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ค ำน ำ 
  การจัดการความรู้ (KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในกองกิจการ
นักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยในปีนี ้
มีหัวข้อการจัดการความรู้ จ านวน 2หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “COVID – 19 เรื่องใกล้ตัว ไม่น่ากลัวถ้ารู้ทัน” และ
หัวข้อ “การใช้ ICIT Account กับการท างาน”   
  คณะกรรมการจัดการความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการจัดการความรู้ของกองกิจการ
นักศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรในการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและ 
กับกลุ่มงาน เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )   
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แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) กองกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หลักการและเหตุผล 

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

กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถภาพในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งให้บริการนักศึกษาและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  สังคม คุณธรรม จริยธรรม  
ให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.  เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี  ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือพัฒนาการบริหารด้านกิจการนักศึกษา และบุคลากรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.  เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษาในการวางแผน และประกอบการตัดสินใจ 
แก่ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจของกองกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงมีความ
จ าเป็นในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร  โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
ซึ่งกองกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมความรู้ที่มีคุณค่า และด าเนินต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลมาประมวล
กลั่นกรองจัดเป็นระเบียบให้บุคลากรได้เห็นโดยสะดวกรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของกองกิจการนักศึ กษา 
บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO) ต่อไป 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564  
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
3. เพ่ือรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่กับบุคลากรของหน่วยงาน

ภายใน น ามารวบรวมเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดเก็บ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความรู้ 
1. กองกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการจัดการความรู้ที่ด าเนินต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ด้านกิจการนักศึกษาได้ส าเร็จ 
2. บุคลากร กองกิจการนักศึกษามีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเป็น  

องค์ความรู้ และร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามภารกิจขององค์กร 
3. บุคลากร ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และ

น าไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

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

ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นแบบแห่งการแบ่งปันเรียนรู้ 
2. บุคลากรของกองกิจการนักศึกษา เห็นคุณค่าแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะน าไปสู่การปฏิบัติงาน

ได้ส าเร็จมากยิ่งข้ึน ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
3. ทีมงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ หรือคณะกรรมการจัดการความรู้ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน

ภายในของกองกิจการนักศึกษาต้องช่วยกันให้ความสะดวก  กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจต่อการ
จัดการความรู้ และน าความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคนมาแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 

4. ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถให้บุคลากรขององค์กรได้ให้ถึงความรู้ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว และวิธีการจัดเก็บความรู้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา 

ขัน้ตอนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) ของกองกิจการนักศึกษา 
2. ทบทวนความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา 
3. คัดเลือกองค์ความรู้ที่ได้มาด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2564  
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 าหนด

ความรู้ที่ด าเนินต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  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 

คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของกองกิจการนักศึกษาไว้ 2 ขอบเขต ดังนี้ 

1. ขอบเขตการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ และพัฒนา 
การให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและการจัดสวัสดิการ เพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินการจัดการความรู้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  การจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งสู่ เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” และเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ 

ตามขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  เกิดความหลากหลาย และแพร่หลายสามารถท าองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนาได้แท้จริง คณะกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา จึงเห็นว่าควรท าเครื่องมือ  
ที่หลากหลายมาด 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 
- กลุ่มผู้ศึกษาเรียนรู้ได้รับความรู้จากการน าเสนอผลงานการทดลอง 

การวิจัย การปรับปรุงงาน หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปด าเนินการ 
พี่เลี้ยง  Mentoring - ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

ท าให้เกิดการเรียนรู้ตามบทบาทจริงที่ได้รับ 
- กลุ่มผู้ศึกษาเรียนรู้  ได้รับประสบการณ์ตรงตลอดถึงค าชี้แนะแนว

ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ใช่การอบรมสั่งสอน หรือควบคุมการท างาน 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge  Management  Process : KMP) 

กองกิจการนักศึกษา โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรสามารถ 
ให้บุ คลากรได้น าความรู้ ไป พัฒนาตนเอง ได้ ด า เนินการประชุ ม   และพิจารณาการจัดท า  KM   
กองกิจการนักศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน มาประกอบใช้การจัดท า KM ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้  เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  เป้าหมายคืออะไร 
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้ความรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใด  
และอยู่ที่ใคร 

