
แผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge management) 

ปฝงบประมาณ 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองกลาง 

ส านักงานอธผการบดฝ  



บทน า 

ความส าคัญและที่มาของการจัดการความรู้ของกองกลาง 
 กระบวนการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 1 ได้ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้ลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
นอกจากนั้นในแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีได้ก าหนดการจัดการความรู้ในองค์กรไว้เป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในมิติที่ 4 คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคน 
งาน และองค์กรต่อไป 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ งานบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้มีการส่งเสริม สร้าง
และพัฒนาองค์กรให้มีการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งการ
พัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การด าเนินงานองค์กรมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองการท างานของมหาวิทยาลัยได้อย่างสูงสุด การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การ
ก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ จึงได้มีการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ของกองกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ซึ่งครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ของกองกลาง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 2) การให้บริการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดประเด็นความรู้ แก่นที่ 6 การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน 
  



แผนการจัดการความรู ้(KM) กองกลาง 
 
 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานย่อยขององค์กร เพ่ือเสริมสร้างและให้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่าเดิม   
มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 
 1. เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลส าเร็จดียิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานในองค์กร “กองกลาง” ทุกคนให้ได้ประโยชน์
สูงสุด 
 3. เพ่ือการพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์กรและหน่วยงานเป็นการเพ่ิมพูนทุนความรู้หรือ
ทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะช่วยท าให้องค์กรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย 
 ซึ่งการพัฒนาเกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้ และน าความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้
จึงเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนา การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้รู้ และน าสิ่ง
ที่รู้มาจัดเก็บและเผยแพร่ 
 
ขั้นตอนของการน า KM ไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก า หนดและส ร้ า งที ม ง านจั ด กา รอ งค์ ค ว าม รู้ ใ น อ งค์ ก ร  ( Knowledge 
Management Team) ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการสร้าง KM ในองค์กร เชื่อมโยงกับเป้าหมายของ
ผู้น าองค์กร 
 ขั้นที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ KM ขององค์กร โดยการศึกษากลยุทธ์ขององค์กรว่ามีสาระส าคัญ
ด้านใดบ้าง ด าเนินการวิเคราะห์โอกาสและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จขององค์กร เพ่ือ
คัดเลือกมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการส ารวจระบบการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในองค์กร เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือท าการต่อยอดโดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างขึ้นมาใหม่ 
 ขั้นที่ 4 คัดเลือกโครงการน าร่อง 2-3 โครงการ ตามความเหมาะสมของระดับความยาก
ง่ายของโครงการและความพร้อมของทีมงาน และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ การที่มุ่งเน้นเพียงโครงการ
น าร่องจะมีโอกาสส าเร็จสูง และสามารถสร้างความเชื่อมั่น และเห็นผลประโยชน์ของ KM ชัดเจนขึ้น 
จับต้องได้มากขึ้น 
 ขั้นที่ 5 สร้างโครงสร้างการจัดการ KM ในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้น าองค์กร และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพ่ือสร้างองค์ความรู้
แลกเปลี่ยน และใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
 ขั้นที่ 6 ก าหนดเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ KM ตั้งแต่การจัดเก็บ การจัดระบบ การ
สืบค้น และการค้นหาองค์ความรู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ ดังนั้น ระบบสารสนเทศและเครือข่ายจึงมี
สาระส าคัญในการสนับสนุน KM 
 ขั้นที่ 7 ก าหนดแผนปฏิบัติการหลัก เพ่ือเป็นศูนย์กลางและเป็นวาระขององค์กรในการ
จัดการสร้าง KM ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะหลักๆ คือ การบริหาร
โครงการ KM และการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร 
 



 ขั้นที่ 8 การติดตาม ควบคุม และเปิดโครงการ โดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กรไม่มีวันจบสิ้น อย่างไรก็ตาม การด าเนินการต้องมีการติดตามผลควบคุม
จากตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเฉพาะโครงการน าร่อง ว่า  KM สามารถก่อให้เกิดประสิทธิผล 
(effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตผล (Productivity) ที่สูงขึ้นในองค์กรได้
หรือไม่ และกระบวนการ KM เกิดขึ้นจริงในองค์กรหรือไม่ เช่น อัตราการเติบโตขององค์ความรู้ใหม่
ในองค์กร การเข้ามาใช้ฐานข้อมูลความรู้ในองค์กรมีอัตราการใช้งานอย่างไร เมื่อโครงการน าร่อง
บรรลุเป้าหมายจะมีการทบทวน กระบวนการท างานทั้งหมด ทั้งในส่วนที่ส าเร็จ และบทเรียนที่
เกิดข้ึน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลป้อนกลับ ปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ที่มาของการจัดการ KM - การพัฒนาองค์กร : องค์กรต้องมีความรู้ 
ความหมาย KM - เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้จัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและน ามาประมวลผลเป็นสารสนเทศที่เป็นความรู้ 
พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย เป็นแหล่งขุมปัญญา และน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ 

