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แบบฟอรมการเสนอผลงานเพ่ือประกวดรางวัล 
KU-KM Best Practice Awards 
************************* 

 
๑. ช่ือผลงาน PR Super Live! Like เลย!!. 

๒. ช่ือสวนงาน งานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ กองบริหารท่ัวไป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

3. เปาหมายและจุดประสงค 

ในยุคท่ีทุกสิ่งทุกอยางถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและเปนยุคของขอมูลขาวสารท่ีทุกคนสามารถเขาถึง

ทุกสิ่งบนอินเตอรเน็ตไดดวยปลายนิ้ว การสื่อสารบนคอมพิวเตอรท่ีมีสัญญาณอินเตอรเน็ตหรือทําผานมือถือ 

สมารทโฟนท่ีใหท้ังความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย การใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือความสะดวกในการสื่อสาร

ตามแพลตฟอรมท่ีเปนท่ีนิยม เชน Facebook Line Utube และอีกมากมาย ซ่ึงลวนเปนแอพพลิเคชั่นท่ีเราเขา

ใชงานแทบทุกวัน นอกจากนั้นการพลิกโฉมของนวัตกรรม ผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีการบริการท่ีงายข้ึน ราคา

ถูกลง ทําใหคนจํานวนมากสามารถเขาถึงเทคโนโลยไีดงายข้ึนกวาเดิม การสื่อสารมวลชน ก็มีการพลิกโฉมครั้ง

ใหญเชนกันเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตัล การตอบสนองผูบริโภค การเขาถึงกลุมเปาหมาย

จํานวนมากดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี งานวิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ กองบริหารท่ัวไป เปน

หนวยงานภายใตสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงมีวิสัยทัศนองคกร ดานการบริการดวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสูองคกรท่ีมีคุณภาพ มีเปาประสงคดานการบริหารจัดการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี สนองนโยบายได

อยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร คือ เสริมสรางและพัฒนาบุคลากร 

(SMART STAFF) พัฒนาระบบและกลไกดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (SMART SYSTEM) และ สนับสนุน

นโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (SMART SUPPORT) ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ยุทธศาสตรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (ป ๒๔๖๑-๒๕๖๕   

 
 

 

 งานวิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ กองบริหารท่ัวไป ไดนํายุทธศาสตรดังกลาวมา

ขับเคลื่อนการทํางานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยมีเปาหมายเพ่ือ

สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายองคกร โดย

การวิเคราะหปญหา การระดมความคิดของบุคลากรในหนวยงาน ไดเกิดการนําเทคโนโลยีใกลตัว คือ 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี การใชประโยชนจากแพลตฟอรมทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซ่ึงมีผูใชงานท่ัวโลก และเขาถึงกลุม

ผูใชงานไดตามกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว จํานวนมาก โดยการสราง Fanpage ทาง Facebook ชื่อ KU KPS 

Soceity เปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทํางานประชาสัมพันธเชิงรุก และพัฒนาระบบถายทอดสด 

(Live) บน Fanpage ดังกลาว โดยมีวัตถุประสงค คือ 

 ๓.๑ การสรางชองทางการประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา 

เขตกําแพงแสน ใหมีประสิทธิภาพ เขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมาก ลดคาใชจายในการจางสื่อโมษณา เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ  

๓.๒ เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับขาวสารท่ีรวดเร็ว และเปนสื่อตนทางการนําเสนอขาวสาร 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนท่ีถูกตอง ออกสูนิสิต บุคลากร ประชาคม สังคม 

และประเทศชาติ  

4. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 

 งานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ กองบริหารท่ัวไป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการจัดการความรู

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในการใหคําแนะนําในการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงาน ผานการ
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ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับคําปรึกษาและการแนะนําจากทีมพ่ีเลี้ยง

ของคณะกรรมการจัดการความรูสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน รวมถึงการไดรับการสนับสนุนจาก

ผูอํานวยการกองบริหารท่ัวไป ในการติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 4.1 ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มอบนโยบายการจัดการความรูใหแกกอง

