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บทสรุปผู้บริหาร

      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กร ให้
ไปสู่ระดับสูงขึ้น 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร  ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้
เหมาะสม และได้จัดวางระบบการจัดการเพ่ือให้เอ้ือต่อการน าแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และจัดวางระบบการจัดการความรู้ แผนการด าเนินงานดังรายการต่อไปนี้ 

1.รับมอบนโยบายด้านการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัย มาด าเนินการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2.จัดกิจกรรมระดมความคิด โดยผู้บริหารได้แนะแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ พร้อมแต่งตั้งคณะท างานภายในหน่วยงาน
3.คณะท างานจัดท าแผนการจัดการความรู้ เสนอต่อบุคลากร ผู้บริหาร ของหน่วยงาน และแนวทางท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติ
4.มีการเผยแพร่การจัดการความรู้ และการประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่วางไว้

แผนการจัดการความรู้ที่จัดท าขึ้นนี้ ช่วยเป็นแนวทางหลักในการแลกเปลี่ยน จัดเก็บ รวบรวมความรู้ที่ได้ทั้งจากตัวบุคคล และเอกสารอ้างอิง ต่าง ๆ ให้เป็นคลังความรู้ที่เป้นประโยชน์แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และบุคคลภายนอกที่สนใจ 
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1.1 ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer) (พรอมรายละเอียดหนาท่ีและความรับผิดชอบ) 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลในดานการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรูระดับหนวยงาน โดยมีรองผูอํานวยการฝายบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนผูบริหารดานการจัดการความรู กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

แผนการจัดการความรูของหนวยงาน พรอมท้ังติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะกรรมการประจําสํานักตามลําดับ   คณะกรรมการ

จัดการความรูระดับสํานัก ประกอบดวยผูบริหาร หัวหนางาน และบุคลากรภายในหนวยงาน ดังนี้ 

1. อาจารยภัทริณี   คงชู ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.บัณฑิตา   อินสมบัติ กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ภริตา   พิมพันธุ กรรมการ 
4. อาจารยอนงคนาถ   ยิ้มชาง กรรมการ 
5. นางสาวขนิษฐา   พวงมณีนาค กรรมการ 
6. นางสาวศิราณี   จตุรทิศ กรรมการ 
7. นายธรรมนูญ   จูฑา กรรมการ 
8. นางวรรฒนา   ไวยมิตรา กรรมการ 
9. นางสาวกัญจนพร   จันทรดํา กรรมการ 
10. นางสาวสุทธิลักษณ   ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวณฤนรรณ   เอ่ียมมี ผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวณัฐชนันท    สาลี ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ี ดังนี้ 

1. กําหนดยุทธศาสตร ใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือการจัดการองคความรูภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. จัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. กํากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
4. นําผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูไปใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพ่ือใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ

ทํางานท่ีเสริมสรางประสิทธิภาพและเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในหนวยงาน



5. สนับสนุน สงเสริม และดําเนินการเพ่ือใหมีการเผยแพรองคความรู โดยใชชองทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได
มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการทํางาน และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

6. วางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังมีการเผยแพรใหเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป เพ่ือเสนอตอผูมีอํานาจหรือตอคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีเก่ียวของ 
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1.2 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   
 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท้ังหมด 4  ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร 2. สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 3. สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอยางมีระบบ  

 
จากประเด็นยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท้ัง 4 ประเด็น คณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร ไดพิจารณาขอบเขตของการจัดการความรู ดังนี้ 

 1.การจัดการคุณภาพหลักสูตรใหไดมาตรฐาน 

    (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐาน) 

 2.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลใหมีประสิทธิภาพ  

    (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ) 

 3.การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

    (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ) 

 4.การบริหารจัดการเปนระบบ ตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษา 

    (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอยางมีระบบ) 
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1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (Desired State) ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดําเนินการ  ประกอบดวย 

            1.  อาจารยประจําหลักสูตร และผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความรู ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

