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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของนิเทศศาสตร์ 

 
 

1.1 ที่ตั้ง 

วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 065-942-3638 

 
1.2 ประวัติและความเป็นมา 

“นิเทศศาสตร์” เป็นองค์ความรู้หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื่อสารที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
อดีตเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคนี้ ส่งผลให้
ศาสตร์เก่าแก่ศาสตร์นี้ ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่า ภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) กำลัง
ปรับเปลี่ยนในหลายด้านและกำลังถูกท้าทายในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติวิชาชีพ ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่า
บัณฑิตนิเทศศาสตร์อาจหางานทำเกี่ยวกับงานนิเทศศาสตร์โดยตรงได้ยากขึ้น เนื่องจากองค์กรสื่อดั้งเดิมอย่าง
สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสารและสื่อวิทยโุทรทัศน์ มีการปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมากเพราะประสบปัญหาขาดทุน
จากการไม่มีรายได้โฆษณาเข้ามาหมุนเวียนองค์กรสื่อเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านการสื่อสารก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับขับเคลื่อน
สังคมและเพื่อเป็นการปรับให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยที่บูรณาการรวมศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ ของการสื่อสารและการสร้างสรรค์สื่อเอาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น  ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยีสื่อ ด้านสื่อดิจิทัล ด้านการออกแบบการสื่อสาร ธุรกิจการสื่อสาร และด้านการ 
ออกแบบสื่อใหม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารในอนาคตและยังตอบรับ
วัฒนธรรมดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น 
  ศาสตร์ด้านการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ สื่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ยังมีความสำคัญแทบทุก
ด้าน ทั้งในชีวิตประจำวัน วงการธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม  ใช้ในการเมืองการปกครอง ใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในสังคม ใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม และใช้ ในการศึกษาได้ โดย
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ 
 ความสำคัญดังกล่าว คงไม่เป็นการกล่าวเกินจริง  หากจะสรุปความสำคัญของการสื่อสารว่า “การ
สื่อสารคือหัวใจในการดำรงอยู่ของมนุษย์” เนื่องจากการสื่อสารเข้าไปมีบทบาทในชีวิตมนุษย์และสังคมอย่าง
เด่นชัด ดังนั้นการศึกษานิเทศศาสตร์ สื่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ให้เข้าใจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือว่าเป็นการเติมเต็มศักยภาพของผู้ศึกษาให้พร้อมที่จะเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  และดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งมั่นคงของสังคม
มนุษยชาติด้วยเช่นกัน  
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ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ
การเติบโตของหน่วยงาน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาศาสตร์ทางด้านนิ เทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  จึงเห็นควรยกฐานะและควบรวมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์และสาขาวิชา
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 
เป็นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารใน
อนาคตและยังตอบรับวัฒนธรรมดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ใน
สายงานด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับต่อไป 

 
1.3 บุคลากร 

บุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
ข้าราชการ - 6 2 8 2 4 2 - 8 
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พนักงานแผ่นดิน)  

- 9 9 18 10 8 - - 18 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
(พนักงานรายได้) 

- 17 6 23 18 2 1 1 22 

ลาศึกษา  - - 1 1 1 - - - 1 
รวมทั้งสิ้น - 32 17 49 30 14 3 1 49 

 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานแผ่นดิน) - 2 3 - 5 

พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานรายได้) 1 4 - - 4 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว 1 - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 6 3 - 10 

เขตพ 
 

แหล่งข้อมูล : งานบริหารงานบุคคล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของนิเทศศาสตร์ 

 

2.1 วิสัยทศัน์ (Vision) 
     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักสื่อสารเชงิสร้างสรรค์เพือ่สังคม บนฐานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” 
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทำดี พูดดี แต่งกายดี 
M = Smart Management: การบริหารจดัการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี    
       รับผิดชอบต่อสังคม ทำดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และ

นำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนำเสนอที่ด ี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม 

และนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมรีูปแบบการนำเสนอที่ด ี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มี

เทคโนโลยีทีท่นัสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดี
และทำด ี

2.2 พันธกิจ (Mission) 
1)  ผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถในด้านนิเทศศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของสถาน

ประกอบการ 
2) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรและผูป้ระกอบการ

ด้านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านนิเทศศาสตร ์ และเพื่อเป็นการระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
3) ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตรแ์ก่ชุมชนและสังคมอย่างมี 

คุณภาพ 
4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาสถาน

ประกอบการและสงัคม 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 
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2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 
and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็น
ไท ย  (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service 
Center and Sustain the Thainess) 

