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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

 

 ที่มาและความส าคัญ 
 

 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ในมาตราที่ 8 การศึกษา หมายความว่า “กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความ
เจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม 
การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ประกอบกับความในพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 
หมวด 3 มาตรา 11 ความว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ อย่างสม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  
เพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา” และความในประกามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้การด่าเนินการการจัดการความรู้และการน่าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2562 ข้อ 5.5 ความว่า “การด่าเนินการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  
ให้ถือเป็นหน้าที่ในการด่าเนินงานของทุกหน่วยงานและเป็นหน้าที่ร่วมกันด่าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ 
เพ่ือให้การด่าเนินการการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” และข้อ 6.3 ความว่า “การด่าเนินการน่า
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ถือเป็นหน้าที่ในการด่าเนินงานของทุกหน่วยงานและเป็นหน้าที่ร่วมกันด่าเนินงาน
ของบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้การด่าเนินการน่าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการ
จัดการความรู้” ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งจ่าเป็นที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องถือปฏิบัติโดยการวิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้ภายใน
คณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในคณะ น่ามาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและ
แบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO : Learning Organization)  
ที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด่าเนินงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดท่าคู่มือการปฏิบัติงาน  
งานการจัดการความรู้ขึ้น โดยรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจได้โดยง่าย รายละเอียดระบุถึงขอบเขต
งานหลัก รวมทั้งได้ระบุขั้นตอนการด่าเนินงาน ไว้อย่างชัดเจน การจัดท่าคู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขอบเขตภาระงานและเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

 อนึ่ง การด่าเนินงานการจัดการความรู้ ด่าเนินการตามนโยบายการจัดการความรู้ของคณะ ประกอบ
กับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ แนวทางในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะด่าเนินการ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโครงสร้าง ขั้นตอนการด่าเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ โดยพิจารณาปรับปรุง 
เมื่อครบรอบปีการศึกษาในแต่ละปี 
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

 

 การปฏิบัติงานตามภารกจิ 
 

1. วิเคราะห์ก่าหนดองค์ความรู้ที่ส่าคัญของคณะ เป้าหมายการจัดการความรู้ ขอบเขตการจัดการ
ความรู้และประเด็นของการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด่าเนินการการจัดการ
ความรู้ของคณะ ตลอดจนด่าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่ส่าคัญของ
มหาวิทยาลัย เป้าหมายการจัดการความรู้ ขอบเขตการจัดการความรู้และประเด็นของการจัดการ
ความรู้ ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. จัดท่าแผนการจัดการความรู้ของคณะ ให้มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้  
ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของคณะและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด่าเนินการการจัดการความรู้ของคณะ เป็นไปตามบริบทในการ
ด่าเนินการตามพันธกิจของคณะและสอดคล้องกับการด่าเนินการการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. ก่ากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ ทุกฝ่าย ทุกระดับ คลอบคลุมส่านักงานคณบดี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนนักศึกษา ให้มีการด่าเนินการจัดการความรู้ตามระบบและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ เกิดองค์ความรู้ และ/หรือ เกิดแนวปฏิบัติที่ดี ตามระบบ กลไกและวิธีการด่าเนินการ
การจัดการความรู้ที่คณะและมหาวิทยาลัยก่าหนด 

4. ก่ากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ทุกฝ่าย ทุกระดับ คลอบคลุมส่านักงานคณบดี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตลอดจนนักศึกษา ให้มีการด่าเนินการน่าองค์ความรู้และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็น
ผลสัมฤทธิ์จากการด่าเนินการจัดการความรู้ มาใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ ตอบสนองการ
ด่าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

5. ก่ากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดโครงการ เวทีหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการด่าเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
สังกัดคณะ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ 
เวทีหรือกิจกรรม น่าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ดี ทั้ง
ภายในคณะและภายนอกคณะ และเวทีในระดับมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ กับหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
และต่อยอดองค์ความรู้ และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะ 

7. รายงานผลการด่าเนินงานและประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ของคณะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะทราบ และรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาของการ
ก่ากับติดตาม  
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

8. พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด่าเนินการการ
จัดการความรู้ของคณะ 

9. พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และคลังความรู้ของคณะ เพ่ือสนับสนุนในการจัดเก็บ  
สงวนรักษา บริหารจัดการ เผยแพร่องค์ความรู้ และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ดี ให้เป็นปัจจุบัน  
เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเข้าถึงและเป็นที่น่าสนใจ ตลอดจนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 วัตถุประสงค ์
 

1. เป็นงานที่ด่าเนินการด้านการจัดการความรู้ 
2. เป็นงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี 
3. เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างระบบและกลไก เพ่ือตอบสนองการด่าเนินงานการ

จัดเก็บ รวบรวม สกัดและเผยแพร่ องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ตามพันธกิจของคณะ ได้แก่  
การผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม การบริการทางวิชาการ การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ 

4. เป็นงานที่มุ่งปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายการด่าเนินงานของคณะ ตอบสนองการมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะ 

 

 เป้าหมาย 
 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ของบุคลากรภายในคณะ  
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในวิธีการ ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
1.2 บริหารและจัดการระบบให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตามบริบทการด่าเนินงาน 
 

2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 บุคลากรภายในคณะ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจใน

ระบบการด่าเนินงานการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  2.2 เกิดการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมในระบบการบริหาร
  จัดการข้อมูลสารสนเทศที่น่ามาใช้ในการด่าเนินงานการจัดการความรู้ 
 

 กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงาน 
 

 บุคลากรภายในคณะ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

 การบวนการ (Process) 
 

ขั้นตอนการด าเนินการการจัดการความรู้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

 

กระบวนการการด าเนินการการจัดการความรู้ 
* หนว่ยงาน หมายถึง คณะ วิทยาลยั และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามนยิามการจดัการความรู้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

 

 ภาคผนวก 
  

  แบบฟอร์มและระบบสารสนเทศสนับสนุนงานการจัดการความรู้ 
อ้างอิงเว็ปไซต์การจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ http://inded.rmutsv.ac.th/qa/?q=th/km 

 เว็ปไซต์ครุศาสตร์คลังปัญญา ที่ http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