เป้าหมาย KM  - เพ่ือการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ KM  - พัฒนาคน (เพ่ิมศักยภาพ) 
   - พัฒนางาน (สร้างสรรค์นวัตกรรม) 
   - พัฒนาองค์ความรู้ (มี/ใช้/รักษา) 
กรอบแนวคิด  “ความรู้ได้จากการปฏิบัติงาน” 
แนวทาง 
 จัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความรู้ที่ส าคัญและเป็น
ปัญหาที่ต้องน า KM มาช่วย และด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ (Knowledge 
Assets) มีการรักษาพัฒนาให้ทันสมัย สร้างแหล่งขุมปัญญา และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม 

หลักการ 
 1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 2. น าไปใช้ได้จริงเหมาะสมกับงานและได้จากการปฏิบัติงานประจ า (ความชัดเจนของ
วิธีการข้ันตอน กระบวนการ ผลผลิต วัดได้) 
 3. ตอบสนองเป้าหมาย 
 4. ไม่จ ากัดรูปแบบ 
  



การก าหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมาย (ปัจจัย) 
ปัจจัยท่ี 1 พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage) 

- ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จในการจัดท าองค์ความรู้ 
     (การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้) 
     ระดับ 1 มีการก าหนดแผนและเป้าหมายการจัดการองค์ความรู้ 
     ระดับ 2 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ 
     ระดับ 3 มีแผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร 
     ระดับ 4 มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
     ระดับ 5 มีการรวบรวมองค์ความรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่สู่ 

   กลุ่มเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จในการจัดท าองค์ความรู้ 

     (จ านวนองค์ความรู้) 
     ระดับ 1 ไม่มีองค์ความรู้ 
     ระดับ 2 องค์ความรู้ที่ได้ 1 เรื่อง 
     ระดับ 3 องค์ความรู้ที่ได้ 2 เรื่อง 
     ระดับ 4 องค์ความรู้ที่ได้ 3 เรื่อง 
     ระดับ 5 องค์ความรู้ที่ได้ตั้งแต่ 4 เรื่องข้ึนไป 
 
วิเคราะห์กระบวนงาน ความรู้ที่จ าเป็น 
 1. เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 2. เป็นความรู้ที่ใช้ปฏิบัติงานประจ าของแต่ละงาน 
 3. เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วและท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน 
 
วิเคราะห์ตนเอง 
 1. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ (จุดแข็ง) 
  - ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 2. บุคลากรมีความรู้เฉพาะตัวบุคคล (จุดแข็ง) 
  - การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 3. ขาดการรวบรวมความรู้องค์รวมของกอง (จุดอ่อน) 
  - พัฒนา/ยกระดับองค์ความรู้ของกอง (ทุกฝ่าย) 
  - การให้ความส าคัญกับ KM ของผู้บังคับบัญชา 
 4. ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจ า (จุดอ่อน) 
  - การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - การเสียสละเวลาของคณะท างาน และบุคลากรทุกคน 
 - ความร่วมมือของทุกคน 
 



ประเด็นความรู้ 
แก่นความรู้ที่  6 ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน 

6.1) การสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น 
  6.2) ให้ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง 

 6.3) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการ
ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 
เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

        แก่นที่ 6 : ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน 
  ระดับ 5  :   น าผลการปฏิบัติมาแก้ไขปรับปรุง หากมีข้อผิดพลาด ในส่วนที่ดีน ามา 
     จัดท าเป็นคู่มือสู่การปฏิบัติงาน 
  ระดับ 4  :   น าองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติ 
  ระดับ 3  :   สังเคราะห์องค์ความรู้ 
  ระดับ 2  :   แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
  ระดับ 1  :   ประสบการณ์พ้ืนฐานองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 
กิจกรรม/โครงการ 
 1. การเรียนรู้ 
  - เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  - เรียนรู้จากการฝึกอบรม 
  - เรียนรู้จากการอ่าน 
  2. หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.  พัฒนาบุคลากร “การร่างหนังสือราชการไม่ใช่เรื่องยาก” 
     2.  พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเอกสาร เรื่อง “การใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)” 

3.  การแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์ KM FOR PR” 



แผนการจัดการความรู้ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ,การให้บริการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของกองกลาง (ร้อยละ 80) 
 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. การบ่งชี้ความรู้ ม.ค. – เม.ย. 58 ร้อยละของ 
จ านวนบุคลากรกองที่

