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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการความรู้นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 
กิจกรรม 2) ขั้นตอนการด าเนินการตามแผน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม 3) ขั้นตอนการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม และ 4)  ขั้นตอนประเมินผลการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย  ให้สามารถน ากระบวนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติใน
รูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ 
 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
                 ธันวาคม 2561  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู ้

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร ส าหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นตอนการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 2) ขั้นตอนการด าเนินการตามแผน ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม 3) ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม และ 4) ขั้นตอนประเมนิผลการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม  
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

คณะกรรมการจัดการความรู้ หมายถึง คณะกรรมการที่ด าเนินงานจัดการความรู้ ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนด ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน 
สมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ เป็นกรรมการ และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้เป็น
เลขานุการ 

หน่วยงาน หมายถึง คณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน หน่วยตรวจสอบภายใน 
กลุ่มความรู้ หมายถึง กลุ่มของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ที่รวมตัวกัน 

เพ่ือค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน ถอดบทเรียนจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ จากนั้นรวบรวม
ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ จัดเก็บองค์ความรู้ความรู้อย่างเป็นระบบ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

กระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการกับความรู้ที่อยู่ในตัวคนโดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามาจัดเก็บให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) คณบดี/รองคณบดฝี่าย
แผนงาน 

1. พิจารณาแผนการจัดการความรู้ 
2. รับทราบผลการด าเนนิพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

(2) คณะกรรมการจัดการ 
ความรู ้

1. ทบทวน/ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู ้
3. ส่งเสริม สนับสนนุทรัพยากรในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ทีก่ าหนด 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู ้
6. รวบรวม และรายงานผลความก้าวหน้าการจัดการความรู้เพื่อเสนอต่อ
กองนโยบายและแผน ได้รับทราบทุกไตรมาส 
7. ประเมินผลการด าเนินงานจดัการความรู้ 

(3) เจ้าหน้าทีฝ่่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

1. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู ้
3. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานจัดการความรู้ 
5. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานจดัการความรู้ ระดบัหน่วยงาน 
รอบ 6, 9, 12 เดือน 
6. ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practices กลุ่มความรู ้
7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ระดับหนว่ยงาน 

(4) กลุ่มความรู ้ 1. ด าเนินการตามกรอบกิจกรรมของกลุ่มความรู้ 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานของกลุ่มความรู้ 

 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : กลุ่มความรู้ จัดเก็บองค์ความรู้ที่ด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

ผู้รับบริการ : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย องค์ความรู้ที่ ได้ สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

คู่ความร่วมมือ : เครือข่าย Mini_UKM 1. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. เป็นเจ้าภาพในการจัดสมัมนาเครือข่าย 
Mini_UKM 
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    
1. มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
2. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 5 การก ากับ

ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 

 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดดี้านการเรียน
การสอนการวจิัย และพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

   - - 

 
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) 
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1 ส.ค. 1 รายชือ่ผู้บริหาร บุคลากรท่ีปฏิบัติ 1 มรีายชือ่ผู้บริหาร บุคลากร 1 มคี าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 1 ฉบับ

งานด้านการจัดการความรู้ ท่ีเกีย่วข้องครบถ้วน จัดการความรู้

2 ส.ค.-ก.ย. 2 แบบฟอร์มแผนการจัดการความ 2 แผนฯครอบคลุมด้านการ 2 แผนการจัดการความรู้ได้รับ ต.ค.

รู้ เรียนการสอน และการวจิัย การอนุมติัภายในเวลาที่ก าหนด

3 ก.ย. 3 แผนการจัดการความรู้ระดับ 3 จัดส่งแผนการจัดการความรู้ 3 มแีผนการจัดการความรู้ท่ีผ่าน 1 ฉบับ

หน่วยงานที่ได้รับการอนุมติั ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด การอนุมติั และจัดส่งตาม

ก าหนด

4 ต.ค.-ก.ค. 4 แผนการจัดการความรู้ 4 ด าเนินการตามแผนที่ 4 ร้อยละของกลุ่มความรู้ท่ีด าเนิน ร้อยละ 100

ก าหนด การได้ครบถ้วนตามแผน

ขั้น
ตอ

น 
ด า

เน
ินก

าร
ตา

มแ
ผน

ผังกระบวนการปฎิบัตงิาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัตงิาน : การจดัการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ขั้น
ตอ

น 
กา

รจ
ัดท

 าแ
ผน

กา
รจ

ัดก
าร

คว
าม

รู้

จุดควบคุม เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง

ตัวชี้วดั (kqi) เปา้หมาย

ขั้น
ตอ

น

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ กลุ่มความรู้ บณัฑิตวทิยาลัย กองนโยบายและแผน คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย

จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการ

ความรู้

                                                                    Work Intrucion                                                              

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดท าแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจ าป 

ตรวจสอบ

จัดต้ังกลุ่มการจัดการความรู้

พิจารณา

ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้

เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ

1

2

จัดส่งแผนการจัดการความรู้ต่อ
กองนโยบายและแผน

3

4

ถูกต้อง

แก้ไข

เห็บชอบ

ไม่เห็นชอบ
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5 ม.ีค., ม.ิย. 5 แบบฟอร์มติดตามผลการ 5 ติดตามผลการด าเนินงาน 5 ร้อยละของกลุ่มความรู้ท่ีส่ง ร้อยละ 100