            2.  บุคลากรและผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลในการปฏิบัติงาน และ/หรือ ประกอบการบรหิารจัดการ/การตัดสินใจ 

            3.  บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

            4.  บุคลากร และผูบริหารทุกระดับสามารถดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ และเกิดการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ 
 
1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)   
       ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมายการจัดการความรู ท่ีเลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร  คือ 
            1.  ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสําคัญดานการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
            2.  มีบรรยากาศของความรวมมือ การมีสวนรวมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ท้ังในหนวยงาน และกับกลุมบุคคล หรือหนวยงานภายนอก 
            3.  บุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 
            4.  มีสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานท่ีเพียงพอ  
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แบบฟอรม 1 ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Areas) ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ขอบเขต KM ท่ี 

(KM Focus Areas) 
ประโยชนท่ีจะไดรบัจากขอบเขต KM ท่ีมีตอ 

บุคลากร หนวยงาน Stakeholder ของหนวยงาน มหาวิทยาลัย 
1. การจัดการคุณภาพหลักสูตรใหได
มาตรฐาน 

1.1 สะดวกตอการจัดรายการจัดสอน 
และการจัดตารางเรียน ตารางสอบของ
นักศึกษาและคณาจารย 

1.1 มีขอมูลหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 
สามารถใชเปนแหลงขอมูลอางอิงในการ
จัดรายการจัดสอน 

1.1 อาจารยประจําหลักสูตร และ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนา 
และรับทราบแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนท่ีมีความหลากหลาย และมี
คุณภาพ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประมวลผลใหมีประสิทธิภาพ 

2.1 บุคลากรมีระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประมวลผลท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใชประโยชนจาก
สารสนเทศ 
2.2 ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 หนวยงานสามารถนําขอมูลในระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
มาใชในการบริหารจัดการไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 มีการจัดระบบทะเบยีนและ
ประมวลผลท่ีสะดวกตอการเขาใชงาน
ของนักศึกษา คณาจารย 
2.2 ระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลมีประสิทธิภาพ ทําให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

2.1 ประสิทธิภาพดานการสนับสนุน
ขอมูลดานงานทะเบียนนักศึกษา และ
คณาจารย 
 

3. การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

3.1 ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ใหบริการท่ีสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ 

3.1 หนวยงานมีภาพลักษณท่ีดี มีความ
ทันสมัยและมีระบบการใหบริการท่ีเปน
สากล  

3.1 นักศึกษา คณาจารย ไดรับบริการ
ท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

3.1 สรางโอกาสในการเขาศึกษาตอกับ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

4. การบริหารจดัการเปนระบบ ตอบโจทย
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 มีระบบการบริหารจัดการดานงาน
ประกันคุณภาพท่ีเปนระบบ และสะดวก
ตอการเรียกใชขอมูล 
 

4.1 การดําเนินงานภายในมีประสิทธิภาพ 
ใชทรัพยากรคุมคา และใชเวลาท่ีเหมาะสม
ในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมา-   
ภิบาล 

4.1 ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความเปน
ธรรม เสมอภาคจากการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 ไดรับขอมูลถูกตอง ทันตอการใช
งาน 
4.2 การบริหารงานเปนระบบ มี
ข้ันตอนท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

 
                                                                                                                                                ............................................................ 
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แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขตการจัดการความรูของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ท่ี 1 ขอบเขต KM ท่ี 2 ขอบเขต KM ท่ี 3 ขอบเขต KM ท่ี 4 
1.สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร 6 6 6 6 
2.ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 5 5 5 4 
3.มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง 5 6 5 3 
4.ตองทําเพราะคนสวนใหญในองคกรตองการ 5 4 6 4 
5.ผูบริหารใหการสนับสนุน 6 6 6 5 
6.เปนความรูท่ีตองจัดการอยางเรงดวน 6 6 6 4 
7.มีความพรอมดานทรัพยากร 5 5 5 4 