2. การสร้ า งและแสวงหาความรู้   เป็ นการรวบรวม/สกั ดความรู้   ทั้ ง ความรู้ ชั ด แจ้ ง  
(Explicit Knowledge) จากเอกสาร หรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวบุคคล จากภายใน
องค์กรและ/หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม 
เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล เช่น การประชุม
ระดมสมอง  การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับปรุง
เนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้ องการได้ง่ายและสะดวก เช่น  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board  บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้มีเครื่องมือหลากหลาย ประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ 
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

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

- กรณีที่ เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด”   
ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: COP) 
จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพ่ีเลี้ยง  การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไป
ใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนางาน เพ่ือให้ดีขึ้นกว่าเดิม  เมื่อปฏิบัติตามแล้ว  
มีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ ( feedback) เพ่ือให้
หน่วยงานน าไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดระบบการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้ 
มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศกึษา ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปีการศึกษา 2564 
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
คณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

จากมติที่ประชุมในคราวประชุม คร้ังที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2564 (ระหวา่งวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 

 
1. นโยบาย KM ของกองกิจการนักศึกษา 
   (1) ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้จำกกำรปฏิบัติที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้เป็นควำมรู้ที่เผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
   (2) ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้วิสัยทัศน์ของกองกิจกำรนักศึกษำบรรลุเป้ำหมำย 
   (3) ทุกหน่วยงำนในกองกิจกำรนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนำฐำนควำมรู้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองกิจกำรนักศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 –  2564 ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 
   - ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ 
   - ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่  
พึงประสงค ์
   - ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม 
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นเครื่องมือที่บุคลำกรสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย และน ำมำใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

1 .  มี ฐำนควำมรู้ ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ สนับสนุน           
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและกองกิจกำรนักศึกษำ 
2. จ ำนวนหน่วยงำนที่เข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Web 
หรือ Facebook  

1. มีฐำนควำมรู้อย่ำงน้อย 1 ฐำน 
2. มีหน่วยงำนที่เข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน 
Facebook ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยงาน 
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2. วัตถุประสงค์ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2. เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำร
พัฒนำสมรรถนะและศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำน 

1. จ ำนวนเรื่องท่ีมีกำรจัดกำรควำมรู้ 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. จ ำนวนเรื่องท่ีประสบผลส ำเร็จในกำรน ำ KM มำใช้ในกำร
พัฒนำสมรรถนะและศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำน 

1. มีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงน้อย    
1 ครั้ง 
3. มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของจ ำนวนเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 
4. มีเรื่องที่ประสบผลส ำเร็จในกำรน ำ KM 
มำใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพ
ของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 1 เรื่อง  

3. เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำมำช่วยในกำร
พัฒนำระบบงำน/กระบวนกำรท ำงำนของกองกิจกำรนักศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ 

1. มีกำรน ำองค์ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้จริง 

1. มีกำรเผยแพร่ผลงำนองค์ควำมรู้ ผ่ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือแบ่งปัน
ควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำน ภำยในกองกิจกำร
นักศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยงำน 
2. มีเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน 
อย่ำงน้อยภำยในกองกิจกำรนักศึกษำ 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
3. แผนงาน 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรบ่งช้ีควำมรู้และ
ก ำหนดประเด็นควำมรู ้

จัดประชุมคณะกรรมกำรจดักำร
ควำมรู้ กองกิจกำรนักศึกษำ  
เพื่อร่วมกันก ำหนด 
1. แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ
กองกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2564 
2. น ำข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรประเมินฯ  
ปีกำรศึกษำ 2563 มำปรับปรุง 
กำรจัดกำรควำมรู้ ในปีกำรศึกษำ 
2564 
3. ก ำหนดแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของกองกิจกำรนักศึกษำ 

ก.พ. 65 คณะกรรมกำรมีกำรประชุมร่วมกนั
เพื่อ 
1. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2564 
2. ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจดักำร
ควำมรู้ตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประเมินฯ  
ได้ให้ไว ้
3. ก ำหนดประเด็นควำมรู้และ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้
ร่วมกัน ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ในข้อ 2 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพ สำมำรถปฏบิัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีคณุภำพ
ชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับหัวข้อ
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี หัวข้อ 
“สนอ. พลิกโฉมองค์ควำมรู้ใหม่ ใส่ใจ
นวัตกรรม น ำสูด่ิจิทัล” ภำยใต้กรอบ 
ควำมเป็นเลิศด้ำน 
- G 1 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
(Academic Excellence) 

1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อร่วมกันพิจำรณำด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ของกองกิจกำร
นักศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
2. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ 
และเป้ำหมำยของกำรจดักำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2564 ร่วมกัน 
3. มีกำรก ำหนดแผนกำรจดักำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2564 

- คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
3. แผนงาน  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบ่งช้ีควำมรู้และ
ก ำหนดประเด็น
ควำมรู้ (ต่อ) 
 
 

  - G 2 : ด้ำนกำรวิจัย สรำ้งสรรค์ 
ประดิษฐกรรม และนวัตกรรม 
(Research,Invention & 
Innovation Excellence) 
- G 3 : ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
(Academic Service Excellence) 
- G 4 : ด้ำนกำรจัดกำร 
(Management Excellence) ไดแ้ก ่
หัวข้อ 1. หัวข้อ “COVID – 19 เรือ่ง
ใกล้ตวั ไม่น่ำกลัวถำ้รู้ทัน” 
2. หัวข้อ “กำรใช้ ICIT Account กับ
กำรท ำงำน” 
 (4) ร่วมกันก ำหนดแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกองกิจกำรนักศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2564 

   

2 กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู ้
 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อให้ได้ควำมรู้ตำมหัวข้อที่
ก ำหนด 

ก.พ. - มี.ค.  
 
 
 

1. มีกำรก ำหนดจดักิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ตำมหัวข้อที่
ก ำหนด ได้แก่ กำรจัดโครงกำร
จัดกำรควำมรู้ภำยในกองกิจกำร
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้
หัวข้อ 1. หัวข้อ “COVID – 19 เรือ่ง
ใกล้ตวั ไม่น่ำกลัวถำ้รู้ทัน” 

1. มีบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 6 
หน่วยงำนของกองกิจกำร
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 
2. มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำร 
3. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
ภำพรวมไม่น้อยกว่ำ 3.75 

เงินรำยได้ของ
กองกิจกำร
นักศึกษำ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

6,000.00 บำท 
 
 
 
 

- คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
- ทุกหน่วยงำน
ในกองกิจกำร
นักศึกษำ 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 
 

กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู้ (ต่อ) 
 

  2. หัวข้อ “กำรใช้ ICIT Account 
กับกำรท ำงำน” 
โดยจดัในรูปแบบของโครงกำร 
วันแลกเปลีย่นเรยีนรู้  
KM Sharing Day 
กองกิจกำรนักศึกษำ 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
3. แผนงาน  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 กำรจัดเก็บควำมรู ้
ฝังลึก กำรประมวล
และกลั่นกรองควำมรู ้

สรุปประเด็นควำมรู้ที่ได้จำกกำร
จัดกิจกรรมบันทึกไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษร 
 
 
 

ก.พ. - เม.ย. 65 
 
 
 
 

สกัดควำมรู้ฝังลึก เพื่อให้ได้แก่น 
ควำมรู้และรวบรวมเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร 

จับประเด็นควำมรู้ที่ฝังลึกจำก
ตัวบุคคล และน ำมำสรปุเป็น
ควำมรู้ที่ครอบคลุมด้ำนกำร
บริหำรจดักำร มำจัดท ำเป็น
ลำยลักษณ์อักษรเพื่อเผยแพร่
ต่อไป 

- - คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศกึษำ 
 

4 กำรเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู ้

1. น ำควำมรู้ที่รวบรวมได้ มำเรียบ
เรียงจัดท ำเป็นเอกสำรหรือไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์
2. เผยแพร่ประชำสมัพันธ์ 
องค์ควำมรู้/แนวปฏิบัติที่ได้จำก
กำรจัดกำรควำมรู้ของกองกิจกำร
นักศึกษำผ่ำน ช่องทำงที่บุคลำกร
เข้ำถึงง่ำย 

