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กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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ค ำน ำ 
  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร

ภายในกองกิจการนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

มีหัวข้อการจัดการความรู้ จ านวน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคในที่

ท างาน 2) การบริหารจัดการด้านการเงินของกองกิจการนักศึกษา 3) การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลาและทันสถานการณ์ ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ซึ่งท าให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )   
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แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2526 มาตรา 11
ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ของส่วนราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการนั้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ท าให้เกิดประโยชน์  
ต่อประชาชนองค์กรและประเทศชาติ  

กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถภาพในด้านต่าง ๆ 
ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งให้บริการนักศึกษาและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  สังคม คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้อง
ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.  เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือพัฒนาการบริหารด้านกิจการนักศึกษา และบุคลากรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และพัฒนา  
อย่างยั่งยืน 

4.  เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษาในการวางแผน และประกอบการตัดสินใจ  
แก่ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจของกองกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงมีความจ าเป็น
ในการพัฒนาความรู้ ของบุคลากร   โดยอาศัยการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)  
ซึ่งกองกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมความรู้ที่มีคุณค่า และด าเนินต่อการปฏิบัติงาน  
ทั้งความรู้ที่อยู่ ในรูปของเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และความรู้ที่อยู่ ในตัวบุคคลมาประมวลกลั่นกรอง  
จัดเป็นระเบียบให้บุคลากรได้เห็นโดยสะดวกรวดเร็วผ่านทาง เว็บไซต์ของกองกิจการนักศึกษา บุคลากร 
สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization : LO) ต่อไป 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562  
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ

น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
3. เพ่ือรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่กับบุคลากรของหน่วยงานภายใน 

น ามารวบรวมเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดเก็บ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความรู้ 
1. กองกิจการนักศึกษา ได้ด า เนินการจัดการความรู้ที่ด า เนินต่อการปฏิบัติ งานของบุคลากร 

ด้านกิจการนักศึกษาได้ส าเร็จ 
2. บุคลากร กองกิจการนักศึกษามีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเป็น 

องค์ความรู้ และร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามภารกิจขององค์กร 
3. บุคลากร ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และน าไปใช้ได้

ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

ปัจจัยน าไปสูค่วามส าเร็จ (Key Success Factor) 
1. ผู้บริหารทุกระดับทางด้านกิจการนักศึกษา ต้องเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ให้การสนับสนุน

อย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นแบบแห่งการแบ่งปันเรียนรู้ 
2. บุคลากรของกองกิจการนักศึกษา เห็นคุณค่าแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะน าไปสู่การปฏิบัติงานได้

ส าเร็จมากยิ่งข้ึน ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
3. ทีมงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ หรือคณะกรรมการจัดการความรู้ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายใน

ของกองกิจการนักศึกษาต้องช่วยกันให้ความสะดวก  กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจต่อการจัดการความรู้ 
และน าความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคนมาแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 

4. ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถให้บุคลากรขององค์กรได้ให้ถึงความรู้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
และวิธีการจัดเก็บความรู้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) ของกองกิจการนักศึกษา 
2. ทบทวนความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา 
3. คัดเลือกองค์ความรู้ที่ได้มาด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2562  
4. จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา 
5. ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา 
6. ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา 
7. รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ 

 

ขอบเขตของการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ของกองกิจการนักศึกษา 
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ของกองกิจการนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดความรู้

ที่ด าเนินต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับปรัชญา วิ สัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและกองกิจการนักศึกษา ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
                            ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 
4. เสริมสร้างศักยภาพในการบริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปรัชญา (philosophy) กองกิจการนักศึกษา 
คนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กิจการนักศึกษาพัฒนาคน 

วิสัยทัศน์ (Vision) กองกิจการนักศึกษา 
มุ่งม่ันพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และบริการด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) กองกิจการนักศึกษา 
1. ส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะหน้าที่ที่พึงประสงค์ 
2. ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดระบบบริการจัดการกองกิจการนักศึกษา 
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ 

ยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษา 
1. จัดระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. การพัฒนานักศึกษา 
3. ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนงาน (Work  Process) กองกิจการนักศึกษา 
1. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
2. กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
3. กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
4. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
5. กลุ่มงานบริการสุขภาพ 
6. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
7. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี 
8. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง 
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จากปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และกองกิจการนักศึกษา คณะกรรมการ
จัดการความรู้ จึงได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกองกิจการ
นักศึกษาไว้ 2 ขอบเขต ดังนี้ 

1. ขอบเขตการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ และพัฒนา  
การให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและการจัดสวัสดิการ เพ่ือให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินการจัดการความรู้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  การจัดการความรู้

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งสู่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ที่ยั่งยืน” และเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ  

ตามขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  เกิดความหลากหลาย และแพร่หลายสามารถท าองค์ความรู้
ไปสู่การพัฒนาได้แท้จริง คณะกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา จึงเห็นว่าควรท าเครื่องมือที่หลากหลาย
มาด าเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 

เครื่องมือ/กิจกรรม ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัติ   
Community of Practice 

- ให้เกิดการรวมกลุ่มศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติร่วมกัน 
- กลุ่มศึกษาเรียนรู้ จะมีการวางแผน ปรึกษาหารือ ด าเนินการเรียนรู้

ร่วมกัน 
- กลุ่มศึกษาเรียนรู้จะสามารถวิเคราะห์แก้ไข ประเมินผลจนเกิด

ความส าเร็จร่วมกัน 
การเล่าเรื่อง/บอกเล่าบทเรียน   
Story Telling/Lesson Learned 

- เป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในหัวข้อเพ่ือศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

- กลุ่มผู้ศึกษาเรียนรู้ ผลัดกันเล่าเรื่องเพ่ือน าผลจากประสบการณ์ของแต่
ละคนมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นข้อระวังในการปฏิบัติงาน 

การเสวนา  Dialogue - ให้เกิดการพูดคุยกันอย่างอิสระ รับฟังและซักถามเสนอความเห็น 
- กลุ่มผู้ศึกษาเรียนรู้ จะน าความคิดเห็น มุมมองจากการเสวนากันไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงาน 
การสัมมนา Seminar - เป็นเครื่องมือน าผลงาน การทดลอง การวิจัย วิธีปรับปรุงงานน าเสนอ

ในกลุ่มสัมมนา 
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- กลุ่มผู้ศึกษาเรียนรู้ได้รับความรู้จากการน าเสนอผลงานการทดลอง 
การวิจัย การปรับปรุงงาน หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปด าเนินการ 

พี่เลี้ยง  Mentoring - ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ตามบทบาทจริงที่ได้รับ 

- กลุ่มผู้ศึกษาเรียนรู้  ได้รับประสบการณ์ตรงตลอดถึงค าชี้แนะแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ใช่การอบรมสั่งสอน หรือควบคุมการท างาน 

 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge  Management  Process : KMP) 

กองกิจการนักศึกษา โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรสามารถ  
ให้บุคลากรได้น าความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ด าเนินการประชุม  และพิจารณาการจัดท า KM  กองกิจการนักศึกษา 
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน มาประกอบใช้การจัดท า KM ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้  เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  เป้าหมายคืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้ความรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดและอยู่ที่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  เป็นการรวบรวม/สกัดความรู้  ทั้งความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
จากเอกสาร หรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวบุคคล จากภายในองค์กรและ/หรือภายนอกองค์กร 
โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล เช่น การประชุมระดมสมอง  การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับปรุงเนื้อหา
ให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board  บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้มีเครื่องมือหลากหลาย ประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

- กรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit  Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้  
มักเป็นแบบทางเดียว เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

- กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด”  ความรู้ซึ่งมี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: COP) จัดท าเป็นระบบ
ทีมข้ามสายงาน ระบบพ่ีเลี้ยง  การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
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7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้
ประโยชน์ในการท างานเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนางาน เพ่ือให้ดีขึ้นกว่าเดิม  เมื่อปฏิบัติตามแล้วมีปัญหา
ตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เพ่ือให้หน่วยงานน าไป
พิจารณาปรับปรุงงาน เกิดระบบการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ 
และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศกึษา ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2562 

 
 

จัดท าโดย 
คณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

จากมติที่ประชุมในคราวประชุม คร้ังที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2562 
 
1. นโยบาย KM ของกองกิจการนักศึกษา 
   (1) ด าเนินการจัดการความรู้จากการปฏิบัติที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้ที่เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
   (2) ด าเนินการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้วิสัยทัศน์ของกองกิจการนักศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
   (3) ทุกหน่วยงานในกองกิจการนักศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการความรู้ 
2. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาฐานความรู้สนับสนุนการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกิจการนักศึกษา และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
   -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่  พึงประสงค์ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่บุคลากร
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และน ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

1. มีฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุน           
การด าเนินงานของหน่วยงานและกองกิจการนักศึกษา 
2. จ านวนหน่วยงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Web 
หรือ Facebook  

1. มีฐานความรู้อย่างน้อย 1 ฐาน 
2. มีหน่วยงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บน Facebook ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยงาน 
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2. วัตถุประสงค์ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

1. จ านวนเรื่องท่ีมีการจัดการความรู้ 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. จ านวนเรื่องท่ีประสบผลส าเร็จใจการน า KM มาใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดการความรู้ จ านวน 1 เรื่อง 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย    
1 ครั้ง 
3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
ไม่น้อยกว่า 6 กลุ่มงาน 
4. มีเรื่องที่ประสบผลส าเร็จในการน าKM 
มา ใ ช้ ใ น ก า ร พัฒนาสม ร รถนะและ
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 1 เรื่อง  

3. เพ่ือน าองค์ความรู้ของกองกิจการนักศึกษามาช่วยในการ
พัฒนาระบบงาน/กระบวนการท างานของกองกิจการ
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1. มีการน าองค์ความรู้ของกองกิจการนักศึกษาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 

1. มีการ Sharing บน Facebook เพ่ือ
แบ่งปันความรู้จากหน่วยงานภายในกอง
กิจการนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 6หน่วยงาน 
2. มีเครือข่ายการจัดการความรู้ร่วมกัน 
อย่างน้อยภายในกองกิจการนักศึกษา 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2562 
3. แผนงาน 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งช้ีความรู้และ
ก าหนดประเด็นความรู ้

จัดประชุมคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ กองกิจการนักศึกษา 
เพื่อร่วมกันก าหนด 
(1) แนวทางการจัดการความรู้
ของกองกิจการนักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 
(2) น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ปี
การศึกษา 2561 มาปรับปรุง
การจัดการความรู้ ในปี
การศึกษา 2562 
(3) ก าหนดแผนการจดัการ
ความรู้ของกองกิจการนักศึกษา 

ก.พ. 63 คณะกรรมการมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อ  
(1) ก าหนดแนวทางการจัดการ
ความรู้ของกองกิจการนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 
(2) ปรับปรุงการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามข้อเสนอแนะที่
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ใหไ้ว ้
(3) ก าหนดหัวข้อการจัดการ
ความรู้ร่วมกันในกองกิจการ
นักศึกษาท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของ
มหาวิทยาลยั ได้แก่ หัวข้อ “มจพ.
มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ
อย่างย่ังยืน (4 G)” ภายใต้กรอบ
ความเป็นเลิศด้านการจดัการ 
ได้แก่ หัวข้อ 1. การป้องกันและ
การควบคุมการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคในท่ีท างาน 
2. การบริหารจัดการด้านการเงิน
ของกองกิจการนักศึกษา   

- มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อร่วมกันพิจารณา
ด าเนินการจัดการความรู้ของ
กองกิจการนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
- มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ร่วมกันของกองกิจการ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
- มีแผนการจดัการความรู้ของ
กองกิจการนักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