4 ) วิจั ย  สร้ างนวัตกรรมและองค์ ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and 
Develop Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 
( Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network 
Participation) 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส  
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)  

2.6 อัตลักษณ ์(Identity) 
เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ  

 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์  
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชพี มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน 
ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
1) เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
   เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และ
บุคลิกภาพ ที่สะท้อน ความเป็นวังสุนันทา และเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2) เอกลักษณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
มุ่งเน้นความเป็นวัง สร้างสรรค์ผลงานด้านการภาพยนตร์และสื่อใหม่สู่สากล นิยามคำสำคัญ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสืบสานความเป็นวังสุนันทา  

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ  

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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สว่นที่ 3 
แผนการจัดการความรู้ วิทยานิเทศศาสตร์ 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  
   ข้อ 1 ยกระดับการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร    โดยยึด
หลักแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา พ.ศ. 2563-2567  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence – EdPEx) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ

ข้อ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร      เพื่อเปน็ผู้ที่
มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

ข้อ 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลั ย    โดยใช้
เครื่องมือการจัดการความรู้ในการพัฒนาบุคลากร และเตรียมความพร้อมการจัดการความรู้สู่มาตรฐาน KM 
ISO 30401 : 2018 ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

ข้อ 4 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานกำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจ 
ของหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กร และเครือข่าย
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (พันธมิตร) โดยมุ่งหวังให้เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ
กระบวนงานใหม่ ตลอดจนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 

ข้อ 5 สร้างระบบการจัดการความรู้ขององค์กร (Platform for the Knowledge Management 
Organization) ที่ บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ ส า ม า ร ถ เข้ า ถึ ง ไ ด้ โ ด ย ง่ า ย  เพื่ อ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และสนับสนุนต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ในการเป็น มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่
มีอัตลักษณ์  “Niche Guru University” 
 
3.2 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้  

1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  (องค์ความรู้ ) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ            
ที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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 3.2.2 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ 
1) จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ ์(2 องค์ความรู)้ 
2) ร้อยละของบุคลากรที่นำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  (ร้อยละ 50)
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3.3 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประปีงบประมาณ 2565 

 
แบบฟอร์มที่ 1 : การจำแนกองค์ความรู้ทีจ่ำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องคค์วามรู้ที่จำเป็น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยัง่ยืน 

2.7 วารสารวิชาการี่ไดร้ับ
การยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

สายวิชาการ 
1) การจดัทำวารสารวิชาการเพือ่เข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลยัให้
เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้
เป็นมืออาชีพ 

1.1 บัณฑิตมีคณุภาพ
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะ
ทางเป็นที่ยอมรับของผูใ้ช้
บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้
งานตรงความตอ้งการของ
ประเทศ 

สายวิชาการ 
2) การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการเรียนการ
สอนออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-Based 
Learning ของอาจารยว์ิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
 
 
สายสนับสนุน 
1) การออกแบบเนื้อหาการสอนและการใช้
เว็บไซต์ส่วนตัว (LMS) เพื่อพัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์ 

 

 

 

ผู้ทบทวน : ................................................... 

             (อาจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ) 

ตำแหน่ง         รักษาราชการแทน 

      รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

      ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

 

ผู้อนุมัติ :  ........................................................... 

             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา) 

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

               ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4 แผนการจัดการความรู ้วิทยานิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบคุลากรสายวิชาการ 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1  

ชื่อหน่วยงาน  : วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์

ประเดน็ยุทธศาสตร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 1 พฒันาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

องค์ความรู้ที่จำเปน็ (K)  :  การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-Based Learning ของอาจารย์วทิยาลัยนิเทศศาสตร ์
 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การกำหนดองคค์วามรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการ

ความรู ้

1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ คืออาจารย์มีทักษะพัฒนาการเรียนการ

สอนออนไลน์สู่ศกัยภาพ Project-Based 

Learning 

ต.ค. 2564 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

สมาชิกกลมุความร ู

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (KM) และ

กำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 

KM 

สมาชิกกลมุความร ู

1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเปน็ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 1. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

สมาชิกกลมุความร ู

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความเชี่ยวชาญ

ด้านการสอนออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-

Based Learning โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด

ธ.ค. 2564 1. วธิีปฏิบัติเรือ่ง การเสริมสร้างทักษะ

พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่

ศักยภาพ Project-Based Learning ของ

กองนโยบายและแผน 

- คุณอํานวยกลุม่

ความร ู



 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 12 
 

 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

บทเรียนวิธีปฏิบตัิรายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม อาจารยว์ิทยาลยันิเทศศาสตร์ของสมาชิก

