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คำนำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ขั้นตอนการเขียน 1เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารจัดการจัดการความรู้ 2แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้  3จัดทำแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ และ องค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4จัดทำแผนการจัดการความรู้  5จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อชี้แจง
แนวทาง ปฏิทิน และแผนการจัดการจัดการความรู้ 6ติดตามผลการจัดการความรู้ 7จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานรอบ 8จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน  9รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ 10จัดประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือนำเสนอ Best Practice 11ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหา 
Best Practice 12เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE 13จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการ
ความรู้ประจำปีงบประมาณ 14เผยแพร่ผลการดำเนินงานกลุ่มความรู้ 15ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน
การ  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานการจัดการความรู้ 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการงานการจัดการความรู้ 
 2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ขั้นตอนการเขียน1เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารจัดการจัดการความรู้ 2

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  3จัดทำแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ และ องค์
ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4จัดทำแผนการจัดการความรู้  5จัดประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้เพ่ือชี้แจงแนวทาง ปฏิทิน และแผนการจัดการจัดการความรู้ 6ติดตามผลการจัดการ
ความรู้ 7จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานรอบ 8จัดประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน  9

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ 10จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อ
นำเสนอ Best Practice 11ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหา Best Practice  12เข้าร่วม
กิจกรรม KM SHOW & SHARE 13จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี
งบประมาณ 14เผยแพร่ผลการดำเนินงานกลุ่มความรู้ 15ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานการ  
  
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

องค์ความรู้  หมายถึง ความรู้ทีอยู่ในศาสตร์ ได้แก่ ความคิดรวบยอดหลักการ วิธีการ ที่อยู่ใน
ตำรา อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ทีเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนย
มาจากองค์ความรู้ แต่ผู้เรียนต้องสร้างข้ึนมาด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนใหม่ เมือพัฒนาโครงสร้าง
ความรู้ต่อไปก็สามารถสร้างผลงานเป็นองค์ความรู้ให้คนอ่ืนค้นคว้าได้ องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถนำมาปรับใช้ได้ 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่กระทำอยู่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
ความรู้ที่เกิดขึ้นนัน้ผู้รับสามารถนำไปใช้ในลักษณะต่างๆ ได้ 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง คือ ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่งที่หรือศูนย์ความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษา
หาความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หรือสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้ทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียนใน
โรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได้ 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อธิการบดี อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการงานการจัดการความรู้ 
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ 
2. ติดตามและประเมินผลการจัดการดำเนินโครงการจัดการ
ความรู้ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ 
2. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการด้านการการจัดการความรู้ 
3. ติดตามการดำเนินกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ 
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการสร้างองค์ความรู้ 
5. จัดทำคู่มือกระบวนการการจัดการความรู้ 

 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้รับบริการ : บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม,อาจารย์ 
,นักศึกษา,ประชาชนทั่วไป 

ได้ความรู้จากองค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ ภายในสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ที ่มากขึ ้นที่มาก
ขึ้น 

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ,หน่วยงานภาคเอกชน 
,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ ภายในสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - 

 

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
  

ข้อกำหนดที่สำคัญ  ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

มีองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้
ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

     

 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

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

 
 
 
 
 
 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

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

    
 
 
 
 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานการจัดการความรู้ 

คำจำกัดความ 
องค์ความรู้  หมายถึง ความรู้ทีอยู่ในศาสตร์ ได้แก่ ความคิดรวบยอดหลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตำรา 

อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ทีเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนยมาจากองค์
ความรู้ แต่ผู้เรียนต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ เมือพัฒนาโครงสร้างความรู้ต่อไปก็
สามารถสร้างผลงานเป็นองค์ความรู้ให้คนอ่ืนค้นคว้าได้ องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้น
นั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถนำมาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่
กระทำอยู่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดข้ึนนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ในลักษณะต่างๆ 
ได ้

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย
บริหารจดัการจัดการความรู ้

สิงหาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

นโยบายการจัดการความรู ้

2. แต่งตั้งคณะกรรมการการจดัการ
ความรู ้

สิงหาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ที่ไดร้ับการ
ลงนามจากผู้อำนวยการ 

3. จัดทำแนวทางการดำเนินงาน
จัดการความรู้ และ องค์ความรู้ที่
จำเป็นในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้  

สิงหาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

- 

4. จัดทำแผนการจดัการความรู ้ กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

แผนการจดัการความรู ้

5. จัดประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้เพื่อช้ีแจงแนวทาง 
ปฏิทิน และแผนการจดัการจดัการ
ความรู้  
 

กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุมชี้แจง
แนวทาง ปฏิทิน และแผนการ
จัดการจดัการความรู ้

6. ติดตามผลการจัดการความรู้   รอบ 3, 6, 9 และ 12 
เดือน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

บันทึกรายงานติดตามผลการ
ดำเนินงาน 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
รอบ 

รอบ 3, 6, 9 และ 12 
เดือน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานผลการดำเนินงาน
จัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 

8 จัดประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานการจดัการความรู้ ระดบั
หน่วยงาน   

รอบ 3, 6, 9 และ 12 
เดือน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุมรายงานผล
การดำเนินงานการจัดการ
ความรู้ ระดับหน่วยงาน 

9. รายงานผลการดำเนินงานการ
จัดการความรู้  
 

รอบ 3, 6, 9 และ 12 
เดือน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

บันทึกข้อความรายงานผลการ
ดำเนินงานการจดัการความรู้
ระดับหน่วยงาน 

10. จัดประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้เพื่อนำเสนอ Best 
Practice 

พฤษภาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุมชี้แจง
เกณฑ์การสรรหา Best 
Practice 

11. ส่งกลุ่มความรูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
การสรรหา Best Practice  
 

กรกฏาคมปีถดัไป ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ช่ือกิจกรรมที่เข้าร่วมประกวด 

12. เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & 
SHARE 

กรกฏาคมปีถดัไป ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

- 

13. จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานการจดัการความรู้ประจำปี
งบประมาณ  

กรกฏาคมปีถดัไป ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

สรุปผลการดำเนินงานการ
จัดการความรู้ประจำปี
งบประมาณ 

14. เผยแพร่ผลการดำเนินงานกลุม่
ความรู้   

สิงหาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

เอกสารช่องทางการเผยแพร ่

15. ประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินงานการ 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คู่มอืกระบวนการการจัดการ
ความรู ้

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-KM-01 แบบฟอร์มเล่มแผนการจัดการความรู้ 
FM-KM-02 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
FM-KM-03 แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามความคืบหน้า 
FM-KM-04 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ 
FM-KM-05 แบบฟอร์มคู่มอืกระบวนการการจัดการความรู ้
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 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 - 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 จำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  1 องค์ความรู้ 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้นั้น มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ 

ติดตามผลการจัดการความรู้   รอบ 3, 6, 9 และ 
12 เดือน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

บันทึกรายงานติดตาม
ผลการดำเนินงาน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
  
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานการจัดการความรู้ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของ
ฝ่ายฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม นำกระบวนการกระบวนการงานการจัดการความรู้มาใช้ในหน่วยงานตั ้งแต่วันที่  2  
มกราคม 2563 เป็นต้นไป   
 

                     ให้ไว้  ณ  วันที่  2 มกราคม 2563 
      
          
 
                     นายอนันตชัย      เอกะ 

                                                               (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
                

     
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

AC - PQ – RM-03 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
  



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

AC - PQ – RM-04 คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 37 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 38 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 39 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 



 

 40 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 



 

 41 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

คณะผู้จัดทำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการจัดการความรู้ 

นายกษิดิศ        คงปาน   ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

 

 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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