บริการท่ัวไป ตามวิสัยทัศนของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีวา “บริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู

องคกรท่ีมีคุณภาพ” โดยใหแตละกองจัดทํา 1 กอง 1 KM ผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน 

 4.2 ผูอํานวยการกองบริหารท่ัวไป ถายทอดนโยบายการดําเนินงานจัดการความรูใหกับรักษาการ

แทนหัวหนางานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ กองบริหารท่ัวไป ผานท่ีประชุมคณะกรรมการกอง

บริหารท่ัวไป 

 4.3 รักษาการแทนหัวหนางานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ ถายทอดนโยบายการ

ดําเนินงานจัดการความรูใหกับผูปฏิบัติงาน ผานการประชุมภายในหนวยงาน เปดโอกาสใหรวมกันแสดงความ

คิดเห็นในการกําหนดประเด็นความรู ท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักและวิสัยทัศนของสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสนโดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและทีมพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาใน

การวางแผนการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงาน   

 4.4 หัวหนางานนําประเด็นความรูท่ีได เขาพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

กองบริการท่ัวไป เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการจัดการ

ความรูสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตอไป 

 4.5 เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงเริ่มดําเนินการวาง

แผนการทํางานโดยการจัดตั้งคณะทํางานภายในงานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ และเครือขาย

ผูปฏิบัติงาน ดานโสตทัศนูปกรณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยไดรับการ

สนับสนุนจากผูบังคับบัญชาในดานงบประมาณจัดซ้ืออุปกรณใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงานและพัฒนาการ

ถายทอดสดใหมีประสิทธิภาพ การคัดเลือกผูดําเนินรายการ Live สด ผานชองทางสื่อออนไลน การปรับปรุง

กระบวนการทํางานในอดีตท่ีเกิดปญหา การเรียนรูจากอดีต วางแนวทางการทํางานในปจจุบัน ศึกษาการ

ทํางานอยางเปนระบบ ทดลอง ทดสอบ เรียนรูจากขอผิดพลาด ท่ีเกิดข้ึน  จึงเกิดเปนการเผยแพรท่ีมียอด

ผูติดตาม การแชรสงตอขอมูล Contents ท่ีเปนกระแส มีกลุมผูติดตามและนําเผยแพร โดมมีการรับชม สูงสุด

ถึง 220,000 ครั้ง ในการรับชมวีดีโอ จากสถิติการรับชมวีดีโอ 1 มกราคม 2561 – 1 พฤษภาคม 2562 

อันเปนท่ีมาของการพัฒนาและตอยอดองคความรูในการดําเนินงานถายทอดสด และเกิดเปน  “PR Super 

Live! Like เลย!!” 

5. วิธีการ แนวทาง กระบวนการดําเนินงานการจัดการความรู 

    (รายละเอียดคําอธิบาย รูปแบบ/โมเดลการจัดการความรู  

๑. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูและทีมงาน

วิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ คณะกรรมการบริหารกองบริหารท่ัวไป คณะกรรมการบริหาร

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  ซ่ึงไดรวมกันพิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
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ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือวิเคราะหปญหา

จากการทํางาน โดยมีการกําหนดเปาหมายและขอบเขตการจัดการ เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู งานวิเทศ 

ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ โดยพิจารณาจากการทํางานจากอดีต ปจจุบัน และการวางแผนดําเนินการ

ในอนาคตเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน  

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสูสังคมดิจิตัล การสื่อสาร ประชาสัมพันธในสังคมออนไลน 

นํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางานการเขาถึงกลุมคนเปาหมายท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ทันตอเหตุการณ และเปน

ตนทางการสื่อสารองคกรตอมวลชน และสื่อสารมวลชน  ซ่ึงในอดีตงานดานประชาสัมพันธ วิทยาเขต

กําแพงแสน เคยไดรับการรองเรียนเรื่องความลาชาในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ กิจกรรมสูภายในและ

ภายนอกองคกร  จากปญหาดังกลาวบุคลากรงานวิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ ไดรวมกันวิเคราะห

ปญหาและแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสื่อยุคดิจิตัล  การพัฒนาชอง