รวมคะแนน 38 38 39 30 
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 <เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได> 
ขอบเขตของ KM ท่ีหนวยงานเลือกดําเนินการคือ ขอบเขต KM  ท่ี 3  การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

 
 

                                                                                                                                                ............................................................ 
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แบบฟอรม 3  เปาหมายของการจัดการความรู (Desired State) ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ 1. การจัดการคุณภาพหลักสูตรใหไดมาตรฐาน 
                                               2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลใหมีประสิทธภิาพ 
                                               3. การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
                                               4. การบริหารจดัการเปนระบบ ตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ท่ี 1  มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน - มีกิจกรรมใหความรูแกอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 กิจกรรม 

- มีกิจกรรมใหความรูแกคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 กิจกรรม 
- มีหลักสูตรตามความตองการของทองถ่ิน อยางนอย 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไดรับการปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานจาก สกอ. อยางนอย 40 หลักสูตร 
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเขารวมการอบรมพัฒนาความรูไมนอยกวารอยละ 
75  ของอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
- รอยละของอาจารยใหมท่ีเขารวมกิจกรรมดานการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 90 ของอาจารย
ใหมท้ังหมดในปการศึกษานั้น ๆ  

เปาหมาย KM ท่ี 2  บุคลากรและผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานทะเบียนและประมวลผลในการปฏิบัติงาน และ/หรือ ประกอบการบริหารจัดการ/การตัดสินใจ 

- ระบบงานทะเบียนและประมวลผลไดรับการปรับปรุง/พัฒนาอยางนอย 2 กระบวน 
- มีกิจกรรมถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอยางนอย 2 กิจกรรม 

เปาหมาย KM ท่ี 3  บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตาม
พันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

- จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
- มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา  4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

เปาหมาย KM ท่ี 4  บุคลากร และผูบริหารทุกระดับสามารถดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยาง
เปนระบบ และเกิดการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ 
 

- มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพอยางนอย 3 กิจกรรม 
- ระดับความสําเร็จในการประกันคุณภาพ(สมศ.15) ไมต่ํากวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
- ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ (สกอ.7.1) ไมต่ํากวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
- รอยละของบุคลากรท่ีไดรับความรูดานการประกันคุณภาพไมนอยกวารอยละ 80 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area) และเปาหมายการจัดการความรู (Desired State) 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :  - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                                           - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                                           - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

1. กระบวนงาน (Work Process) ท่ีเกี่ยวของ 
1.1 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM - กระบวนการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงาน 

- การสํารวจหัวขอองคความรูท่ีบุคลากรตองการไดรับ / ชวงเวลาท่ีตองการ 
- การดําเนินการใหความรูตามประเด็นความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ 
- การติดตามและการประเมินผลการใหบริการ 
- การเผยแพรขอมูล/ความรู 

1.2 ข้ันตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM - การสํารวจหัวขอองคความรูท่ีบุคลากรตองการไดรับ / ชวงเวลาท่ีตองการ 
- การดําเนินการใหความรูตามประเด็นความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ 
- การติดตามความกาวหนา และการประเมินผล 

1.3 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร - การสื่อสารกับผูรับบริการ เชน ปายประชาสัมพันธ 
- การสํารวจหัวขอองคความรูท่ีบุคลากรตองการไดรับ / ชวงเวลาท่ีตองการ 

1.4 ข้ันตอนไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร - การสรางทัศนคติและทักษะท่ีดีในการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย 
- การจัดทําผังการปฏิบัติงาน/แผนการใหบริการ 
- การติดตามและการประเมินผลการใหบริการ 
- การปรับปรุงการใหบริการ 

1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและข้ันตอน เทาไร ทุกกระบวนการ/ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
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ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1.6 อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานท่ีเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตร 
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตามพันธกิจของหนวยงาน ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร 
2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. กลุมงานสงเสริมวิชาการ กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. บุคลากร และหัวหนากลุมงาน  
2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. 15 คน 
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. กลุมงานสงเสริมวิชาการ กลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. บุคลากรระดับปฏิบัติการท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการโดยตรง 
3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource) 
3.1 องคกรไหน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. คณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย 

หนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการใหบริการท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.2 ใครบางในองคกร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ผูบริหาร และบุคลากรผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ 
3.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. 1,000 คน 
3.4 องคกรไหน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. คณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย 

หนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการใหบริการท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.5 ใครบางในองคกร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. ผูบริหาร และบุคลากรผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ 
4. ความรูท่ีจําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 
4.1 มีความรู EK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพ่ือปรับใหทันสมัยกับ

กาลเวลา (ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 
- กระบวนงาน 
- คูมือนักศึกษา 
- คูมืออาจารย 
- คูมือจัดทําวิทยานิพนธ 
- แผนการปฏิบัติงานตาง ๆ  
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ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
4.2 มีความรู EK อะไรบางท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  ไมมี 
4.3 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพ่ือปรับใหทันสมัยกับ

กาลเวลา  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 
- การจัดตารางเรียนตารางสอน 
- ความชํานาญในการตรวจโครงสรางหลักสูตร /จากผูปฏิบัติงาน 
- การตรวจรูปแบบการจัดทําหลักสูตร  

4.4 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย และอยูกับใครบาง  
(ระบุมาท้ังหมดเทาท่ีทําได) 

ไมมี 

4.5 จากขอ 4.1, 4.2 ความรู  EK อะไรบาง ท่ีเรามี  และ เรายังไมมี  สิ่งท่ีมี 
  - กระบวนงาน 
  - คูมือนักศึกษา 
  - คูมืออาจารย 
  - คูมือจัดทําวิทยานิพนธ 
  - แผนการปฏิบัติงานตาง ๆ  
สิ่งท่ีไมมี 
  - ฐานขอมูลสําหรับคนควา 

4.6 จากขอ 4.3, 4.4 ความรู  TK อะไรบาง ท่ีเรามี  และ เรายังไมมี  สิ่งท่ีมี 
  - ประสบการณตรงจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
  - การระดมความคิดและทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
สิ่งท่ีไมมี 
  - ไมมีการรวบรวมความรูจากผูประสบการณมาจัดเก็บเปนลายลักษณอักษร  

 
 

                                                                                                                                                ............................................................ 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 11 – แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :   - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                       - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                       - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบงชี้ความรู ประชุมบุคลากรทุกกลุม
งาน เพ่ือสํารวจความ
ตองการความรูในการ
เพ่ิงสมรรถนะในการ
ใหบริการ 
 

ต.ค. – ธ.ค. - รายการประเด็น
ความรูตาง ๆ ท่ี
บุคลากรตองการ
ไดรับ 

- มีประเด็นความรูท่ี
ตรงกับความตองการ
ของบุคลากรท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

- - กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู - ทบทวนรูปแบบการ
ใหบริการในปจจุบัน 
- จัดประชุมเพ่ือวาง
แผนการจัดสรร
งบประมาณ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- จัดสงบุคลากรไปศึกษา
ดูงานดานการใหบริการ 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- เอกสาร/ขอมูล
สารสนเทศรู
เก่ียวกับทักษะ
ความรูท่ีจําเปน 
- จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการอบรม
ศึกษาดูงาน 

- บุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพดานการ
ใหบริการ 
- บุคลากรในหนวยงาน
ทุกคนไดรับการอบรม 
ศึกษาดูงาน 

 100,000* ผูบริหารทุกระดับ  
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ - จัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูมี

ความรูดานเทคนิค/หัวใจ
ของการใหบริการ 
- จัดทําคูมือ/เลม
กระบวนงาน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการใหบริการแบบ
จิตบริการ 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
หนวยงานท่ีเปนเลิศ มี
แนวปฏิบัติท่ีดีดานการ
ใหบริการ 
 

 
 
 
 
 

พ.ย.56 
 
 

