
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการความรู/ (KM) 

ป5การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

กองสื่อสารองคAกร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 



 

คํานํา 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให0แต3ละส3วนงานสร0างและพัฒนาสังคมฐานความรู 0และสังคม  

แห3งการเรียนรู0 ซึ ่งต0องมีการจัดการความรู 0ตามภารกิจของแต3ละส3วนงานสู3องคGกรแห3งเรียนรู0  

โดยมีการรวบรวมองคGความรู0ที่มีอย3 ูในส3วนงานที่กระจัดกระจายอยู3ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา 

พัฒนาให0เปKนระบบ เพื่อให0ทุกคนในส3วนงานสามารถเข0าถึงความรู0 และพัฒนาตนเองให0เปKนผ0ูร0ู 

รวมทั้งปฏิบัติงานได0อย3างมีประสิทธิภาพกระบวนการในการบริหารจัดการความรู0ในส3วนงาน 

ประกอบด0วย การระบุความรู0 การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู0 การเข0าถึงข0อมูล และ

การแลกเปลี่ยนความรู0 ทั้งภายในและภายนอกส3วนงาน การสร0างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ

เรียนรู0ภายในส3วนงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู0ในส3วนงานให0ดีย่ิงข้ึน 

กองสื ่อสารองคGกรจึงได0จ ัดทําคู 3ม ือการจัดการความรู0 (KnowledgeManagement) 

 ขึ้นเพื่อเปKนแนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรู0ได0อย3างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยหวังเปKนอย3างย่ิงว3า แผนการจัดการความรู0 (Knowledge Management) กอง

สื่อสารองคGกรเล3มนี ้จะช3วยสนับสนุนให0งานจดัการความรู0ของส3วนงานดําเนินไปส3ูความสําเร็จและ

เสริมสร0างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู0ภายในได0เปKนอย3างดี 

 

กองสื่อสารองคAกร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง           หน/า  

บทที่ ๑ บทนำ 

ประวัติความเปKนมา  

ปณิธาน วิสัยทัศนG พนัธกจิ เปeาหมาย และกจิกรรม   

โครงสร0างการบริหารงาน   

บุคลากร  

บทที่ ๒ วิเคราะหAคัดเลือกความรู/ที่จำเปSน  

รายการความรู0ท่ีจำเปKนของส3วนงาน  

ผลการคัดเลือกความรู0ท่ีจำเปKนเพื่อทำเปKนแผนการจดัการความรู0  

เหตุผลในการเลือกความรู0ท่ีจำเปKนเพื่อทำแผนการจัดการความรู0  

บทที่ ๓ แผนปฏบัิติการการจัดการความรู/ ประจำป5งบประมาณ ๒๕๖๒  

ความรู0ท่ี ๑ คู3มือการสร0าง LINE Official Account เพื่อการเข0าถึงท่ีมากข้ึนของการ

ประชาสัมพันธG 

ความรู0ท่ี ๒ คู3มือการโปรโมท Facebook การยิง@โฆษณาข้ันเทพเพื่อผลตอบรับท่ีสูงสุด 

ผนวก 

 คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู0 ปyการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ ๑   

 

บทนำ 

 

๑.๑ ช่ือสXวนงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปSนมาโดยยXอ 

 ช่ือสXวนงาน  

  กองสื่อสารองคGกร  สำนักงานอธิการบดี 

 สถานที่ต้ัง  

  ห0อง ๑๐๑ ชัน้ ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  

  โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ E-mail :  cadmcu01@gmail.com 

 ประวัติความเปSนมา 

      กองสื ่อสารองคGกร เปKนส3วนงานหนึ่งที ่สังกัดอยู3ในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภา

มหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข0อ ๑.๙ จึงออกประกาศ

ไว0มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่องการแบ3งส3วนงาน พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีส3วนงานในกองสื่อสารองคGกร ตามประกาศมหาวิทยาลัยว3าด0วยเรื่อง 