ทางการสื่อสารองคกรในชองทางท่ีรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมผูรับสาร ผานชองทางของ 

Platform ท่ีเปนท่ีนิยม และมีกลุมคนเขาถึงเปนจํานวนมาก เชน Facebook Utube และ Line โดยใน

เบื้องตนไดดําเนินการกระบวนการคิด สรางเนื้อหา (Content) วางกลยุทธทางการตลาดท่ีนาสนใจและขาวท่ี

เปนกระแส สรางชิ้นงาน และโฆษณาผลลัพธใหตรงใจกลุมเปาหมาย และนํารายงานการเขาถึงมาปรับ

กระบวนการนําเสนอ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการสนับสนุนคาใชจายในการสรางกลุมผูติดตาม 

การลงโฆษณาเพ่ือกระตุนยอดติดตามและยอดแชรเพ่ือสรางฐานผูเขาเยี่ยมชมและติดตามเพจ KU KPS 

Soceity  บน Platform Facebook ซ่ึงดูแลเพจโดยงานวิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ และ การ

พัฒนาการถายทอดสดเพ่ือใหทันตอเหตุการณแบบ Real times 

๒. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)  

ข้ันตอน กระบวนการสรางและแสวงหาความรู 
 

 
 

 

 

๑) มีจัดการประชุมกลุมยอยงานวิเทศ ประชาสัมพันธ 

และชุมชนสัมพันธ ในการระดมสมอง การแสวงหา

ความรูจากสื่อออนไลน ดังตัวอยางการเรียนรูใน

ชองทางตอไปนี้ 

https://www.youtube.com/watch?v=u5mvU2

qrQ4U  

 

๒) สรางกลุมผูติดตาม การลงโฆษณาเพ่ือกระตุนยอด

ติดตามและยอดแชรเพ่ือสรางฐานผูเขาเยี่ยมชมและ

ติ ด ต า ม เ พ จ  KU KPS Soceity  บ น  Platform 

Facebook ซ่ึงดูแลเพจโดยงานวิเทศ ประชาสัมพันธ 

และชุมชนสัมพันธ 

https://www.youtube.com/watch?v=u5mvU2qrQ4U
https://www.youtube.com/watch?v=u5mvU2qrQ4U
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๓) หลังจากศึกษาระบบการ Live ขอมูลตามชองทาง

ตางๆ และมีฐานผูติดตามเพจ KU KPS Soceity เปน

ท่ีเรียบรอยแลว คณะทํางานจัดการองคความรู งาน

วิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ ไดทําการ

สํารวจอุปกรณ ทรัพยากรท่ีใชในการถายทอดสดจาก

อุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีมีอยูแลว  เริ่มจากทดลอง

จากมือถือ ระบบ Android (Sumsung Note Fan)  
 

 
 

๔) ทดสอบระบบถายทอดสดและเผยแพรครั้งแรก  

งานวิ่งมินิฮารฟ มาราธอน มกราคม ๒๕๖๑  

พบปญหาความสวางไมเพียงพอ ระบบสัญญาณไร

สาย 

 

 

๑  

 

๒  

 
 

๕) จากการทดสอบระบบและปฏิบัตกิารจริงไดพบ

ปญหาในการถายทอดสด จึงไดนํากลับมาประชุม

ระดมสมองวางแนวทางแกไข เรียนรูจากขอบกพรอง 

และปรับปรงุกระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ 

สัญญาณไรสาย เพ่ิมอุปกรณสลับสัญญาณภาพ เพ่ิม

กลอมใหถายทอดไดจากหลายมุมมอง ศึกษาจาก

เครือขายการปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณเพ่ิมเติม และ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูท่ีมีประสบการณในการ live 

ของเครือขายสื่อมวลชนภูมิภาคตะวันตก แลวนํามา

ประยุกตกับอุปกรณเพ่ิมเติม  

๓ 

 
 

๔ 

 

 

๓. การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)  

การรวบรวมความรู ท่ีเปนความรู ท่ีเห็นชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรู ท่ีอยูในตัวคน (Tacit 