เข้าร่วมประชุม 

70 กองกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลยัที่
สนใจ 

กองกลาง 
 1.1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดความรู้ที่ต้องม ี

ได้แก่  
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2) การเขียน การร่างโต้ตอบหนงัสือราชการ 
3) การถ่ายภาพ การบนัทึกภาพเคลื่อนไหว  
    การเขียนข่าว การให้บริการ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้      
 2.1 รวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็น (โดยการหาข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรง
ของผู้ปฏิบัติงาน หรือจากแหล่งอื่น) 

ม.ค. – เม.ย. 58 จ านวนความรู้ที ่
รวบรวมได ้

 2 เร่ือง กองกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลยัที่สนใจ 

กองกลาง 

 2.2 เตรียมความรู้ที่ได้รับเพื่อน าเข้าเว็บไซต์ KM      
  



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2) การเขียน การร่างโต้ตอบหนงัสือราชการ 
3) การถ่ายภาพ การบนัทึกภาพเคลื่อนไหว  
    การเขียนข่าว การให้บริการ 

ม.ค. – เม.ย. 58 จ านวนความรู ้
ที่จัดเป็นระบบ 

2 เร่ือง กองกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลยัที่
สนใจ 

กองกลาง 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
    ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจได้งา่ยขึ้นมีเนื้อหากระชบั
ชัดเจน เป็นมาตรฐาน โดยผู้เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหา
ให้เป็นมาตรฐานสากล 

พ.ค. – ส.ค. 58 จ านวนความรู ้
ที่ปรับปรุง 

2 เร่ือง กองกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลยัที่
สนใจ 

กองกลาง 

5. การเข้าถึงความรู้      
 5.1 การปรับปรุงและน าความรู้ลงเว็บไซต์ KM ส.ค. – ก.ย. 58 จ านวนเร่ือง 

ที่น าลงเว็บไซต์ KM 
2 เร่ือง บุคลากร ใน

มหาวิทยาลยั 
กองกลาง 

6. การแลกเปลี่ยนความรู้  
ตลอดป ี

งบประมาณ 
 

 
- จ านวนคร้ัง CoP 

- ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายในทุก

กิจกรรม 

 
2 เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 

 
บุคลากรใน

กองกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลยัที่
สนใจ 

 
กองกลาง  6.1 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

  



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
7. การเรียนรู้      
 7.1 ได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ส.ค. – ก.ย. 58 - ร้อยละของจ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
ที่น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  

บุคลากรในกองกลาง กองกลาง 

 7.2  การยกย่องชมเชย ต.ค.58 - ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอน

ที่ 7.1  

ร้อยละ 10 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ในข้อ 7.1 

บุคลากรในกองกลาง กองกลาง 

 
ผู้จัดท า :     .................................................................................... 

(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตัุรสั) 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

    

 
 



กิจกรรมการจัดการความรู้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1.  การร่างหนังสือราชการ ไม่ใช่เรื่องยาก ต.ค.57   ผู้ปฏิบัติงานด้านธรุการ 

ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อ
พัฒนาวิธีการเขียนและร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ 

  ได้องค์ความรู้ วิธีการเขียน 
ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
และเผยแพร ่

  1. บุคลากรงาน
บริหารงานท่ัวไป 
กองกลาง 
  2. ผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการของแต่ละกอง 
  3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ธุรการของแต่ละฝ่าย
ในกองกลาง 

งานบริหารทั่วไป 
กองกลาง 

2.  การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ e-document มี.ค.58   ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ด้าน
เอกสาร ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบการรับ-ส่ง
เอกสารของมหาวิทยาลัยใน
ระบบ e-document 

  มีการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
เอกสารเพื่อพัฒนาระบบ
รับ-ส่งเอกสารของของ
มหาวิทยาลยั 

  1. บุคลากรงาน
บริหารงานท่ัวไป 
กองกลาง 
2. ผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการของแต่ละกอง 
3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ธุรการของแต่ละฝ่าย
ในกองกลาง 

งานบริหารทั่วไป 
กองกลาง 

 
  



ล าดับ หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3. เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ KM FOR PR พ.ค.- มิ.ย.58 ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีได้มีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เรื่อง
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสาร บันทึกภาพ
เคลื่อนไหวเพื่อการสื่อข่าว
การเขียนข่าว และการสร้าง
ความประทับใจ ด้วยหัวใจ
แห่งการบริการ 

  ได้องค์ความรู้เพื่อ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติงานและ
น าไปเผยแพร ่

1. บุคลากรงาน
ประชาสมัพันธ์ 
2. ผู้รับผดิชอบด้าน
การประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน
เครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั 

งานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง 

 
  



 
 

ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้กองกลาง 



 