ภารกิจ อำนาจหน0าท่ีและความรับผิดชอบของส3วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๗  จึงมีการกำหนดกลุ3มงานแบ3งออกเปKน ๓ กลุ3มงาน ดังนี:้- 

 ๑.  กลุ3มงานฐานข0อมูล 

 ๒.  กลุ3มงานสื่อสิ่งพิมพG 

 ๓.  กลุ3มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

          กองสื่อสารองคAกร มีอำนาจหน0าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเข0าใจ

และประชาสัมพันธGงานของมหาวิทยาลัยแก3บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธGในรูปแบบต3างๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพGและสื่ออิเล็กทรอนิกสG และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข0องหรือท่ีได0รับมอบหมาย 



 

    ๑) กลุXมงานฐานข/อมูลสื่อสารองคAกร ปฏิบัติงานรวบรวมข0อมูลสารสนเทศของ

ส3วนงานต3างๆ เพื่อจัดทำเปKนระบบฐานข0อมูลในการเผยแพร3ภายในและภายนอกองคGกร และ

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข0องหรือท่ีได0รับมอบหมาย 

    ๒) กล ุ Xมงานส ื ่อส ิ ่ งพ ิมพA ปฏ ิบ ัต ิ งานกำหนดร ูปแบบและทิศทางการ

ประชาสัมพันธGผ3านสื่อสิ่งพิมพGรูปแบบต3างๆ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข0องหรือท่ีได0รับมอบหมาย 

    ๓) กลุXมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธG 

กิจการของมหาวิทยาลัย ผ3านระบบอินเตอรGเน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณGสื่อใหม3และปฏิบัติงานอื่นท่ี

เกี่ยวข0องหรือท่ีได0รับมอบหมาย 

    

๑.๒ วิสัยทัศนA คXานิยมและพันธกิจ 

 วิสัยทัศนA 

สร0างระบบสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชื่อมสัมพันธGระหว3างองคGกร  

พัฒนาเครือข3ายความร3วมมือและเผยแพร3กิจกรรม นำองคGกรไปสู3ระดับนานาชาติ 

 คXานิยม  

ทันเหตุการณG สื่อสารทันสมัย สร0างการรับรู0ฉับไว ครอบคลุมไปท่ัวท้ังองคGกร 

     พันธกิจ 

๑) ประชาสัมพันธGเผยแพร3ข3าวสารและกจิกรรมของมหาวิทยาลัยอย3างต3อเนื่อง 

๒)  มีการสร0างเครือข3ายสนับสนนุด0านการประชาสัมพนัธGท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

๓) สนับสนุนและประสานงานกับหน3วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัด0านการ

ประชาสัมพันธG 

๔) ผลิตสื่อท่ีหลากหลายเพื่อสร0าง ความเข0าใจ ความสัมพันธGอันดีระหว3างผู0บริหาร 

คณาจารยG  เจ0าหน0าท่ี นิสิตและสร0างเสริมภาพลักษณGท่ีดีของมหาวิทยาลัย  

๕) เพิ่มศักยภาพและความสามารถด0านการประชาสัมพนัธG 

 

 

 

 

 



 

 

๑.๓ โครงสร/างการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) แผนภูมิโครงสร/างกองสื่อสารองคAกร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) โครงสร/างการบริหารงาน กองสื่อสารองคAกร สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

สํานักงานอธกิารบด ี

กองสื<อสารองค์กร 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล กลุ่มงานสื<อสงิพมิพ ์

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลย ี
 

กลุ่มงานฐานขอ้มูล 
 

รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธแ์ละเผยแผ ่

กลุ่มงานนวตักรรมและเทคโนโลย ี

ผูอ้ํานวยการกองสื<อสารองค์กร 

อธกิารบด ี

ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ ์

กลุ่มงานสื<อสงิพมิพ ์
 



 

