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แผนการจัดการความรู ้(KM) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 

 

กองสื่อสารองค์กร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



 

 

คํานํา 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละส่วนงานสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม  
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ตามภารกิจของแต่ละส่วนงานสู่องค์กรแห่งเรียนรู้  
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนงานท่ีกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา  
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในส่วนงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  
รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในส่วนงาน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ ท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในส่วนงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในส่วนงานให้ดียิ่งขึ้น 

กองสื่อสารองค์กรจึงได้จัดทําคู่มือการจัดการความรู้ (KnowledgeManagement) 
 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กอง
สื่อสารองค์กรเล่มนี ้จะช่วยสนับสนุนให้งานจัดการความรู้ของส่วนงานดําเนินไปสู่ความสําเร็จและ
เสริมสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในได้เป็นอย่างดี 

 

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง           หน้า  

บทที่ ๑ บทนํา 
ประวัติความเป็นมา  
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกิจกรรม   
โครงสร้างการบริหารงาน   
บุคลากร  

บทที่ ๒ วิเคราะห์คัดเลือกความรู้ที่จําเป็น  
รายการความรู้ท่ีจําเปน็ของส่วนงาน  
ผลการคัดเลือกความรู้ท่ีจําเป็นเพื่อทําเป็นแผนการจัดการความรู้  
เหตุผลในการเลือกความรู้ท่ีจําเป็นเพื่อทําแผนการจัดการความรู้  

บทที่ ๓ แผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ความรู้ท่ี ๑ การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
ความรู้ท่ี ๒ การเผยแพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยโดยเว็บไซต์ใหม่ 

ผนวก 
 คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๑   
 

บทนํา 
 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อส่วนงาน  
  กองสื่อสารองค์กร  สํานักงานอธิการบดี 
 สถานที่ตั้ง  
  ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  
  โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ E-mail :  cadmcu01@gmail.com 
 ประวัติความเป็นมา 
      กองสื่อสารองค์กร เป็นส่วนงานหนึ่งท่ีสังกัดอยู่ในสํานักงานอธิการบดี ตามมติ สภา
มหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑.๙ จึงออกประกาศ
ไว้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีส่วนงานในกองสื่อสารองค์กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง 
ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๗  จึงมีการกําหนดกลุ่มงานแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้:- 
 ๑.  กลุ่มงานฐานข้อมูล 
 ๒.  กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ๓.  กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
          กองสื่อสารองค์กร มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารทําความเข้าใจ
และประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รบัมอบหมาย 
    ๑) กลุ่มงานฐานข้อมูลสื่อสารองค์กร ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
ส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลในการเผยแพร่ภายในและภายนอกองค์กร และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๒) กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติงานกําหนดรูปแบบและทิศทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

mailto:cadmcu01@gmail.com


    ๓) กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
กิจการของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ์สื่อใหม่และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
    
๑.๒ วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ 
 วิสัยทัศน์ 

สร้างระบบสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่กิจกรรม นําองค์กรไปสู่ระดับนานาชาติ 

 ค่านิยม  
ทันเหตุการณ์ สื่อสารทันสมัย สร้างการรับรู้ฉับไว ครอบคลุมไปทั่วท้ังองค์กร 

     พันธกิจ 
๑) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
๒)  มีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
๓) สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 
๔) ผลิตสื่อท่ีหลากหลายเพื่อสร้าง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร 

คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี นิสิตและสร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย  
๕) เพิ่มศักยภาพและความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑.๓ โครงสร้างการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑) แผนภูมิโครงสร้างกองสื่อสารองค์กร สํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒) โครงสร้างการบริหารงาน กองสื่อสารองค์กร สํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน 
   ๑. รายชื่อผู้บริหาร    
ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตําแหน่ง 
๑ พระครูพิศาลสรวุฒิ  ผู้อํานวยการกองส่ือสารองค์กร 
๒. รายชื่อบุคลากรภายในกองสื่อสารองค์กร 
ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตําแหน่ง 
๑. นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา 
๒. นายวรวุฒิ  ศรีสลัด นักจัดการงานท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ส านกังานอธิการบดี 