ม.ค.-เม.ย.57 

- จํานวนบุคลากร 
ผูบริหาร รวม
กิจกรรมอบรมการ
อบรมดานการ
ใหบริการ แบบจติ
บริการ 
- จํานวน
กระบวนงานท่ีมีผัง
การปฏิบัติงานตาม
โครงการของ
หนวยงานท่ีชัดเจน 
- จํานวนกิจกรรม
ศึกษาดูงาน/
แลกเปลีย่นเรียนรู
กับหนวยงาน
ภายนอกของ
บุคลากร  
 

- บุคลากร ผูบริหารเขา
รวมกิจกรรมอบรมการ
อบรมดานการ
ใหบริการแบบจิต
บริการ ไมนอยกวารอย
ละ 95 
- สามารถดําเนินการได
ครบ รอยละ 100 ของ
กระบวนงานตาม
โครงสรางของ
หนวยงาน 
- มีการเขารวม
แลกเปลี่ยนรู/ศึกษาดู
งานกับหนวยงาน
ภายนอกไมนอยกวา 2 
ครั้ง/ ป 

- เอกสาร
ประกอบการอบรม 
- เลมกระบวนงาน 
 

100,000 กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู 

มีคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ 

ชวงระยะเวลา
จัดโครงการ 

- ผลการประเมิน
โครงการ 

- ผลการประเมิน
โครงการไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 
 

แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินโครงการ 

- กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 
5 การเขาถึงความรู - จัดทําเอกสารเผยแพร 

/เว็บไซตหนวยงาน 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

มีองคความรู
เก่ียวกับการ
ใหบริการ และ
กระบวนการ
ใหบริการท่ีได
มาตรฐานการลด
รอบระยะเวลา 

สามารถเผยแพร
กระบวนงานท่ีได
มาตรฐานการลดรอบ 
ไดครบทุกกระบวนการ
ตามโครงสรางของ
หนวยงาน 

ฐานขอมูลออนไลน
ของหนวยงาน 

- งานสารสนเทศ 
กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากร 
กับผูเชียวชาญหรือ
หนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

ตลอด
ปงบประมาณ 

จํานวนหนวยงานท่ี
รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหนวยงาน 

ไมนอยกวา 5 
หนวยงาน 

- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลีย่นเรียนรู 
- เอกสาร
ประชาสัมพันธเก่ียว 
กับการใหบริการของ
หนวยงาน 

- บุคลากรทุกคน 
คณะตาง ๆ  

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

7 การเรียนรู - นําความรู เทคนิคตาง 
ๆ ไปปรับใชกับการ
ใหบริการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- มีกิจกรรม การ
รวบรวมปญหาและ
อุปสรรคจากการ
ใหบริการตาง ๆ 
ของหนวยงาน 
 

- อยางนอย
ปงบประมาณละ 2 
ครั้ง 
- ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการไมนอยกวา 
3.51 

- - บุคลากรทุกคน อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

 
 

                                                                                                                                                ............................................................ 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 12 – แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :   - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                       - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                       - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สงเสริมใหบุคลากรเห็นถึง
ความสําคัญของการ
จัดการความรู โดยการจัด
อบรมสรางพ้ืนฐานความรู 

ม.ค.-ก.พ. มีกิจกรรมสรางพ้ืน
ฐานความรูดานการ
จัดการความรูแก
บุคลากร 

ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

เอกสารการอบรม 11,000 กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

ดําเนินการ
แลว 

2 การสื่อสาร เผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
กระบวนการใหบรกิารท่ีได 
มาตรฐานการลดรอบ 
ระยะเวลา 

ต.ค.56-
ก.ย.57 

จํานวนกระบวนการ
ใหบริการท่ีมีผังการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

ทุกกระบวนงานตาม
โครงสรางของ
หนวยงาน 

เลมกระบวนงาน - บุคลากรทุกคน ดําเนินการ
แลว 

3 กระบวนการและเครื่องมือ - เผยแพรเอกสาร/
กิจกรรมท่ีเก่ียวของผานสื่อ
ออนไลนตาง ๆ ของ
หนวยงาน 
- แสวงหาตัวอยาง /แนว
ปฏิบัติท่ีดี เพ่ือนําไป
เผยแพรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับบุคคลภายใน
หนวยงาน 