กลุ่มความรู ้

 

- สมาชิกกลมุความร ู

3 การปรับปรงุ ดดัแปลง ความรู้

บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี

ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุม่ย่อยเพื่อสกัด

องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ

รายบุคคล    

ธ.ค. 2564 1. แนวทางการเสริมสร้างทักษะพัฒนาการ

เรียนการสอนออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-

Based Learning ของอาจารย์วิทยาลัย

นิเทศศาสตร์ ทีผ่่านการสกัดความรู้จาก

กลุ่มความรู ้

- คุณอํานวยกลุ่ม

ความร ู

- สมาชิกกลมุความร ู

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้

เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย

นำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 

ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบตัิ 

 1. แนวการปฏบิัติในการเสริมสร้างทกัษะ

พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่

ศักยภาพ Project-Based Learning ของ

อาจารยว์ิทยาลยันิเทศศาสตร์ ที่สามารถ

นำไปปฏิบัติได้จริง 

- คุณอํานวยกลุม่

ความร ู

- สมาชิกกลมุความร ู

4 การนำความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการ

ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

4.1 สมาชกิกลุม่นำองค์ความรูเ้รื่องการ

เสริมสร้างทักษะพัฒนาการเรียนการสอน

ออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-Based Learning 

ของอาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ไปใช้ในการ

การจดัการเรยีนการสอนได้   

ม.ค.– พ.ค. 

2565 

1. อาจารย์สามารถพัฒนาการเรียนการ

สอนออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-Based 

Learning 

- คุณอํานวยกลุม่

ความร ู

- สมาชิกกลมุความร ู

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการนำองค์

ความรู้ไปปฏิบัติใหก้ับกองนโยบายและแผน 

พ.ค. 2565 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงาน และการประยุกต์ใช้

ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก

ที่นำองค์ความรูเ้รื่องการเสริมสร้างทักษะ

พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่ศักยภาพ 

Project-Based Learning ของอาจารยว์ิทยาลยั

นิเทศศาสตร์ ไปปฏิบัติ โดยสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้

หลังจากที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็น

องค์ความรู้เรื่องการเสริมสร้างทกัษะพัฒนาการ

เรียนการสอนออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-

Based Learning ของอาจารย์วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร์ 

มิ.ย. 2565  1. องค์ความรู้เรื่องการเสริมสร้างทักษะ

พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่

ศักยภาพ Project-Based Learning ของ

อาจารยว์ิทยาลยันิเทศศาสตร์ ที่ปรับปรุง

หลังจากที่นำไปปฏิบัติ 

- คุณอํานวยกลุม่

ความร ู

- สมาชิกกลมุความร ู

5.2 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค. 2565 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- คุณอํานวยกลุม่

ความร ู

- สมาชิกกลมุความร ู

  5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรงุ

องค์ความรู้เรื่องการเสริมสร้างทกัษะพัฒนาการ

เรียนการสอนออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-

Based Learning ของอาจารย์วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร์เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบตัิต่อไป 

 

ก.ค. 2565 1. องค์ความรู้เรื่องการเสริมสรา้งทกัษะ

พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่

ศักยภาพ Project-Based Learning ของ

อาจารยว์ิทยาลยันิเทศศาสตร์ปรับปรงุ

หลังจากที่พบผูท้รงคุณวุฒ ิ

  

- คุณอํานวยกลุม่

ความร ู

- สมาชิกกลมุความร ู

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ 6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ ส.ค. 2565 1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มบุคลากร - คุณอํานวยกลุม่
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

กลุ่มบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิชาการ 

6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้เรือ่งการ

เสริมสร้างทักษะพัฒนาการเรียนการสอน

ออนไลน์สู่ศักยภาพ Project-Based Learning 

ของอาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์

6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏบิัติ

ที่ดี  

6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเสริมสร้างทักษะ

พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่ศักยภาพ 

Project-Based Learning ของอาจารยว์ิทยาลยั

นิเทศศาสตร์ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจ

ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

  

สายวิชาการด้านงานวิชาการ 

2. เล่มสรุปองคค์วามรู้เรือ่งการเสริมสร้าง

ทักษะพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่

ศักยภาพ Project-Based Learning ของ

อาจารยว์ิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

ความร ู

- สมาชิกกลมุความร ู



 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 15 
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ผู้ทบทวน : ................................................... 

             (อาจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ) 

ตำแหน่ง         รักษาราชการแทน 

      รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

      ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

 

ผู้อนุมัติ :  ........................................................... 