- คณะกรรมการ 
KM กองกิจการ
นักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    (4) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการ
จัดการความรู้ ได้แก่ บุคลากรของ
กองกิจการนักศึกษา 

   

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู ้

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อให้ได้ความรู้ตามหัวข้อที่
ก าหนด 

ส.ค. 63 - บุคลากรกองกิจการนักศึกษาได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานในกองกิจการนักศึกษา 
ในหัวข้อดังนี ้
 1. การป้องกันและการควบคุม
การแพร่กระจายของเชื้อโรคในที่
ท างาน 
2. การบริหารจัดการด้านการเงิน
ของกองกิจการนักศึกษา   

- มีบุคลากรไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยงานของกองกิจการ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
- มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่า 6 กลุ่มงาน 

เงินรายได้ของ
กองกิจการ
นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

- คณะกรรมการ 
KM กองกิจการ
นักศึกษา 
- ทุกหน่วยงาน
ในกองกิจการ
นักศึกษา 

3 การจัดเก็บความรู ้
ฝังลึก การประมวล
และกลั่นกรองความรู ้

- สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จาก
การจัดกิจกรรม 
 
 
- น าแก่นความรู้ที่ได้บันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ก.ย. 63 - สกัดความรูฝ้ังลึกท่ีได้จากการจัด
กิจกรรมคดัเลือกและรวบรวม
ความรู ้
 
- เปลี่ยนความรู้ฝังลึกเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

- จับประเด็นความรู้ทีฝ่ังลึก
จากตัวบุคคล และน ามาสรุป
เป็นความรู้ที่ครอบคลมุด้าน
การบริหารจัดการ 
- ได้ความรูฝ้ังลึกในตัวของ
บุคลากรมาจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรลงในรายงานการ
จัดการความรู้กองกิจการ
นักศึกษา 
 

 

- - คณะกรรมการ 
KM กองกิจการ
นักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 การเข้าถึงข้อมูล
ความรู ้

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ความรู้/แนวปฏิบัติทีไ่ด้จากการ
จัดการความรู้ของกองกิจการ
นักศึกษาผ่านทาง Web : 
studentaffairs.kmutnb.ac.th 
และ Facebook กองกิจการ
นักศึกษา  

ก.ย. 63 - เผยแพร่ความรูฝ้ังลึกท่ีได้ให้
บุคลากรของกองกิจการนักศึกษา
เรียนรูผ้่าน Web : 
studentaffairs.kmutnb.ac.th 
และ Facebook กองกิจการ
นักศึกษา ท าให้บุคลากรเข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

- มีการน าองค์ความรู/้แนว
ปฏิบัติเผยแพรผ่่าน Web : 
studentaffairs.kmutnb.ac.
th และ Facebook กอง
กิจการนักศึกษา เพื่อให้
บุคลากรน าไปทดลองปฏิบัติ
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

- - คณะกรรมการ 
KM กองกิจการ
นักศึกษา 
- หน่วยงาน
ภายในกอง
กิจการนกัศึกษา 
 

5 การจัดกิจกรรม
แบ่งปันแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

- น าองค์ความรู้ไปถ่ายทอด/
แลกเปลีย่น/แบ่งปันในเวทีที่
ส านักงานอธิการบดีจดั 

2 เม.ย. 63 - เพื่อน าองค์ความรู้ของกอง
กิจการนักศึกษาไปน าเสนอ 
แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับหน่วยงานในเวทีท่ี
ส านักงานอธิการบดีจดัขึ้น 

- มีจ านวนองค์ความรู้ที่น าไป
ถ่ายทอด/แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
เวทีท่ีส านักงานอธิการบดีจดั 
จ านวน 1 เรื่อง 

- 
 

- คณะกรรมการ 
KM กองกิจการ
นักศึกษา 
- ทุกหน่วยงาน
ในกองกิจการ
นักศึกษา 

6 การประเมินผลการ
จัดการความรู้และการ
น าความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์

- ติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 

ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อติดตามการน าองค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 