ต.ค.56-
ก.ย.57 

จํานวนกระบวนงานท่ี
เผยแพร 

รอยละ 80 ของ
กระบวนงาน
ใหบริการท้ังหมด 

- - งานสารสนเทศ 
กลุมงานบริหาร 

ดําเนินการ
แลว 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

4 การเรียนรู จัดสรรงบประมาณในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม 

ต.ค.56-
ก.ย.57 

 

จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

ทุกโครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 

- -  อยูระหวาง
ดําเนิน 
การ 

5 การวัดผล สํารวจความพึงพอใจ 
ความคาดหวังของ
ผูรับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการของหนวยงาน 

ก.ย.57 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการท่ีมีตอ
การใหบริการของ
หนวยงาน 
 

มากกวา 3.51 แบบสอบถาม 5,000 กลุมงานบริหาร อยูระหวาง
ดําเนิน 
การ 

 
 

                                                                                                                                                ............................................................ 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 13  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :   - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                       - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                       - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

KM
 1

 

1.การบงช้ีความรู 
  : ประชุมบุคลากรทุกกลุมงาน เพ่ือสํารวจความตองการความรู
ในการเพ่ิงสมรรถนะในการใหบริการ 
 

-             

2.การสรางและแสวงหาความรู 
  : ทบทวนรูปแบบการใหบริการในปจจุบัน 
  : จัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณ 
  : จัดสงบุคลากรไปศึกษาดูงานดานการใหบริการ  
 

 
- 
 
30,000 

            

3.การจัดความรูใหเปนระบบ 
  : จัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูมีความรูดานเทคนิคของการใหบริการ 
  : จัดทําคูมือ/เลมกระบวนงาน  
  : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการใหบริการแบบจิตบริการ  
  : จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หนวยงานท่ีเปนเลิศ มีแนวปฏิบัติท่ีดี
ดานการใหบริการ 
 

 
- 
 
- 
70,000* 
* 

            

16 
 



 

 

 

  

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

KM
 1

 

4.การประเมินผลและกล่ันกรองความรู 
  : มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 

 
- 

            

5.การเขาถึงความรู 
  : จัดทําเอกสารเผยแพร /เว็บไซตหนวยงาน 
 

 
- 

            

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
  : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรกับผูเชี่ยวชาญ
หรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก(รวมกับสถาบันวิจัย) 
 

 
11,000 
 

            

7.การเรียนรู 
  : นําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปปรับใชกับการใหบริการ 
 

-             

 
 

                                                                                                                                                ............................................................ 
                                  ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 13  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปาหมาย KM (Desired State) : บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ มีความสามารถในการพัฒนาระบบใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :   - จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการอยางนอย 2 กิจกรรม 
                                       - มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย อยางนอย 2 ชองทาง 
                                       - บุคลากรไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
                                       - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

CM
 1

 

1.การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
  : สงเสริมใหบุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู 
โดยการจัดอบรมสรางพ้ืนฐานความรู 
 

-             

2.การส่ือสาร 
  : เผยแพรขอมูลเก่ียวกับกระบวนการใหบริการท่ีไดมาตรฐาน
การลดรอบระยะเวลา 
 

-             

3.กระบวนการและเครื่องมือ 
  : เผยแพรเอกสาร/กิจกรรมท่ีเก่ียวของผานสื่อออนไลนตาง ๆ 
ของหนวยงาน 
  : แสวงหาตัวอยาง /แนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือนําไปเผยแพรและ
แลกเปลีย่นเรียนรูกับบคุคลภายในหนวยงาน 
 

-             

18 
 



 

 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

CM
 1

 

4.การเรียนรู 
  : จัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 

-             

5.การวัดผล 
  : สํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผูรับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการของหนวยงาน 
 

-             

 
 

                                                                                                                                                ............................................................ 
                                  ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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