๑.๔ รายช่ือผู/บริหาร และบุคลากรภายในสXวนงาน 

   ๑. รายช่ือผู/บริหาร    

ที่ ช่ือ-ฉายา-นามสกุล ตำแหนXง 

๑ พระครูพิศาลสรวุฒ ิ  ผู0อำนวยการกองสื่อสารองคGกร 

๒. รายช่ือบุคลากรภายในกองสื่อสารองคAกร 

ที่ ช่ือ-ฉายา-นามสกุล ตำแหนXง 

๑. นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา 

๒. นายวรวุฒิ  ศรีสลัด นักจัดการงานท่ัวไป 

 

สรุปอัตรากำลังบุคลากร 

 แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดประจำป5 พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองสื่อสารองคAกร เจ/าหน/าที่ ลูกจ/างช่ัวคราว ผู/เช่ียวชาญ รวม 

พระภิกษ ุ ๑ - - ๑ 

ฆราวาส ๒ - - ๒ 

รวม ๓ - - ๓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๒ 

วิเคราะหAคัดเลือกความรู/ที่จำเปSน 

๑. รายการความรู/ที่จำเปSนของสXวนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตรA

สXวนงาน 

ความรู/ท่ีจำเปSนตXอการบรรลุ

ความสำเร็จ 

สถานะของความรู/ท่ี

จำเปSน 

(Ö) 

หมายเหตุ 

มีอยูXแล/ว ยังไมXม ี

๑ ผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธA

และเผยแพรX

ข/อมูลขXาวสาร 

กิจกรรมของ

มหาวิทยาลยั

อยXางตXอเน่ือง 

 

 

 

การสร/าง E-Book ด/วย Flip 

Album หลักสูตรเรXงรัด 

Ö  ป5การศึกษา 

๒๕๕๙ 

การออกแบบแผXนพับเพ่ือการ

ประชาสัมพันธA Adobe indesign 

Ö  ป5การศึกษา 

๒๕๕๙ 

การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟ{กเพ่ือการ

ประชาสัมพันธA 

Ö  ป5การศึกษา 

๒๕๖๑ 

การสร/าง E-Book ด/วย Flip 

Album เผยแพรXทางเว็บไซตA 

Ö  ป5การศึกษา 

๒๕๖๐ 

๒ สร/างเครือขXาย

สนับสนุนการ

ประชาสัมพันธA

และเผยแพรX

แกXบุคลากร

มหาวิทยาลยั

และหนXวยงาน

ภายนอก 

การสร/าง LINE Official Account 

เพ่ือการเข/าถึงท่ีมากขึ้นของการ

ประชาสัมพันธA 

 Ö  

การใช/ระบบอินทราเน็ตเพ่ือการ

สื่อสารภายในองคAกร 

 Ö  

การเผยแพรXขXาวสารภายใน

มหาวิทยาลยัโดยเว็บไซตAใหมX 

Ö  ป5การศึกษา 

๒๕๖๑ 

๓ พัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรด/าน

การสื่อสาร

องคAกรอยXางมี

ประสิทธิภาพ 

การเขียนขXาวประชาสัมพันธA หลัก

5W+1H 

Ö  ป5การศึกษา 

๒๕๖๐ 

การโปรโมท Facebook การยิง

โฆษณาเพ่ือผลตอบรับท่ีสูงสุด 

 Ö  

การพูดเพ่ือการสื่อสารแบบมืออาชีพ

สำหรับนักประชาสมัพันธA 

        Ö  

 



 

  

 ๒.ผลการคัดเลือกความรู/ท่ีจำเปSนเพ่ือทำแผนการจัดการความรู/ 

ท่ี ความรู/ท่ีจำเปSนตXอการบรรลุความสำเร็จ สถานะของความรู/ท่ีจำเปSน 

(Ö) 

มีอยูXแล/ว ยังไมXม ี

๑ การสร/าง LINE Official Account เพ่ือ

การเข/าถึงท่ีมากขึ้นของการประชาสัมพันธA 

 Ö 

๒ การโปรโมท Facebook การยิงโฆษณาเพ่ือ

ผลตอบรับท่ีสูงสุด 

 Ö 

 

