ติ งานการจั ดการความรู้เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ร ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/สานัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย
โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/สานัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัยนา
กระบวนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
(นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ)
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

10

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

11

ใช้แบบฟอร์มตามที่กองนโยบายและแผนกาหนด

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

12

คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้
1. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

3. น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ

หัวหน้าสานักงาน

4. น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้

13

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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