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แผนภาพแสดงรายละเอียดล าดับขั้นตอนการด าเนินการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย : RUTS KM Process Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เริ่มต้นกระบวนการ 

ระดับมหาวิทยาลยั ระดับหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู ้มทร.ศรีวิชัย 
จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ประจ าปกีารศึกษา ระดับมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ประจ าปกีารศึกษา ระดับหนว่ยงาน 

1. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ในระดับหน่วยงาน สามารถ
จัดท าตามบริบทของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 
2. หน่วยงานสามารถศึกษาตัวอย่าง และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/km 

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู ้มทร.ศรีวิชัย 
วิเคราะห์และก าหนด ประเด็นและขอบเขต  

(KM Focus areas & Desired State) 
การด าเนินการการจัดการความรู้ ระดบัมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู ้มทร.ศรีวิชัย 
ก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการด าเนินการการจัดการความรู้ 

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
(1) กลุ่มสายวิชาการ และ (2) กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ศึกษาประเด็นและขอบเขต  

(KM Focus areas & Desired State)  
การด าเนินการการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดการความรู ้

ตามประเด็นและขอบเขตทีก่ าหนด 
และตามบริบทของหนว่ยงาน 

ต่อหน้า 
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1. คณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ศึกษาประเด็นและขอบเขต
(KM Focus areas & Desired State) การด าเนินการการจัดการความรู้ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และด าเนินการตามประเด็นและขอบเขตที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อหน่วยงาน 
และอยู่นอกเหนือประเด็นและขอบเขตของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และก าหนดประเด็นและ
ขอบเขตเพิ่มเติมได้ 
2. คณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดการความรู้ตามประเด็นและขอบเขตที่ก าหนด 
3. หน่วยงานสามารถศึกษาตัวอย่าง และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารการ
วิเคราะห์ นิยามของขอบเขต ได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน
คุณภาพ ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/km 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

http://ir.rmutsv.ac.th/km
http://ir.rmutsv.ac.th/km
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มหาวิทยาลัยด าเนินการตามแผนการจัดการความรู ้
(KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา ระดับมหาวิทยาลยั 

หน่วยงานด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา ระดับหน่วยงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
1. ด าเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผ่าน
โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ และ 
โครงการความร่วมมือเครือข่ายฯ หรือ โครงการที่เกี่ยวข้องอื่น 
ระดับหน่วยงาน 
1. ด าเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
ตามบริบทของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานก าหนด 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการความรู ้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ตามกระบวนการการ

จัดการความรู้ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

หน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ตามกระบวนการการจัดการ
ความรู้ที่มหาวิทยาลยัก าหนด และตามบริบทของหน่วยงาน 

รวบรวมองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ด ี
จัดเก็บอยา่งเป็นระบบ 

และเผยแพร่ผ่านคลังความรู้ ของมหาวทิยาลัย 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

รวบรวมองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ด ี
จัดเก็บอยา่งเป็นระบบ 

และเผยแพร่ผ่านคลังความรู้ ของหน่วยงาน 

น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นผลมาจากกระบวนการ
จัดการความรู ้และ จากคลังความรู้มาใช้ประโยชน ์

น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นผลมาจากกระบวนการ
จัดการความรู ้และ จากคลังความรู้มาใช้ประโยชน ์

รวมรวมองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ผ่านคลังความรู้ของหน่วยงาน 
และคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ http://ks.rmutsv.ac.th/ 

น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี มาใช้ประโยชน์ /ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่งานตามบริบทของหน่วยงาน หรือ สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

ประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงาน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
พัฒนาแผน ก าหนดประเด็นและขอบเขตปีการศึกษาถัดไป 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปกีารศึกษา 
พัฒนาแผน ประเด็นและขอบเขตปกีารศึกษาถัดไป 

หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน และ 
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ไปยังมหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงตามวงจรคุณภาพ PDCA 

สิ้นสุดกระบวนการ 

มีการประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามแผน เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาและจัดท าแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษาถัดไป เพื่อตอบสนอง
วงจรคุณภาพ (PDCA) 

รายงานผลการประเมินการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานมายัง
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 


