
 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดการความรู้ 
ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๕ 

ส่วนงาน กองสื่อสารองค์กร  
สำนักงานอธิการบด ี

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน 

 

๑. กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้ 
 
 วิสัยทัศน์ มจร. 
  “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก”  
 
 วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ มจร  
  “องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)” 
 
 วิสัยทัศน์ส่วนงาน  
  “กองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานที่เชื่อมองค์กรขนาดใหญ่พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่กิจกรรมนำองค์กรไปสู่ระดับนานาชาติ” 
 
 วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ส่วนงาน  
  “จัดการองความรู้ พัฒนาเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีพัฒนางานสู่ความเป็น
เลิศที่ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน 

๒. กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้ 

พันธกิจ/ 
ยุทธศาสตร์/ 
กระบวนการ 

องค์ความรู้ 

ความสำคัญของความรู้ (ระดับ ๑ – ๕)  

ความ
ถี่ของ
การใช้ 

มีผลต่อ
ค่าใช้จ่าย

หรือ
รายได ้

ทรัพ
ยากร 

สนับสนุน
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ 

ความ
วิกฤติ
ความรู ้

คะแนน
รวม 

ผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์
และเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 
 

การออกแบบแผ่นพับเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ Adobe indesign ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๑๙ 

การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๑๙ 

การสร้าง E-Book ด้วย Flip 
Album เผยแพร่ทางเว็บไซต ์ ๔ ๕ ๔ ๕ ๓ ๒๑ 

สร้างเครือข่าย
สนับสนุนการ
ประชาสมัพันธ์
และเผยแพร่แก่
บุคลากร
มหาวิทยาลยัและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

การสร้าง LINE Official 
Account เพื่อการเข้าถึงที่มากข้ึน
ของการประชาสัมพันธ ์

๕ ๓ ๓ ๒ ๓ ๒๑ 

การเผยแพร่ข่าวสารภายใน
มหาวิทยาลยัโดยเว็บไซต์ใหม ่ ๔ ๕ ๓ ๕ ๓ ๒๐ 

การสร้าง Account Page บน 
LINE OA เพื่อสรา้งการรับรู้ของ
องค์กร 

๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๒๔ 

พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้าน
การสื่อสารองค์กร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสร้างรูปแบบ Content บน 
LINE OA เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้ 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๒๔ 

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หลัก
5W+1H 

๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๑๙ 

การโปรโมทFacebookการยิง
โฆษณาเพื่อผลตอบรับทีสู่งสุด 

๔ ๕ ๔ ๕ ๓ ๒๑ 

การพูดเพื่อการสื่อสารแบบมือ
อาชีพสำหรับนักประชาสัมพันธ ์

๕ ๓ ๓ ๒ ๓ ๒๑ 

 

 



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน KM-Form ๐๒ 

๓. การวางกลยุทธ์การจัดการความรู้ (แผนปฏิบัติการ) 
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ : การสร้างรูปแบบ Content บน LINE OA เพ่ือการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 
เป้าหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป/คน 
ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ : นางสาวนภัสสร กัลปนาท ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 

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

๑. แต่งต้ังคณะกรรม 
การจัดการความรู้กองสื่อสารองค์กร 

ประกาศแต่งตั้ง
คณะทำงาน
การจัดการ
ความรู้ กอง
สื่อสารองค์กร 

๑  
ฉบับ 

             

๒. ทบทวนความรู้ที่จำเป็นของส่วนงาน 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ระบุความจำเป็นซึ่งส่วนงานมีอยูแ่ล้วหรือยัง- 
คัดเลือกความรู้ที่จำเป็นมาจดัทำเป็น 

จำนวน
แผนการ
แผนการจดัการ
ความรู้ ของ
กองสื่อสาร
องค์กร 

 

๑ แผน              
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน KM-Form ๐๒ 

๓.จัดทำแผนการจัดการความรู้(KM)ของ ส่วน
กองสื่อสารองค์กร ตามแบบฟอรม์ที่กำหนด  
ที่ระบุ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา  

จำนวน
แผนการจดัการ 
ความรู้ของกอง
สื่อสารองค์กร  

 

๑ แผน              
 

๔. สร้างและแสวงหาความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ KM ของกองสื่อสารองค์กร 

จำนวนครั้งใน
การ 

แลกเปลีย่น
เรียนรู้  

๒ ครั้ง               
 
 

๕. จัดความรู้ที่ได้ให้เป็นระบบเพ่ือเผยแพร่ 
-แบ่งชนิดและประเภทของความรู ้
 -จัดหมวดหมูค่วามรู้  

จํานวน
หมวดหมู่
ความรู ้

๑ หมวดหมู ่

 

             

๖. ประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
- พิจารณาทบทวนความถูกต้องของ เนื้อหา
ความรู ้
 -จัดทำรูปแบบและ“ภาษา”ให้เปน็ มาตรฐาน
เดียวกัน  
-เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาให้ ทันสมัยและ
เข้าใจง่าย 

จํานวนคู่มือ
การเขียน 
แผนผังขั้นตอน
การ ปฏิบัติงาน
ด้วย  

 
 

      ๑ เล่ม  

 