๓.เหตุผลในการเลือกความรู/ท่ีจำเปSนเพ่ือทำแผนการจัดการความรู/ 

ท่ี เกณฑAการตัดสินใจเลือก ความรู/ท่ี ๑ ความรู/ท่ี ๒ 

๑ สอดคล/องกับทิศทางและยุทธศาสตรA ๕ ๕ 

๒ จัดทำแล/วเห็นได/ชัดเจน (เปSนรูปธรรม) ๕ ๕ 

๓ มีโอกาสทำได/สำเร็จสูงสุด ๕ ๕ 

๔ ต/องทำเพราะมีความจำเปSนตXอองคAกร ๕ ๕ 

๕ ผู/บริหารให/การสนับสนุน ๕ ๕ 

๖ เปSนความรู/ท่ีต/องการอยXางเรXงดXวน ๕ ๕ 

 คะแนนรวม ๓๐ ๓๐ 

 หมายเหตุ  เกณฑAการให/คะแนน คือ มาก = ๕  ปานกลาง = ๓ น/อย = ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

บทท่ี ๓ 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู8 ประจำป;การศึกษา ๒๕๖๒ กองสื่อสารองคFกร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ยุทธศาสตรFท่ี ๒ : สร8างเครือขRายสนับสนุนการประชาสัมพันธFและเผยแพรRแกRบุคลากรมหาวิทยาลัยและหนRวยงานภายนอก 

วัตถุประสงคF  : การสร8าง LINE Official Account เพ่ือการเข8าถึงท่ีมากขึ้นของการประชาสัมพันธF 

เปfาหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสRวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆF จำนวน ๘๐ รูป/คน 

ผู8จัดทำแผนงาน/โครงการ : นางสาวนภัสสร กัลปนาท ตำแหนRง นักวิชาการศึกษา 

หนRวยงานผู8รับผิดชอบหลัก : กองสื่อสารองคFกร สำนักงานอธิการบดี 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑.แตRงต้ังคณะกรรม 

การจัดการความรู8กอง

สื่อสารองคFกร 

ประกาศแต)งตั้ง

คณะทำงานการ

จัดการความรู7 

กองสื่อสารองค=กร 

๑ ฉบับ              

๒.ทบทวนความรู8ท่ีจำเปrน

ของสRวนงาน 

- ประชุมคณะกรรมการ 

- ระบุความจำเปCนซึ่งส)วน

งานมีอยู)แล7วหรือยังไม)มีม ี

- คัดเลือกความรู7ทีจ่ำเปCน

มาจัดทำเปCน 

 

 

จำนวนแผนการ

จัดการ ความรู7

ของส)วน

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ  

 

 

๑ แผน              

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๓จดัทำแผนการจดัการ

ความรู8(KM)ของ สRวนกอง

ส่ือสารงองคFกร  

ตามแบบฟอร=มท่ีกำหนด ท่ี

ระบ ุ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปPาหมาย 

ระยะเวลา และ  

 

 

จำนวนแผนการ

จัดการ ความรู7

ของกองสื่อสาร

องค=กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ แผน              

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๔. สร8างและแสวงหา

ความรู8ตามแผนการจัดา

กรความรู8 KM ของกอง

สื่อสารองคFกร-รวบรวม

แนวทางการเขยีนแผนผงั 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานด7วย

โปรแกรม คอมพิวเตอร=  

-แสวงหาเทคนิคและวิธีการ

การเขียน แผนผงัขั้นตอน 

จากเอกสาร อินเทอร=เน็ต

และ แหล)งเรียนรู7อ่ืนๆ  

-บันทึกหัวข7อ รายนามผู7

ครอบครอง รูปแบบการ

จัดเก็บ และเน้ือหาความรู7

แนว  

 

 

จำนวนครั้งใน

การ 

แลกเปล่ียน

เรียนรู7  

๒ ครั้ง               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๕.จัดความรู8ท่ีได8ให8เปrน