กองสื่อสารองค์กร 

กลุม่งานฐานข้อมลู กลุม่งานสือ่สงิพมิพ์ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 

กลุม่งานนวตักรรมและเทคโนโลยี 

 

กลุม่งานสือ่สงิพมิพ์ 

 

กลุม่งานฐานข้อมลู 

 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์และเผยแผ่ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์เผยแผ่ 

กลุม่งานนวตักรรมและเทคโนโลยี 



 
สรุปอัตรากําลังบุคลากร 
 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้เช่ียวชาญ รวม 

พระภิกษ ุ ๑ - - ๑ 
ฆราวาส ๒ - - ๒ 

รวม ๓ - - ๓ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๒ 
วิเคราะห์คัดเลือกความรู้ที่จําเป็น 

๑. รายการความรู้ที่จําเป็นของส่วนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์

ส่วนงาน 
ความรู้ที่จําเป็นต่อการบรรลุ

ความสําเร็จ 
สถานะของความรู้ที่จําเป็น 

() 
หมายเหตุ 

มีอยู่แล้ว ยังไม่มี 
๑ ผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

การสร้าง E-Book ด้วย Flip 
Album หลักสูตรเร่งรัด 

  ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

การออกแบบแผ่นพับเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ Adobe 
indesign 

  ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 

   

การสร้าง E-Book ด้วย Flip 
Album เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๒ สร้างเครือข่าย
สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน
ภายนอก 

การสร้างกลุ่มไลน์ และกลุ่มเฟส
เพื่อการสร้างเครือข่าย 

   

การใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการ
สื่อสารภายในองค์กร 

   

การเผยแพร่ข่าวสารภายใน
มหาวิทยาลัยโดยเว็บไซต์ใหม่ 

   

๓ พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรด้าน
การสื่อสาร
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
หลัก5W+1H 

  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

การสื่อสารภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

การพูดเพื่อการสื่อสารแบบมือ
อาชีพสําหรับนักประชาสัมพันธ์ 

          

 
  
 
 



 ๒.ผลการคัดเลือกความรู้ที่จําเป็นเพื่อทําแผนการจัดการความรู้ 
ที ่ ความรู้ที่จําเป็นต่อการบรรลุความสําเร็จ สถานะของความรู้ที่จําเป็น 

() 
มีอยู่แล้ว ยังไม่มี 

๑ การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

  

๒ การเผยแพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย
โดยเว็บไซต์ใหม่ 

  

 
๓.เหตุผลในการเลือกความรู้ที่จําเป็นเพื่อทําแผนการจัดการความรู้ 
ที ่ เกณฑ์การตัดสินใจเลือก ความรู้ที่ ๑ ความรู้ที่ ๒ 
๑ สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ จัดทําแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) ๕ ๕ 
๓ มีโอกาสทําได้สําเร็จสูงสุด ๕ ๕ 
๔ ต้องทําเพราะมีความจําเป็นต่อองค์กร ๕ ๕ 
๕ ผู้บริหารให้การสนับสนุน ๕ ๕ 
๖ เป็นความรู้ที่ต้องการอย่างเร่งด่วน ๕ ๕ 

 คะแนนรวม ๓๐ ๓๐ 
 หมายเหตุ  เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = ๕  ปานกลาง = ๓ น้อย = ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

บทที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์  : การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จํานวน ๘๐ รูป/คน 
ผู้จัดทําแผนงาน/โครงการ : นางสาวนภัสสร กัลปนาท ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองสื่อสารองค์กร สํานักงานอธิการบดี 

กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑.แต่งตั้งคณะกรรม 
การจัดการความรู้กอง
สื่อสารองค์กร 

ประกาศแต่งตั้ง
คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
กองสื่อสารองค์กร 