- มีจ านวนเรื่อง/องค์ความรู้ที่
หน่วยงานน าไปปฏิบตัิ จ านวน  
1 เรื่อง/องค์ความรู ้
- มีหน่วยงานน าองค์ความรู้ไป
ใช้อย่างน้อย 6 หน่วยงาน 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- คณะกรรมการ 
KM กองกิจการ
นักศึกษา 
- ทุกหน่วยงาน
ในกองกิจการ
นักศึกษา 
 

 
 

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/
http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/
http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/
http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/
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แผนการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ 
กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2562  
 

 
 
 
 
 

ล าดับ การด าเนินการ / กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้กองกิจการนักศึกษา 
 

          ค าสั่งที่ 
003/2562 

2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ของกอง
กิจการนักศึกษา 

   
 

        

3 จัดท าแผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา รอบปี
การศึกษา 2562 

   
 

        

4 จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลีย่นเรียนรู้ โดยคณะ
กรรมการฯ จ านวน 2 โครงการ 

         
 

  

5 สรุปประเด็นความรู้ และบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร             
6 ติดตามการด าเนินงานการจดัการความรู้ของกองกิจการ

นักศึกษา 
            

7 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของกอง
กิจการนักศึกษา 
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การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในที่ท างาน 

 กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย นางสาวบังอร  รัตนศร ี

พยาบาล 

กลุ่มงานบริการสุขภาพ 
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                      เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน และควบคุมการแพรก่ระจายเชื้อโรค    

                      ในทีท่ างานรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส าคญัท่ีก่อให้เกิด 

                    การแพร่กระจายได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม 

  

 ปัจจุบันมีเชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างมากมาย และสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากคนสู่คนได้ ซึ่งท า

ให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจท่ีส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ เช่น ไวรัสโคโรน่า หรือชื่อทางการว่า 

COVID-19 เป็นไวรัสล าดับท่ี 7 ของไวรัสตระกูล Coronaviruses lineage B ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ท่ียัง

ไม่เคยมีการตรวจพบมาก่อน เป็นเหตุให้ท้ังโลกเกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัวต่อเชื้อไวรัสชนิดนี้ 

 อาการส าคัญ :  

 -  มีไข้  ไอ  เจ็บคอ  หายใจไม่สะดวก   

 -  ปวดเมื่อยตามร่างกาย หากไม่รีบไปพบแพทย์อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของปอดบวมจน

อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชิวตได้ 

 วิธีการป้องกัน 

 1. หมั่นล้างมือด้วยน้ าสะอาด และสบู่หรือแอลกฮอล์เจลล้างมือ โดยเฉพาะก่อนการ

รับประทานอาหารและหลังจากกลับถึงบ้าน  

 2. ปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู่ หรือต้นแขนด้านใน ไม่ขยี้ตา จมูก ไม่ว่าจะ

คนัมากแค่ไหน ถ้ายังไม่ล้างมือ 

 3. หลีกเลี่ยงสถานท่ี ๆ คนพลุกพล่าน หากมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆ  

ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ การอยู่ท่ีแออัด ไม่รู้ว่าใครป่วย ให้หันหน้าหนี ไม่ประจันหน้าใคร  

 4. ถ้าเป็นคนป่วย ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ไอจามใส่หน้ากากอนามัย ถ้าไม่มีใส่ ไอจามใส่เส้ือ

ตัวเอง ไอให้พ้นคนอื่น อย่าไอใส่มือ ถ้าเผลอลืมตัว ให้รีบก ามือ ไปล้างทันที (ทุกคนมีโอกาสเป็นคน

ป่วยเเละคนรับเช้ือ)  

 5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ท่ีมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือคล้ายอาการ

ไข้หวัด  
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 6. ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน ใช้ช้อนกลางในการรับประทาน

อาหาร แก้วน้ าใช้ส่วนตัวเท่านั้น 

7. ท าความสะอาดของใช้ส่วนตัวเป็นประจ าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อท่ีหาได้ เช่น โทรศัพท์ เพราะเราเอามือ