Knowledge) มาจัดเก็บใหเปนระบบ ใหสามารถเขาถึงและคนหาไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยการจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน คลังความรูใน Website สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)  

มีการสรางความม่ันใจวาความรูท่ีไดมีการรวบรวมและจัดเก็บเปนความรูท่ีถูกตอง ทันสมัยและเปนประโยชน

ตอการนําไปใช หรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง ในการจัดทําคูมือตางๆ จึงกําหนดใหมีการแตงตั้ง

คณะทํางานการจัดการความรู สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และ

นําองคความรูดังกลาวไปเผยแพรทางสื่อตางๆ 
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๕. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)  

มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู การนําบุคคลท่ีมีความรูและประสบการณท่ีแตกตางกันเขามาประชุม 

หรือทํางานรวมกันเปนทีมขามสายงานหรือการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูทางระบบเทคโนโลยีการ

ถายทอดสดกับเครือขายผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธภายในวิทยาเขตกําแพงแสน และ เครือขายสื่อมวลชน

ภูมิภาคตะวันตก 

๖. การเรียนรู (Learning)  

มีบุคลากรและเครือขายผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ไดรับความรูหรือประสบการณใหม มีการนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน และสงผลตอยอดองค

ความรูไปพัฒนาตอไปเพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา ปรับปรุงงาน หรือการสรางนวัตกรรม

ในการบริหาร โดยมี Model PDCA ในการจัดการความรูของหนวยงาน  

6.  รูปแบบหรือโมเดลท่ีใชในการจัดการความรูของสวนงาน 

 

 
 

Model PDCA 

 Plan: กองบริหารท่ัวไป งานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ ไดวางแผนการประชาสัมพันธ

ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของวิทยาเขตใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ดวยอุปกรณท่ีทันสมัยและ

วิธีการท่ีเขาถึงงาย   
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 Do: กองบริหารท่ัวไป งานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ ไดใชระบบการแพรภาพสด (Live) 

ในการประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมของวิทยาเขต เพ่ือใหสะดวกและรวดเร็วในการรับขาวสารของ

กลุมเปาหมาย โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประสานทีมผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ ในการวางแผน

คัดเลือกกิจกรรมของวิทยาเขตกําแพงแสนท่ีตองการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับทราบหรือเขารวม

กิจกรรมท่ีวิทยาเขตจัดข้ึน จากนั้นหาขอมูล ศึกษาขอมูลวิธีการ Live อยางถูกตองผาน Page Facebook ของ

วิทยาเขตกําแพงแสน (KU KPS Society) ซ่ึงมีกลุมเปาหมายท้ังบุคคลภายนอก บุคลากรภายในและนิสิต   

 Check: กองบริหารท่ัวไป งานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ ไดตรวจสอบคุณภาพของการ

เผยแพรขาวสารกิจกรรม โดยตรวจสอบคุณภาพของวิดีโอท่ีไดเผยแพร และปรับปรุงเทคนิคท่ีใช เพ่ือนําขอ

ปฏิบัติท่ีดี หรือสวนท่ีหนวยงานตองแกไขเขาสูกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 Act: กองบริหารท่ัวไป งานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ ไดนําขอเสนอแนะท่ีได นํามาพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

7. ผลการดําเนินการหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการความรู. 

 ๗.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีชองทางในสื่อสาร ประชาสัมพันธองคกร ท่ี

รวดเร็ว ถูกตอง เขาถึงกลุมบุคคลเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ 

 ๗.๒ การพัฒนางานประชาสัมพันธเชิงรุก มีพ้ืนท่ีสื่อในการเผยแพรภาพลักษณองคกร งานดาน

การศึกษา งานวิจยั งานบริการวิชาการ สูภายในและภายนอกองคกร  

 ๗.๓ ประหยัดงบประมาณดานประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกําแพงแสน สูสาธารณะชนในวงกวาง เชน การจัดการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิ ฮาฟ มาราธอน การจัดงาน

เกษตร กําแพงแสน เทศกาลชมพูพันธุทิพย  

 ๗.๔ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแชรประสบการณ อุปกรณ และชองทางการสื่อสารสูสาธารณะ 