๑ ฉบับ              

๒.ทบทวนความรู้ที่จําเป็น
ของส่วนงาน 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ระบุความจําเป็นซึ่งส่วน
งานมีอยู่แล้วหรือยังไม่มีมี 
- คัดเลือกความรู้ที่จําเป็น
มาจัดทําเป็น 
 
 
 
 
 

จ านวนแผนการ
จัดการ ความรู้
ของส่วนกอง
สื่อสารองค์กร 

 
 

๑ แผน              
 
 
 
 
 

 



กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๓จดัท าแผนการจดัการ
ความรู(้KM)ของ สว่นกอง
สือ่สารงองคก์ร  

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ที่
ระบ ุ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแผนการ
จัดการ ความรู้
ของกองสื่อสาร
องค์กร  

 

๑ แผน              
 
 
 
 
 



 

 

กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๔. สร้างและแสวงหา
ความรู้ตามแผนการจัดา
กรความรู้ KM ของกอง
สื่อสารองค์กร 
-รวบรวมแนวทางการเขียน
แผนผัง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์  
-แสวงหาเทคนิคและวิธีการ
การเขียน แผนผังขัน้ตอน 
จากเอกสาร อินเทอร์เน็ต
และ แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
-บันทึกหัวข้อ รายนามผู้
ครอบครอง รูปแบบการ
จัดเก็บ และเนื้อหาความรู้
แนว  
 
 

จ านวนคร้ังในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

๒ คร้ัง               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๕.จัดความรู้ที่ได้ให้เป็น
ระบบ 
-แบ่งชนิดและประเภทของ
ความรู้ 
 -จัดหมวดหมู่ความรู ้ 
 

จ านวนหมวดหมู่
ความรู ้

 

๑ หมวดหมู่ 

 

             

๖.ประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
-พิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของ เนื้อหาความรู้ 
 -จัดท ารูปแบบและ“ภาษา”
ให้เป็น มาตรฐานเดียวกนั  

-เรียบเรียงและปรับปรุง
เนื้อหาให้ ทันสมัยและเข้าใจ
ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคู่มือการ
เขียน แผนผัง
ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานด้วย
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์  

 
 

        ๑ เล่ม  

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๗.ทําความรู้ให้เข้าถึงได้
ง่าย 
-น าความรู้ทีไ่ด้ขึ้นเวบ็ไซต์
ของส่วน กองสื่อสารองค์กร  
-เผยแพร่เทคนิค 

จ านวนองค์
ความรู้ที่ เผยแพร่
บนเว็บไซต ์ 

 

๑ องค์ความรู ้ 

 

             

๘.การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-จัดท าเปน็เอกสาร 
ฐานความรู้ กองสื่อสาร
องค์กร 
-แบ่งปนัความรู้ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ส่วน
งานอื่น 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับ ส่วนงานอืน่
ภายใน 
มหาวิทยาลยั  

 

      ๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๙.เรียนรู้ทําให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงาน 

- น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การ ปฏิบัติงานจริง  

จ านวนบุคลากรที่
น าความรูไ้ปช่วย
ในการ เขียนคู่มือ
การ ปฏิบัติงานใน
การขอ ผลงาน
ทางวชิาชีพ  

๑๐ รูป/คน              

๑๐ รายงานผล/ปัญหา/
อุปสรรค ของ แผนการ
จัดการความรู้ (KM)  

- จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานแผนการ
จัดการความรู้ 

- นําเข้าทีป่ระชุม
เพื่อพิจารณาจัดทําแผน
จัดการความรู้ KM ปีหน้า 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานตาม
แผนการ จัดการ
ความรู้ ของกอง
สื่อสารองค์กร  

  

 ๑ ฉบับ              

 
               
 
             ผู้อนุมัติ………………………………………………………….. 
                           พระครูพิศาลสรวุฒิ 
             ประธานคณะกรรมการดําเนนิงานการจัดการความรู้ 
                             กองสื่อสารองค์กร 
 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างเครือข่ายสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
วัตถุประสงค์  : การเผยแพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยโดยเว็บไซต์ใหม่ 
เป้าหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จํานวน ๘๐ รูป/คน 
ผู้จัดทําแผนงาน/โครงการ : นางสาวนภัสสร กัลปนาท ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองสื่อสารองค์กร สํานักงานอธิการบดี 

กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑.แต่งตั้งคณะกรรม 
การจัดการความรู้กอง
สื่อสารองค์กร 

ประกาศแต่งตั้ง
คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
กองสื่อสารองค์กร  

 

๑ ฉบับ              

๒.ทบทวนความรู้ที่จําเป็น
ของส่วนงาน 
- ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ 
- ระบุความจําเป็นซึ่งส่วน
งานมีอยู่แล้วหรือยังไม่มีมี 
- คัดเลือกความรู้ที่จําเป็น
มาจัดทําเป็น 
 
 

จ านวนแผนการ
จัดการ ความรู้
ของกองสื่อสาร
องคก์ร  

๑ แผน              
 
 
 
 
 

 



กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๓จดัท าแผนการจดัการ
ความรู(้KM)ของ กองสือ่สาร
องคก์ร 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ที่
ระบ ุกิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนแผนการ
จัดการ ความรู้
ของกองสื่อสาร
องค์กร  

 

๑ แผน              
 
 
 
 
 

๔. สร้างและแสวงหา
ความรู้ตามแผนการจัดา
กรความรู้ KM ของกอง
สื่อสารองค์กร  
-แสวงหาเทคนิคและวิธีการ 
 และ แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
-บันทึกหัวข้อ รายนามผู้
ครอบครอง รูปแบบการ
จัดเก็บ และเนื้อหาความรู้
แนว  
 

จ านวนครัง้ใน
การ 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ 

๒ ครัง้               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๕.จัดความรู้ที่ได้ให้เป็น
ระบบ 
-แบ่งชนิดและประเภทของ
ความรู้ 
 -จัดหมวดหมู่ความรู ้ 
 

จ านวน
หมวดหมู่
ความรู ้

 

๑ หมวดหมู ่

 

             

๖.ประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
-พิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องของ เนื้อหาความรู้ 
 -จัดท ารูปแบบและ“ภาษา”
ให้เป็น มาตรฐานเดียวกนั  

-เรียบเรียงและปรับปรุง
เนื้อหาให้ ทันสมัยและเข้าใจ
ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคู่มอื  

 
 

        ๑ เลม่  

 

             
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๗.ทําความรู้ให้เข้าถึงได้
ง่าย-น าความรู้ที่ได้ขึน้
เว็บไซต์ของกองสื่อสาร
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนองค์
ความรู้ที ่
เผยแพร่บน
เว็บไซต ์ 

๑ องค์ความรู ้ 

 

             

๘.การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้-จัดท าเปน็เอกสาร 
ฐานความรู้ กองสื่อสาร
องค์กร 

-แบ่งปนัความรู้ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ส่วน
งานอื่น 
 
 
 
 
 

จ านวนคร้ังใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ับ ส่วน
งานอืน่ภายใน 
มหาวิทยาลัย  

 

      ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 

 



 

 

กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๙.เรียนรู้ทําให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงาน 

- น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การ ปฏิบัติงานจริง  

จ านวนบุคลากรที่
น าความรูไ้ปช่วย
ในการ เขียนคู่มือ
การ ปฏิบัติงานใน
การขอ ผลงาน
ทางวชิาชีพ  

๑๐ รูป/คน              

๑๐ รายงานผล/ปัญหา/
อุปสรรค ของ แผนการ
จัดการความรู้ (KM)  

- จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานแผนการ
จัดการความรู้ 

- นําเข้าท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาจัดทําแผนจัดการ
ความรู้ KM ปีหน้า 

รายงานผลการ 
ด าเนินงานตาม
แผนการ จัดการ
ความรู้ ของกอง
สื่อสารองค์กร  

  

 ๑ ฉบับ              

 
               
             ผู้อนุมัติ………………………………………………………….. 
                           พระครูพิศาลสรวุฒิ 
             ประธานคณะกรรมการดําเนนิงานการจัดการความรู้ 
                             กองสื่อสารองค์กร 



 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