สกปรกไปจับบ่อยท่ีสุด กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าท่ีเราถือเอาไปตากแดดบ้าง  

8. กลับถึงบ้านรีบถอดเส้ือผ้า อาบน้ า ล้างมือ สระผม ซักเส้ือผ้าด้วยผงซักฟอกผสมน้ ายาฆ่าเช้ือ   

9. ดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  

ออกก าลังกายท่ีบ้าน งดการไปฟิตเนสเนื่องจากมีโอกาสรับหรือแพร่กระจายเชื้อ เพื่อไม่ให้ร่างกาย

อ่อนแอและเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยไข้เจ็บ 

            นอกจากการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้ว การมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมก็ส าคัญ เมื่อรู้ตัวว่ามีอาการป่วยเบื้องต้น ก็พยายามสวมใส่หน้ากากอนามัย  

เพื่อตอนท่ีไอหรือจามจะได้ไม่แพร่เชื้อต่อ ไม่ล้อเล่นหรือแสดงท่าทีพิเรนทร์ท่ีท าให้ผู้อื่นวิตกกังวล

เกี่ยวกับเชื้อไวรัส และอย่าลืมท้ิงหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้วอย่างถูกวิธี 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1.  ได้รับความรู้และวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี 

 2.  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดกับบุคคลอื่นได้ 

 3.  น าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ล้างมืออย่างไรให้สะอาด ปราศจากโรค 
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การบริหารจัดการด้านการเงิน กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย นางสาวนภาพร  อมรชัยเจริญ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
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แนวปฏิบัติด้านการยืม “เงินยืมทุนหมุนเวียน”  

 ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วา่ด้วย เงินยมื 

ทดรองจ่ายและเงินยมืทนุหมุนเวียน พ.ศ.2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

1. โดยผู้สทิธิยมืเงินทุนหมุนเวียนต้องเป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลยัเท่านั้น 

2. การเบิกเงินทุนหมุนเวียนหน่วยงาน ระดับกอง/หน่วยงาน/โครงการ ให้ใช้ใบเบิกล่วงหน้า 

3. โดยต้อง เบิกเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มโครงการ และชดใช้เงินคืนภายใน 30 วันท าการ 

นับตั้งแต่จ่ายเงินยืมนั้นไป 

4. การยืมเงินต้อง แนบส าเนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีไ่ด้รับการอนมุตัิแล้ว 

5. รายการที่ให้ยมื ต้องเป็นรายการที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันหรือในอนาคต ห้ามยมื

เหตุการณ์ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

***สามารถเขา้ไปใช้ใบเบิกล่วงหน้า ได้ที่ ☞ 
http://management.studentaffairs.kmutnb.ac.th/production/home.php  

 

 

http://management.studentaffairs.kmutnb.ac.th/production/home.php
http://management.studentaffairs.kmutnb.ac.th/production/home.php
http://management.studentaffairs.kmutnb.ac.th/production/home.php
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ตัวอย่างประเภทของเงนิยืม 

1. การจัดโครงการ 

 ผู้มีสิทธิยืม  :  หัวหน้าโครงการ หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 การส่งคืนเงินยืม  :  ใบส าคัญจ่ายพร้อมเงินท่ีเหลือ (ถ้ามี) คืนภายใน 30 วันท าการ  นับจาก
เสร็จส้ินการจัดโครงการ 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน 

 ผู้มีสิทธิยืม  :  ผู้ท่ีไปปฏิบัติงาน หรือ หัวหน้ากลุ่มท่ีไป 

 การส่งคืนเงินยืม  :  ใบส าคัญจ่ายพร้อมเงินท่ีเหลือ )ถ้ามี (คืนภายใน 30 วันท าการ  นับจาก
วันท่ีกลับจากการปฏิบัติงาน 
 

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หมวด 3 การจ่ายเงิน ข้อ 16 ก าหนดให้ใบเสร็จรับเงินต้องมี 6 รายการ  
ได้แก ่