             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา) 

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

               ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.1 แผนการจัดการความรู้ของบคุลากรสายวิชาการ 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจดัการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  กลุ่มงานวิจัย วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์
ประเดน็ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อย่างยั่งยืน 
องค์ความรู้ที่จำเปน็ (K)  :  การจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การกำหนดองคค์วามรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ ประชุมชี้แจง และคัดเลือกสมาชิกโดย
อาจารยท์ี่สนใจและอาจารย์ที่มปีระสบการณ์
ด้านการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI  

ก.ย. 2564 1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สมาชิกกลุ่ม
งานวิจัย วิทยาลัย
นิเทศศาสตร ์

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (KM) และ
กำหนดคุณอำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ก.ย. 2564 1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM 
ชื่อกลุ่ม R&A CCA. KM 

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้

1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเปน็ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ก.ย. 2564 1. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ความรู้เก่า องคค์วามรู้เอกสาร  บุคลคล     
และการดำเนินงาน 

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ทีม่ีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดทำวารสารวิชาการ โดยประชุมกลุ่ม
ย่อยและถอดบทเรียนวธิีปฏิบัติรายบุคคลจาก

พ.ย. 2564 1. วธิีปฏิบัติเรือ่งการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ของสมาชกิกลุ่มความรู ้
2. ไดเ้ทคนิคการถอดบทเรียน 

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
สมาชิกภายในกลุ่ม 
 

3 การปรับปรุง ดดัแปลง ความรู้
บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัด
องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล    

พ.ย. 2564 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดทำวารสารวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI ที่ผ่านการสกัดความรู้
จากกลุ่มความรู ้

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้
 
 

3.2 การปรับปรงุ ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย
นำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบตัิ 

พ.ย. 2564 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดทำวารสารวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI ที่สามารถนำไปปฏิบตัิ
ได้ 
2. การได้แนวคดิในการการจัดทำ
วารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI 

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้
 
 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้เรื่องการจัดทำ
วารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI ไปใช้ใน
การเขียนวารสารวิชาการ  

ธ.ค. 2564 
- เม.ย. 
2565 

1. การนำองค์ความรู้ที่สกัดได้มาสู่การปฏิบัติใน
การเขียนวารสารวิชาการ 
2. ได้แนวคิดในการเขียนวารสารวิชาการ 

คุณอำนวยและ
สมาชกิของกลุ่ม
ความรู ้
 
 

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการนำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติใหก้ับกองนโยบายและแผน 

เม.ย. 2565 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
5 การนำประสบการณ์จากการ

ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจาก
ที่นำองค์ความรู้เรื่องการจัดทำวารสารวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI ไปปฏบิัติ โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังจากที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และ
สกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการจดัทวารสาร
วิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

พ.ค. 2565 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดทำวารสารวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI ที่ปรับปรุงหลงัจากที่
นำไปปฏิบัติ 

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้
 

     

  

5.2 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

มิ.ย. 2565 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้
 

  5.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรงุ
องค์ความรู้เรื่องการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
ต่อไป 
 

มิ.ย. 2565 1. องค์ความรู้เรื่องการจัดทำวารสารวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ที่ปรับปรุงหลงัจากที่
พบผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้
 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
กลุ่มงานวิจัย วทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้เรือ่งการจดัทำ
วารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏบิัติ

ก.ค. 2565 1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานวิจัย 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์
2. เล่มสรุปองคค์วามรู้เรือ่งการจัดทำ
วารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI 

คุณอำนวยและ
สมาชิกของกลุ่ม
ความรู ้
 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 19 
 

 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดทำ
วารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานขอ้มูล TCI ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงาน
และนอกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ 

 

 

 

ผู้ทบทวน : ................................................... 

             (อาจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ) 

ตำแหน่ง         รักษาราชการแทน 

      รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

      ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

 

ผู้อนุมัติ :  ........................................................... 

             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา) 

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

               ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.4.2 แผนการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 
ชื่อหน่วยงาน  :  วิทยาลยันิเทศศาสตร ์
ประเดน็ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เปน็มืออาชีพ 
องค์ความรู้ที่จำเปน็ (K)  :  การออกแบบเนื้อหาการสอนและการใช้เว็บไซต์ส่วนตัว (LMS) เพือ่พัฒนาสื่อการสอนออนไลน ์
 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
1 การกำหนดองคค์วามรู้หลักที่

จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของหนว่ยงาน และ
กำหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู ้

1.1 กำหนดกลุม่เป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยนเิทศศาสตร์
ทุกคน  