             
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน KM-Form ๐๒ 

๗.ทำความรู้ให้เข้าถึงได้ง่าย 
- นำความรู้ที่ได้ขึ้นเว็บไซต์ของส่วน กองสื่อสาร
องค์กร -เผยแพร่เทคนคิ 

จํานวนองค์
ความรู้ที ่
เผยแพร่บน
เว็บไซต์  

 

๑ องค์
ความรู ้

 

             

๘.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- จัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- แบ่งปันความรู้ โดยการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับ 
ส่วนงานอ่ืน 

จํานวนครั้งใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ ส่วน
งานอ่ืนภายใน 
มหาวิทยาลยั  

๑ คร้ัง 
 

             
 
 

 

๙.เรียนรู้ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน 
- นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานจริง  

จำนวน
บุคลากรที่นำ
ความรู้ไปช่วย
ในการ เขียน
คู่มือการ 
ปฏิบัติงานใน
การขอ ผลงาน
ทางวิชาชีพ  

๑๐ รูป/คน              



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน KM-Form ๐๒ 

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

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดการความรู้ 

- นำเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทำ
แผนจัดการความรู้ KM ปีหน้า 

รายงานผลการ 
ดำเนินงานตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ ของ
กองสื่อสาร
องค์กร  

  

 ๑ ฉบับ              



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน 

๔. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และมุ่งสู่การพัฒนาแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 
การสร้าง 

- จัดทำคู่มือ การสร้างรูปแบบ-Content-บน-LINE-Official-Account  
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
- เชิญบุคลากรที่ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ตัวแทนของหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ด้านการสื่อสารให้ยกระดับขึ้น 
- อบรมและร่วมทำผลงานไปพร้อมกันเพ่ือให้ทุกส่วนงานได้นำไปประยุกต์ใช้ได้ 

-  
-  

 
 
 
 



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน 

การแบ่งปันและการจัดเก็บองค์ความรู้ จัดโครงการอบรมและทำคู่มือเป็น E-BOOK อัพโหลดลงในเว็บไซต์ส่วน
งาน หมวดการจัดการความรู้ เพ่ือให้เข้าถึงได้ตลอดเวลาและสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้  
 และหลังการอบรมได้ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาแบบปฏิบัติและนำไปประยุกต์กับงานได้จริง

 
 

 
 
 
๕. แบบปฏิบัติ (Practice) และ การถอดบทเรียน (Lesson Learned) ที่มีการแบ่งปัน (Share) 
 
 ภาพรวมการจัดการความรู้ 
 ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนงาน และบุคลากรที่รับผิดชอบงานใน
ด้านการสื่อสารองค์กร  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ มีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทันยุคทันหตุการณ์ตลอดเวลา โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ บุคลากร เจ้าหน้าที่ในส่วนงานและเครือข่ายนักสื่อสารองค์กรทั่ว
ประเทศ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารองค์กรและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
 



 

 
 

 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน 

๖. รายละเอียดกิจกรรม  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างรูปแบบ Content บน LINE OA เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

  
กองสื่อสารองค์กร ไดเ้ล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสื่อสารองค์กร   

จึงได้จดัการอบรมโครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารยุคใหม่ ผ่าน LINE OA โดยเน้นไปที่ฟังชั่นการใช้งานใหม่ๆท่ี
เกิดข้ึน เช่น LINE CARD , LINE CONTENT , LINE ACCOUNT PAGES โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ  
   ๑. เพื่อเพ่ิมเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถที่เข้าถึงกลุ่มเป้ามายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒. เพื่อใช้เครื่องมือในการกำกับติดตามการบริการงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
           ๓. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร  
 โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีและใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นำมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับงานการสื่อสาร
ภายในองค์กร รวมถึงภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

- สำรวจทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร Line OA ว่ามีทักษะการใช้อยู่ในขั้นพ้ืนฐานหรือข้ันสูง 
- จัดทำคู่มือกิจกรรมการสร้างรูปแบบ Content บน LINE OA เพ่ือการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- จัดการอบรม โดยอยู่ภายใต้โครงการ โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารยุคใหม่ ผ่าน LINE OA 
- ทำผลงานส่งตรวจสอบว่า ทุกท่านได้ผ่านการอบรมและนำไปปฏิบัติได้จริง 
- ประเมนิผลการและติดตามความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ LINE OA เพ่ือนำไปต่อยอดพัฒนางาน

ด้านการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
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๗. ผลการจัดการความรู้ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
  - มีผู้เข้าถึงช่องทางการสื่อสารมากขึ้นกว่าร้อยละ ๘๐  
  - ยอดการเข้าชมและเข้าถึงข่าวสารมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
  - การสร้างการรับรู้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
  - มีผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน ๑๐๐ กว่ารูป/คน 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

  - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดเ้รียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ กับการใช้ Line OA เพ่ือการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทันยุคทันสมัย 
  - เพ่ิมและสร้างการรับรู้ (Awareness) การเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถาม สมัครเรียน 
ทำบญุ และบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

- ได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี การสื่อสารให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ที่
ทันสมัยตลอดเวลา 
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