 1. เล่มท่ี หรือรหัส และเลขที่ 

 2. ชื่อสถานท่ีอยู่หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 

 3. วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 

 4. รายการแสดงการระบุว่า เป็นค่าอะไร 

 5. จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

 6. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
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ข้อควรระวัง : การเบิกจ่ายเงิน 

 1. ใบเสร็จรับเงินท่ีไม่มี “ผู้รับเงิน” ลงนาม ไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินได้ 

 2. การแก้ไขหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ โดยให้ผู้รับเงินหรือ 
ผู้ออกใบส าคัญลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมท้ังมีชื่อตัวบรรจงก ากับไว้ทุกแห่งท่ีมีการแก้ไข 

 3. กรณีหลักฐานการจ่ายเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนท่ี
เป็นสาระส าคัญ โดยให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองค าแปลไว้ด้วย 

 4. กรณีใบส าคัญคู่จ่ายเงินสูญหายให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

     -  ถ้าใบส าคัญจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับรองแทนได้  

     -  ถ้าใบส าคัญคู่จ่ายท่ีเป็นใบส าคัญรับเงินสูญหาย และไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้  
ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน 

***พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลท่ีใบส ำคัญคู่จ่ำยสูญหำยและไม่อำจขอส ำเนำใบเสร็จรับเงินนั้นได้ พร้อมท้ัง 
ค ำรับรองว่ำไม่เคยน ำใบส ำคัญคู่จ่ำยมำเบิกจ่ำย*** 

 5. กรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการโครงการหรือจัดซื้อจัดจ้างของตามปกติ ควรแจ้งบริษัทหรือ
ร้านค้าให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม........ 

 

 

 

 

 

 

***รายละเอียดอื่นๆ สามารถศึกษาได้ที่ ☞ http://finance.op.kmutnb.ac.th/ 

 

 

 

 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
0994000160534 

http://finance.op.kmutnb.ac.th/
http://finance.op.kmutnb.ac.th/
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ตัวอย่าง : หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



23 

ตัวอย่าง : หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
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ตัวอย่าง : หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
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ตัวอย่าง : หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

 

 
 

 1. ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนด้วยทุกครั้ง 

 2. กรณี การจ่ายเงินซึ่งไม่อาจเรยีกใบเสร็จรับเงนิจากผู้รับเงินได้ เช่น จ่ายให้กับ

บุคคลภายนอกหรือจ้างบุคคลธรรมดาท างาน 
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การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย นางสาวธญันันท์  แก้วประภา 

นักวิชาการพัสด ุ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
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จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 

แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมท้ังการด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 “สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมท้ังงาน

บริการท่ีรวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

 “งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับ

ขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึง

การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของ

หน่วยงานของรัฐงานจ้างท่ีปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก

สร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน

ต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว รวมท้ังงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย 

แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

 “สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ

โทรคมนาคมการระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

 “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 

การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

        

                             

                     /                        /      

                                           /   ./       

                                /    

      /   ./                                /            

                                

                                    

                                  /        

                       /                            
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ข้อควรระวังในขัน้ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 บันทึกขอใช้เงิน :  เป็นวงเงินแบบประมาณการ ห้าม!!!ระบุรุ่น ยี่ห้อ แต่สามารถระบุขนาด 

ปริมาตรได้  และไม่จ าเป็นต้องระบุเอกสารอ้างอิง (ใบเสนอราคา) 

ขั้นตอนการจัดท าใบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 

 รายการและรายละเอียด :  ชื่อรายงานและหน่วยนับต้องเป็นชื่อเดียวกันกับท่ีได้รับอนุมัติ 

 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง :  ควรบอกเหตุผลและความจ าเป็น = บอกผลท่ีจะ

ได้รับจากการจัดซื้อ/จ้างนั้น  ไม่ใช่น าชื่อรายการมาใส่ 

 การก าหนดจ านวนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  :  < 50,000 บาท  = 1 คน /  