ก.ย. ด าเนินงานจัดการความรู้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด รายงานผลการด าเนินงาน

6 ม.ีค., ม.ิย. 6 รายงานผลการด าเนินงาน 6 มรีายงานผลการด าเนินงาน 6 ร้อยละของการรายงานผลการ ร้อยละ 100

ก.ย. จัดการความรู้ จัดการความรู้ครบถ้วนทุก ด าเนินงานได้ตามก าหนด

กลุ่ม

7 ก.ค. 7 แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ 7
ติดตามเล่มสรุปองค์ความรู้

7
ร้อยละของกลุ่มความรู้ท่ีส่ง ร้อยละ 100

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เล่มสรุปองค์ความรู้

8 ส.ค. 8 เล่มสรุปองค์ความรู้ 8
มเีล่มสรุปองค์ความรู้ครบ

8
ร้อยละของการส่งเล่มสรุป ร้อยละ 100

ทุกกลุ่มความรู้ องค์ความรู้ได้ตามก าหนด

9 ก.ย. 9 - 9
มสีมาชิกเข้าร่วมกจิกรรม

9
ร้อยละของสมาชิกท่ีเข้าร่วม ร้อยละ 50

กจิกรรม

10 ก.ย. # เล่มสรุปองค์ความรู้ 10
มกีารจัดเกบ็องค์ความรู้

10
ร้อยละขององค์ความรู้ท่ีได้รับ ร้อยละ 100

ไวใ้นฐานข้อมลูที่ก าหนด การจัดเกบ็

ผู้อนุมัติ  น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ ตัวชี้วดัท่ีส าคัญ (KQI) เปา้หมาย
ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงานบณัฑิตวทิยาลัย จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ 2 องค์
วนัท่ี 19-ธ.ค.-61 ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความรู้

จนเกดิผลสัมฤทธิ์

ขั้น
ตอ

น 
ติด

ตา
มผ

ลก
าร

ด า
เน

ินง
าน

ขั้น
ตอ

น 
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รจ
ัดก

าร
คว

าม
รู้

จัดเก็บองค์ความรู้เข้า
ฐานข้อมูลการจัดการ

ความรู้ และสรุปผลการ
ด าเนินงาน

ติดตามผลการจัดการความรู้ 
รอบ 6  9 และ 12 เดือน

รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของกลุ่ม

รายงานความก้าวหน้าของ
หน่วยงานต่อกองนโยบายและ

แผน

จัดท าเล่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ติดตามเล่มสรุปองค์ความรู้
จากกลุ่มการจัดการความรู้

จัดส่งเล่มสรุปองค์ความรู้ต่อ
กองนโยบายและแผน

เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN

น าแบบปฏิบัติที่ดีสู่การปฏิบัติ

5

6

7

 

9

1 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การรับและรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชมเชย 

ค าจ ากัดความ 
 รวบรวมข้อร้องเรียน หมายถึง การเก็บข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค า
ชมเชย จากช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการการจัดการ
ความรู ้

ส.ค. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายชื่อผู้บริหาร 
บุคลากรที่ปฏบิัติงาน
ด้านการจัดการความรู ้

จัดท าแผนการจัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน ประจ าป  

ส.ค.-ก.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

แบบฟอร์มแผนการ
จัดการความรู ้

จัดส่งแผนการจัดการความรู้ต่อกองนโยบาย
และแผน 

ก.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

แผนการจัดการความรู้
ระดับหน่วยงานที่ได้รับ
การอนุมัติ 

ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู ้

ต.ค.-ก.ค. กลุ่มความรู ้ แผนการจัดการความรู ้

ติดตามผลการจัดการความรู้ รอบ 6, 9 และ 
12 เดือน 

มี.ค., มิ.ย. 
ก.ย. 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

แบบฟอร์มติดตามผล
การด าเนินงานจัดการ
ความรู้ 

รายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานต่อกอง
นโยบายและแผน 

มี.ค., มิ.ย. 
ก.ย. 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานผลการ
ด าเนินงานจัดการ
ความรู้ 

ติดตามเล่มสรุปองค์ความรู้จากกลุ่มการ
จัดการความรู ้

ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

แบบฟอร์มสรุปองค์
ความรู้ 

จัดส่งเล่มสรุปองค์ความรู้ต่อกองนโยบาย
และแผน 

ส.ค. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

เล่มสรุปองค์ความรู ้

เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ก.ย. กลุ่มความรู ้ - 
จัดเก็บองค์ความรู้เข้าฐานข้อมูลการจัดการ
ความรู้ และสรุปผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

เล่มสรุปองค์ความรู ้

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-KM-01 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 
FM-KM-02 แบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 
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FM-KM-03 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู้ 
FM-KM-04 แบบฟอร์มติดตามผลการน าแบบปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติ 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 
 
    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ จ านวน 2 องค์
ความรู้ 
 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการด าเนนิงาน
ของ กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าส านักงาน รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน  กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน  กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน  กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของป ถัดไป หัวหน้าส านักงาน รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัยน า
กระบวนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

              ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
      
          
              (นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ) 

                                                             หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ใช้แบบฟอร์มตามที่กองนโยบายและแผนก าหนด 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้ 

 
 

1. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

2. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า    รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ 

3. น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ    หัวหน้าส านักงาน 

4. น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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