สิงหาคม 
64 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ของวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (KM) และกำหนดคุณ
อำนวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

สิงหาคม 
64 

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม KM 

นายเอกนรินทร ์ปิยะ
ปัญญามงคล) 
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงาน
วิทยาลัย) 

1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเปน็ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สิงหาคม 
64 

1. องค์ความรูท้ี่จำเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ของวิทยาลัยนเิทศ
ศาสตร์ 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
2 การเสาะแสวงหาความรู้ทีต่้องการ 2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านงานวิชการ 
โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวธิีปฏิบัติรายบุคคล
จากสมาชิกภายในกลุ่ม 

ธันวาคม 
64 

1. วธิีปฏิบัติเรือ่งการออกแบบ
เนื้อหาการสอนและการใช้เว็บไซต์
ส่วนตัว (LMS) ของสมาชกิกลุ่ม
ความรู ้
 

บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ
ของวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

3 การปรับปรุง ดดัแปลง ความรู้
บางส่วนใหเ้หมาะสมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรูท้ี่ได้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏบิัติ
รายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้จาก
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล    

ธันวาคม 
64 

1. องค์ความรู้เรื่องการออกแบบ
เนื้อหาการสอนและการใช้เว็บไซต์
ส่วนตัว (LMS) เพื่อพัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน์ ไปใช้ในการจดัทำ
เว็บไซต์ส่วนตัว ที่ผ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่มความรู ้

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ของวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม
ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยนำองค์ความรู้จากข้อ 
3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ใหเ้หมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ 
 

มกราคม -
กุมภาพันธ์
65 

1. องค์ความรู้เรือ่งการออกแบบ
เนื้อหาการสอนและการใช้เว็บไซต์
ส่วนตัว (LMS) เพื่อพัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน์ ไปใช้ในการจดัทำ
เว็บไซต์ส่วนตัว ที่สามารถนำไป
ปฏบิัติได้ 

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ของวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

4 การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรูเ้รื่อง การออกแบบเนื้อหา
การสอนและการใช้เว็บไซต์ส่วนตัว (LMS) เพื่อพัฒนาสื่อ
การสอนออนไลน ์ไปใช้ในการจดัทำเว็บไซต์ส่วนตัว  

มกราคม-
พฤษภาคม
65 

1. ได้สร้างนวตักรรมหน้าเว็บไซต์
ส่วนตัวรูปแบบใหม่ของวิทยาลัย
และลดขั้นตอนในเรื่องบันทึก
ข้อมูลลงเว็บไซต์ส่วนตัว ได้

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ของวิทยาลัยนเิทศ
ศาสตร์ 4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จากการนำองค์ความรู้ไป  
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน สะดวกและรวดเร็ว 

5 การนำประสบการณ์จากการ
ทำงาน และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู ้

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากที่นำองค์
ความรู้เรือ่งการออกแบบเนื้อหาการสอนและการใช้
เว็บไซต์ส่วนตัว (LMS) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ ไป
ใช้ในการจดัทำเว็บไซต์ส่วนตัว ไปปฏบิัติ โดยสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้หลังจากที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์
ความรู้เรือ่งการออกแบบเนื้อหาการสอนและการใช้
เว็บไซต์ส่วนตัว (LMS) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ ไป
ใช้ในการจดัทำเว็บไซต์ส่วนตัว 

มิถุนายน-
กรกฎาคม
65 

1. องค์ความรู้เรื่องการออกแบบ
เนื้อหาการสอนและการใช้เว็บไซต์
ส่วนตัว (LMS) เพื่อพัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน์ ไปใช้ในการจดัทำ
เว็บไซต์ส่วนตัว..ที่ปรับปรุง
หลังจากที่นำไปปฏิบัติ 

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ของวิทยาลัยนเิทศ
ศาสตร์ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม
สำนักงานวทิยานิเทศศาสตร ์
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้เรือ่ง บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏบิัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องบคุลากรสายสนับสนุน
วิชาการของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนำไป
ปฏิบัติ 
 

สิงหาคม65 1. เล่มสรุปผลการดำเนินงานกลุ่ม
สำนักงานวทิยานิเทศศาสตร ์
2. เล่มสรุปองคค์วามรู้เรือ่ง
บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ
ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร ์
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

ผู้ทบทวน : ................................................... 

             (อาจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ) 

ตำแหน่ง         รักษาราชการแทน 

      รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

      ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

 

ผู้อนุมัติ :  ........................................................... 

             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา) 

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

               ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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3.5 การต่อยอดองคค์วามรู้สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม  
 ระบขุ้อมูลการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม 
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ภาคผนวก 
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