≥ 100,000 = 3 คน 

ขั้นตอนการติดต่อขอใบเสนอราคาจากบริษัท/หจก./ร้านค้า 

 วันที่ใบเสนอราคา และเลขที่ใบเสนอราคา :  กรณีบันทึกขอใช้เงินท่ีมีการอ้างอิงใบเสนอ

ราคา ไม่สามารถน าใบเสนอราคาใบเดิมมาใช้อ้างอิงในใบสั่งซื้อ/จ้างได้  ต้องใช้ใบเสนอราคาใบใหม่  

ท่ีเป็นปัจจุบันเท่านั้น 

ขั้นตอนจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

 วันที่ท าใบสั่งซื้อ/จ้าง  :  ต้องเป็นวันท่ีหลังจากใบรายงานขออนุมติซื้อ/จ้าง  

 วันที่ของใบเสนอราคา  :  ใบเสนอราคาท่ีน ามาใช้อ้างอิงในใบสั่งซื้อ/จ้าง ต้องเกิดหลังจาก

วันท่ีใบรายงานขอซื้อ/จ้าง อนุมัติ  คือ เกิดก่อนหรือวันเดียวกับใบสั่งซื้อ/จ้าง 

ขั้นตอนการจัดท าใบตรวจรับ 

 วันที่ตรวจรับพัสดุ :  ต้องไม่เกิน 7 วันหลังจากส่งของ หากเกินต้องมีบันทึกชี้แจงสาเหตุของ

การตรวจรับพัสดุล่าช้า 

 เลขที่เอกสารส่งของ :  จะใช้ตามใบส่งของ  ใบก ากับภาษี  ใบแจ้งหนี้  ใบเสร็จรับเงิน 

 วันที่ใบส่งของ : ต้องไม่เกินก าหนดระยะเวลาส่งของในใบสั่งซื้อ/จ้าง หากก าหนดสิ้นสุดของ

วันส่งของเป็นวันหยุดราชการ สามารถส่งได้ในวันถัดไป หากส่งของเกินก าหนดเวลาจะถูกคิดค่าปรับ

ตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการจัดท าใบรับเข้าคลัง 

 การตรวจสอบรหัสสินทรัพย์  :  ดูรหัสสินทรัพย์ (เฉพาะครุภัณฑ์) ให้ตรงกับรายการ 

ท่ีจัดซื้อ/จ้าง 

 การตรวจสอบราคาต่อหน่วย  หน่วยนับ  คุณสมบัติและรายละเอียด มูคล่ารวม   :  

ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงกับรายการท่ีจัดซื้อ/จ้าง           

 รายการที่ต้องมี  Serial Number (SN) ได้แก่ : หมวดคอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ใดท่ีเลือก

หมวดคอมพิวเตอร์ ต้องมี SN ท้ังหมด  หมวดไฟฟ้า และวิทยุ  เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศเท่านั้นท่ีต้องมี 

SN หมวดโฆษณา และเผยแพร่  เฉพาะครุภัณฑ์ท่ีขึ้นต้นด้วยค าว่า “กล้อง......”  ต้องมี SN  ท้ังหมด 

 หมายเหตุ  ครุภัณฑ์ใดในหมวดอื่นๆ หากมี SN มาให้สามารถใส่ได้หมด 

ขั้นตอนการจัดท าใบเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ / 

 วันที่เบิก :  ต้องมีการเบิกเมื่อใช้จริง         

 จ านวนที่เบิก :  ตรวจสอบการเบิกให้ตรงกับจ านวนท่ีเบิกมาใช้จริง 

 ชื่อผู้เบิก :  ควรเป็นชื่อผู้ท่ีใช้งานจริง 

ขั้นตอนการตรวจสอบ / รวบรวมเอกสารเพ่ือตั้งเบิก 

 การจัดเรียงล าดับเอกสารก่อนการส่งเบิก :  จัดเรียง และตรวจสอบเอกสาร ตามล าดับ

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง 

  

                 

 



 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 






















