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ชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการจัดการความรู้ (KM) 
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   ภายใน 3 วันท าการ      ภายใน 1 วันท าการ                ภายใน 3 วันท าการ 
     
                                                                                                      
 
 
  

                                                                                      
                                                                                                     

ผังการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process 8 ขั้นตอน) 
 
  

 
 
 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานแต่งตั้ง

คณะท างาน (KM Team) 

เร่ิมปีการศึกษา 

คณะ (โดย KM Team) ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น

ต่อการสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์(หน่วยงาน) หรือ

เพื่อท าให้บรรลุพันธิกจ วิสัยทัศน์ หน่วยงาน เลือก 2 

องค์ความรู ้1.ด้านการผลิตบัณฑิต 2.ด้านการ

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ 

จัดท าแผน KM  

(KM Action Plan) 

1. เตรียมการปรับพฤติกรรม 2. การสื่อสาร 3. กระบวนการ/เคร่ืองมือ

ปรับพฤติกรรม 

KM Process 8 ขั้นตอน 

   1. บ่งชี้ความรู ้

8. การรายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

5. การเข้าถึงความรู ้

7. การเรียนรู้ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

4. การฝึกอบรมและเรียนรู้ 5. ประเมินผล 6. ยกย่อง /ชมเชย และให้รางวลั 

 เป้าหมาย KM 

1. วิสัยทัศน์/พนัธกิจ 

2. สนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั/คณะ 



งาน...แผนการจัดการความรู้ (KM)...หน่วยงาน...คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.... 
ชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการจัดการความรู้ (KM) 

 
การปฏิบัติตามแผนและระบบรายงาน การจัดการความรู้ (KM) 

 
 
 
 
 
 
     
                                                                                                                                
                                                                                                                  
                                                                                                                  
  
                                                                                                              - คณะรายงานผล                       
                                                                                                                ตามรายไตรมาส 

                                                                                      
                                                                                                     

 
 
  

 
 
 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะปฏิบัติตามแผน KM           

ที่ก าหนดไว ้

คณะ (โดย KM Team) ส่งแผนให้งานพัฒนาอาจารย์  

และบุคลากรมืออาชีพ (ไตรมาสแรก) 

งานพฒันาอาจารย์และ

บุคลากรมืออาชีพ ประมวลผล

ส่ง งานมาตรฐานและจัดการ

คุณภาพ 

งานพฒันาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ                                             

เพื่อเผยแพร่ ผลงาน KM                               

ในเว็บไชต์มหาวิทยาลัย 

เริ่มปี

การศึกษา 

คณะสรุปบทเรียน                                          

(องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั)                         

ส่งงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ  

สิ้นสุด 



มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบตัิงานแผนการจัดการความรู้ (KM) 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ      
        เพื่อวางแผนการจัดการความรู้ 
        และด าเนนิการในระดบัคณะ 
 

คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
เลขที่ 297/2563               
ลงวันที่ 20 สงิหาคม 2563 
เพื่อวางแผนการจัดการความรู้
และด าเนนิการในระดบัคณะ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
ภายใน 1 วันท าการ 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู ้(KM) 

   1.2 การประชุมเพื่อระดมความ 
        คิดเห็น เพื่อน าไปสู่การพฒันา 
        บัณฑิตให้มีทักษะการเปน็ 
        ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีการประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประเด็น
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
ได้แก่ กระบวนการสร้าง
ผลงานผลิตภาพเชงิพื้นที่ ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเชิงพื้นที ่
ภายใน 1 วันท าการ 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 

   การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน
องค์ความรู้เร่ืองกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงพื้นที ่
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ได้มีการค้นหา 
ทบทวน และรวบรวมความรู้
เก่ียวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงพื้นที ่ภายใน 
1 วันท าการ 
 
 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
   จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อใชใ้น 
การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการ     
รวบรวม 

มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่
ได้จากการรวบรวม เพื่อ
เตรียมพร้อมโดยการจัด
หมวดหมู่ ส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
ภายใน 4 เดือน 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
   ร่วมกันพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้
จัดท าไว้อย่างเปน็ระบบ 

ทบทวน และพิจารณาความ
ถูกต้องของเนื้อหา ปรับปรุง
รูปแบบการน าเสนอข้อมูล 
การใช้ภาษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
ภายใน  14 วันท าการ 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
   เผยแพร่ความรู้เร่ืองการจัดท า
ผลงานวชิาการหรืองานวจิัยเชิงพื้นที ่
 

การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ เร่ือง
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาบัณฑิต
ให้สามารถสร้างและผลติผล
งานเชงิผลิตภาพ 
(productive) เพื่อชุมชนและ
สังคม โดยการจัดท าเปน็ 
VDO คลิป และน าเสนอผา่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) เช่น เว็บไซต์คณะฯ 
Facebook, Line official 
เป็นต้น เพื่อท าให้ผู้สนใจใน
การใช้ความรู้สามารถเข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการได้งา่ยและ
สะดวกขึ้น  
ภายใน 3 วันท าการ 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเร่ืองการ
จัดท าผลงานวชิาการหรืองานวจิัยเชิง
พื้นที ่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เร่ืองกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์
ภายใน 3 ท าการ 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

7. การเรียนรู้ (Learning) 
   การน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

การน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงาน หลักสูตร
(สาขาวชิา)ได้มีการน าองค์
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตให้
สามารถสร้างและผลิตผลงาน
เชิงผลิตภาพ (Productive) 
เพื่อชุมชนและสังคม ไปปรบั
ใช้ในการวางแผนการจัดท า
โครงการหรือการเรียนการ
สอน 
ภายใน 30 วันท าการ 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

8. การรายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 
การรายงานผลการด าเนินงาน
จัดการความรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

การรายงานผลการด าเนนิงาน
จัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะใน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
ภายใน 3 ท าการ 

นางณีรนุช ทิศกระโทก 
คณะกรรมการแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พันธกิจสัมพนัธ์เพื่อสังคม 
และกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

 

 

 