ระบบ 

-แบ)งชนิดและประเภทของ

ความรู7 

 -จัดหมวดหมู)ความรู7  

 

จํานวน

หมวดหมู)

ความรู7 

 

๑ หมวดหมู) 

 

             

๖.ประมวลและกลั่นกรอง

ความรู8 

-พิจารณาทบทวนความ

ถูกต7องของ เน้ือหาความรู7 

 -จัดทำรูปแบบและ“ภาษา”

ให7เปCน มาตรฐานเดยีวกัน  

-เรียบเรียงและปรับปรุง

เน้ือหาให7 ทันสมัยและเข7าใจ

ง)าย 

 

จํานวนคู)มือการ

เขียน แผนผงั

ขั้นตอนการ 

ปฏิบตัิงานด7วย

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร=  

 

 

        ๑ เล)ม  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๗.ทำความรู8ให8เข8าถึงได8

งRาย-นำความรู7ท่ีได7ขึ้น

เว็บไซต=ของส)วน กองสื่อสาร

องค=กร  

-เผยแพร)เทคนิค 

จํานวนองค=

ความรู7ที ่

เผยแพร)บน

เว็บไซต=  

 

๑ องค=ความรู7  

 

             

๘.การแบRงปyนแลกเปลี่ยน

เรียนรู8-จัดทำเปCนเอกสาร 

ฐานความรู7 เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

-แบ)งป`นความรู7 โดยการ

แลกเปลีย่นเรียนรู7กับ ส)วน

งานอ่ืน 

 

จํานวนคร7ังใน

การแลกเปล่ียน

เรียนรู7กับ ส)วน

งานอ่ืนภายใน 

มหาวิทยาลัย  

 

      ๑ คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๙.เรียนรู8ทำให8เปrนสRวนหน่ึง

ของงาน 

- นำความรู7ไปใช7ประโยชน=ใน

การ ปฏิบัติงานจริง  

จำนวนบุคลากรท่ี

นำความรู7ไปช)วย

ในการ เขียนคู)มือ

การ ปฏิบตังิานใน

การขอ ผลงาน

ทางวิชาชีพ  

๑๐ รูป/คน              

๑๐ รายงานผล/ปyญหา/

อุปสรรค ของ แผนการ

จัดการความรู8 (KM)  

- จัดทำรายงานผล

การดำเนินงานแผนการ

จัดการความรู8 

- นำเข8าท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาจัดทำแผนจัดการ

ความรู8 KM ป;หน8า 

รายงานผลการ 

ดำเนินงานตาม

แผนการ จัดการ

ความรู7 ของกอง

สื่อสารองค=กร  

  

 ๑ ฉบับ              

 

              ผู8อนุมัติ………………………………………………………….. 

                           พระครูพิศาลสรวุฒ ิ

             ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู8 

                             กองสื่อสารองคFกร 



 

ยุทธศาสตรFท่ี ๓ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด8านการสือ่สารองคFกรอยRางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคF  : การโปรโมท Facebook การยิงโฆษณาเพ่ือผลตอบรับท่ีสูงสุด 

เปfาหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสRวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆF จำนวน ๘๐ รูป/คน 

ผู8จัดทำแผนงาน/โครงการ : นางสาวนภัสสร กัลปนาท ตำแหนRง นักวิชาการศึกษา 

หนRวยงานผู8รับผิดชอบหลัก : กองสื่อสารองคFกร สำนักงานอธิการบดี 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑.แตRงต้ังคณะกรรม 

การจัดการความรู8กอง

สื่อสารองคFกร 

ประกาศแต)งตั้ง

คณะทำงานการ

จัดการความรู7 

กองสื่อสารองค=กร  

 

๑ ฉบับ              

๒.ทบทวนความรู8ท่ีจำเปrน

ของสRวนงาน 

- ประชุมคณะกรรมการ

การจัดการความรู7 

- ระบุความจำเปCนซึ่งส)วน

งานมีอยู)แล7วหรือยังไม)มีม ี

- คัดเลือกความรู7ทีจ่ำเปCน

มาจัดทำเปCน 

จำนวนแผนการ

จัดการ ความรู7

ของกองสื่อสาร

องค=กร  

 