ระหวางบุคลากรดานประชาสัมพันธ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

 ๗.๕ ภาพลักษณการเปนองคกรคุณภาพท่ีมีการวางแผนพัฒนาองคกร ระบบการทํางาน ท่ีใชเทคโนโลยี 

นวัตกรรม ทันตอการเปลี่ยน พลิกโฉมสู KU 4.0 : The future is here !!! และ“ดิจิทัลไทยแลนด 4.0”  

 

8. ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการความรู ตอคน งาน ทรัพยากร และองคกร                                                                             

๘.๑ ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการความรูตอ “งาน”  

๑  งานวิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ กองบริหารท่ัวไป ไดรับความรวมมือจาก

บุคลากรในการจัดการความรู ซ่ึงทีมเกิดการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ และ การ

จัดการความรูของหนวยงาน เกิดกระบวนการวิเคราะหปญหารวมกัน การแบงปนขอมูลท่ีไดมาจากการสืบคน 

การเรียนรูดวยตนเองในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงกระบวนงาน

เนื่องจากบุคลากรผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธนั้น สวนหนึ่งมาจากสายงานดานวิเทศสัมพันธ การรวมกัน

จัดการความรูของหนวยงานดานประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนเทคนิคเฉพาะทางตองอาศัยความเชี่ยวชาญจาก

ผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ จึงตองมีการเรียนรูรวมกันของหนวยงานซ่ึงเปนประโยชนตอการแบงปน
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ทรัพยากรบุคคลภายในงานใหสามารถรวมกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตรสํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน “เสริมสรางและพัฒนาบุคลากร (SMART STAFF)” 

๒  หนวยงานเกิดการเรียนรูจากปญหาการทํางานท่ีพบจากขอรองเรียนในอดีต เกิดการวิเคราะห

และพัฒนาระบบการทํางานดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหเขาถึงงาย ตรงกลุมเปาหมาย รวดเร็ว ถูกตอง เพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางาน ตามยุทธศาสตรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน “พัฒนาระบบและกลไกดวย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี (SMART SYSTEM)” 

๓ มีการจัดการความรูท่ีเปนระบบในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานดิจิตัลมาใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทํางานใหเขาถึงงาย ถูกตอง รวดเร็ว ตรงเปาหมาย ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมยุคใหม ซ่ึงเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ การสรางภาพลักษณองคกร และ เปน

ตนแบบในการทํางานใหกับเครือขายผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และการใช

การสื่อสารออนไลนใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ซ่ึง งานวิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ กอง

บริหารท่ัวไป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เปนหนวยงานสวนกลาง ท่ีสนับสนุนนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย (SMART SUPPORT)  

๘.๒ ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการความรูตอ “ทรัพยากร”  

๑ ประหยัดงบประมาณดานการประชาสัมพันธผานสื่อสารมวลชนซ่ึงมีราคาสูง 

๒ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู การแบงปนอุปกรณดานโสตทัศนูปกรณ และชองทาง

ในการถายทอดสดกับเครือขายประชาสัมพันธ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

๓) ทําใหเกิดการเรียนรู ทดลองประยุกตใชอุปกรณในการถายทอดสด จากระบบ

โสตทัศนูปกรณท่ีมีอยูเดิม เปนการลดตนทุนการผลิตสื่อ 

๔ การพัฒนาบุคลากรทางการประชาสัมพันธ ภาพลักษณองคกร เกิดการรับรูในวงกวาง การ

เขาถึงขาวสารอยางถูกตอง รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และไดรับประสิทธิผลสูงสุดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางเทคโนโลยีดิจิตัล 

๘.๓ ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการความรูตอ “องคกร” ดานกาฃ 

    เกิดสังคมแหงการเรียนรู บุคลากรเรียนรู พัฒนากระบวนการทํางาน และการถายทอดออกสู

สาธารณะ เพ่ือเปนองคความรูท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได มีแบบแผน แนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม 

กอใหเกิดเปนคลังทรัพยสินทางปญญา เปนผลผลิตท่ีมีคุณคา เกิดประโยชนตอองคกร สังคม และประเทศชาติ  

9. แหลงรวบรวมความรู / ศูนยกลางความรูของหนวยงาน : URL:\\               

        Website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   

   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน     

   การจัดการความรู 

   งานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ                                                                            

เพจ: http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/13-2018-03-09-03-47-48/56-commit-assurance-6 
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 ขอมูลสถิติหรือตัวอยางการนําความรูท่ีจัดเก็บไปใชประโยชน. 