 

 

๑ แผน  

 

            

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๓จดัทำแผนการจดัการ

ความรู8(KM)ของ กอง

ส่ือสารองคFกร 

ตามแบบฟอร=มท่ีกำหนด ท่ี

ระบ ุ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปPาหมาย 

ระยะเวลา และ  

  

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนแผนการ

จัดการ ความรู7

ของกองสื่อสาร

องค=กร  

 

๑ แผน              

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๔. สร8างและแสวงหา

ความรู8ตามแผนการจัดา

กรความรู8 KM ของกอง

สื่อสารองคFกร  

-แสวงหาเทคนิคและวิธีการ 

 และ แหล)งเรียนรู7อ่ืนๆ  

-บันทึกหัวข7อ รายนามผู7

ครอบครอง รูปแบบการ

จัดเก็บ และเน้ือหาความรู7

แนว  

 

 

จำนวนครั้งใน

การ 

แลกเปล่ียน

เรียนรู7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ ครั้ง               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๕.จัดความรู8ท่ีได8ให8เปrน

ระบบ 

-แบ)งชนิดและประเภทของ

ความรู7 

 -จัดหมวดหมู)ความรู7  

 

จํานวน

หมวดหมู)

ความรู7 

 

๑ หมวดหมู) 

 

             

๖.ประมวลและกลั่นกรอง

ความรู8 

-พิจารณาทบทวนความ

ถูกต7องของ เน้ือหาความรู7 

 -จัดทำรูปแบบและ“ภาษา”

ให7เปCน มาตรฐานเดยีวกัน  

-เรียบเรียงและปรับปรุง

เน้ือหาให7 ทันสมัยและเข7าใจ

ง)าย 

 

 

 

 

 

จํานวนคู)มือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ๑ เล)ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๗.ทำความรู8ให8เข8าถึงได8

งRาย-นำความรู7ท่ีได7ขึ้น

เว็บไซต=ของกองสื่อสาร

องค=กร 

จํานวนองค=

ความรู7ที ่

เผยแพร)บน

เว็บไซต=  

 

๑ องค=ความรู7  

 

             

๘.การแบRงปyนแลกเปลี่ยน

เรียนรู8-จัดทำเปCนเอกสาร 

ฐานความรู7 กองสื่อสาร

องค=กร 

-แบ)งป`นความรู7 โดยการ

แลกเปลีย่นเรียนรู7กับ ส)วน

งานอ่ืน 

 

จํานวนคร7ังใน

การแลกเปล่ียน

เรียนรู7กับ ส)วน

งานอ่ืนภายใน 

มหาวิทยาลัย  

 

      ๑ คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม ตัวชี้วัด เปfาหมาย ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๙.เรียนรู8ทำให8เปrนสRวนหน่ึง

ของงาน 

- นำความรู7ไปใช7ประโยชน=ใน

การ ปฏิบัติงานจริง  

จำนวนบุคลากรท่ี

นำความรู7ไปช)วย

ในการ เขียนคู)มือ

การ ปฏิบตังิานใน

การขอ ผลงาน

ทางวิชาชีพ  

๑๐ รูป/คน              

๑๐ รายงานผล/ปyญหา/

อุปสรรค ของ แผนการ

จัดการความรู8 (KM)  

- จัดทำรายงานผล

การดำเนินงานแผนการ

จัดการความรู8 

- นำเข8าท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาจัดทำแผนจัดการ

ความรู8 KM ป;หน8า 

รายงานผลการ 

ดำเนินงานตาม

แผนการ จัดการ

ความรู7 ของกอง

สื่อสารองค=กร  

  

 ๑ ฉบับ              

 

              ผู8อนุมัติ………………………………………………………….. 

                           พระครูพิศาลสรวุฒ ิ

             ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู8 

                             กองสื่อสารองคFกร 



 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