 

 
ตัวอยาง สถิติการเขาชมวีดีโอใน เพจ KU KPS Soceity 

  

  จากการจัดการองคความรู PR Super Live! Like เลย!!. ตั้งแตเดือน มกราคม 256๑ – ปจจุบัน 

ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลัการดานการประชาสัมพันธท่ีเขาถึงงาย รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ งานวิเทศ 

ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ ไดมีการวางแผนข้ันตอนการทํางาน การประยุกตใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ

ของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน เดิน-วิ่ง มินิฮารฟ มาราธอนครั้งท่ี ๖ เดือน มกราคม 

๒๕๖๑ เปนตนมา ไดมีการปรับปรุง ทดสอบ การดําเนินการถายทอดสดมาโดยตลอด จากภาพตัวอยางสถิติ 

คือการถายทอดสด LIVE แตงกวาพาเดิน นองเซียนพาชิม งานเกษตร กําแพงแสน 2561 มีการรับชมวีดีโอถึง 

4.5 หม่ืนครั้ง รวมท้ังยอด LIkE ยอดแชร ออกไปจํานวนมาก นั้น ทําใหหนวยงานเครือขายประชาสัมพันธเกิด

ความสนใจในระบบถายทอดสด ถึงมีการนําองคความรู PR Super Live! Like เลย! ! ของงานวิ เทศ 

ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ ไปถายทอดในการประกวด ธิดาเกษตรกําแพงแสน 2561 และ การแขงขัน
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สุภาพบุรุษหุนดี สุภาพสตรีหุนสวย ครั้งท่ี 4 จัดโดย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน ซ่ึงก็ไดรับการ

สนใจเขาชมมากเชนกัน โดยงานวิเทศ ประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธ ไดรวบรวมประเด็นท่ีเกิดจากการนํา

องคความรูไปใชงานของหนวยงานเครือขายมาปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการและระบบปฏิบัติการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จากปญหาท่ีพบ ซ฿งจากสถิติการรับชมในการ Live สด ตอมา คือ นําชมชมพู

พันธทิพย ป 2562 มียอดผูรับชม กด Like และ แชรการถายทอดสดเพ่ิมมากข้ึนถึง 86,000 คน  

๑0. ปญหา / อุปสรรค และแนวทางการแกไข (ถามี      

ปญหา / อุปสรรค แนวทางการแกไข ผูรับผิดชอบ 

-เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนไปอยาง

รวดเร็ว 

 

 

-สัญญาณอินเตอรเน็ตออนในบาง

พ้ืนท่ี 

 

 

-การปรับปรุงอุปกรณใหเกิด

ประสิทธิภาพ ติดตามศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู

เสมอ   

- ใชตัวสงสัญญาณเพ่ิม 

- การตรวจสอบระบบปฏิบัติงาน

ไรสายกอนดําเนินงานทุกครั้ง 

ทีมงานวิเทศ ประชาสัมพันธ และ

ชุมชนสัมพันธ 

                                                                                          

๑1. รายละเอียดอ่ืนๆ (ถามี  เชน วิสัยทัศน กลยุทธ ฯลฯ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูของสวนงานตางๆ  

 

๑๒. ชื่อผูนําเสนอผลงาน / ผูประสานงาน (กรุณาระบุ  

ชื่อ สกุล นส.นันทพร มากมูล 

เบอรโทรศัพท ๐๘๖๐๒๙๙๔๔๘ 

Email kpsnpm@ku.ac.th 

                                                                               

วิสัยทัศนของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

“บริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูองคกรท่ีมีคุณภาพ” 
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