มี.ค. - เม.ย. 65 1. เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับ
บุคลำกรของกองกิจกำรนักศึกษำ
ได้เรียนรูผ้่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อให้บุคลำกรเข้ำถึง
ควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและ
รวดเร็ว 
 
2. บุคลำกรกองกิจกำรนักศึกษำ
น ำควำมรู้ที่เผยแพรไ่ปทดลอง
ปฏิบัต ิ

1. มีจ ำนวนช่องทำงที่เผยแพร่
องค์ควำมรู้/ 
แนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลำกร
กองกิจกำรนักศึกษำ  
น ำไปทดลองปฏิบัติ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ( อย่ำงน้อย 
3 ช่องทำง ) 
2. บุคลำกรกองกิจกำร
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 น ำองค์
ควำมรู้ไปทดลองปฏิบตั ิ

- - คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
- หน่วยงำน
ภำยในกอง
กิจกำรนักศึกษำ 
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แผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
3. แผนงาน  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 กำรจัดกิจกรรม
แบ่งปันแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

1. น ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอด/
แลกเปลีย่น/แบ่งปันในเวทีที่
ส ำนักงำนอธิกำรบดีจดั 

24 มี.ค. 65 เพื่อน ำองค์ควำมรู้ของกอง
กิจกำรนักศึกษำ ไปถ่ำยทอด 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และแบ่งปัน
ร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นในเวที
ที่ส ำนักงำนอธิกำรบดีจดัขึ้น 

มีจ ำนวนองค์ควำมรู้ที่น ำไป
ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีท่ีส ำนักงำน
อธิกำรบดีจัด  
(จ ำนวน 1 เรื่อง) 

เงินรำยได้ของ
กองกิจกำร
นักศึกษำ

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

6,000.00 บำท 

- คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
- ทุกหน่วยงำน
ในกองกิจกำร
นักศึกษำ 

6 กำรประเมินผลกำร
จัดกำรควำมรู้และกำร
น ำควำมรูไ้ปใช้
ประโยชน ์

1. ติดตำมกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
- สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรจดักำรควำมรู้ของกอง
กิจกำรนักศึกษำ 

มี.ค. - เม.ย. 65 
 
 
 
 

 
 
 
มี.ค. - เม.ย. 65 
 

1. เพื่อติดตำมกำรน ำองค์
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
กองกิจกำรนักศึกษำ 
 
 
 
 
2. สรุปรำยงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและ
ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ในภำพรวมเสนอต่อส ำนักงำน
อธิกำรบดีทรำบ 

1. มีจ ำนวนองค์ควำมรู้ที่
หน่วยงำนน ำไปปฏิบตั ิ
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
2. บุคลำกรกองกิจกำร
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 น ำองค์
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์
 
1. มีกำรด ำเนินงำนส ำเร็จ
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของกองกิจกำรนักศึกษำ 
ร้อยละ 80 
2. ได้แนวปฏิบัติทีด่ีในด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรของกอง
กิจกำรนักศึกษำ 

- - คณะกรรมกำร 
KM กองกิจกำร
นักศึกษำ 
- ทุกหน่วยงำน
ในกองกิจกำร
นักศึกษำ 
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู ้กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565)  
 
 

 
 

ล าดับ การด าเนินงาน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.   
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา    ✓         ค าสั่งที่ 

004/2564 
2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ของกอง

กิจการนักศึกษา 
       ✓      

3 จัดท าแผนการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา  
รอบปีการศึกษา 2564 

       ✓      

4 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการและงบประมาณ        ✓      
5 จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

โดยคณะกรรมการฯ  
        ✓     

6 สรุปประเด็นความรู้ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร         ✓     
7 ติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของกองกิจการ

นักศึกษา 
        ✓ ✓    

8 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ 
กองกิจการนักศึกษา 

        ✓ ✓    

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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เอกสารสรปุการจดัการความรู ้

   



 

 

 

 

หวัขอ้ ที ่1 

“COVID-19 เรือ่งใกลต้วั ไมน่า่กลวัถา้รูท้นั”   

 

 

 

  



                                                                                                      

 

                               .                                                                                                   

 

 

 

   

  

  

  

  

  

   

  

                   

              

              ไม่มีอาการ                  มีอาการ 

                     

   

 

 

 

*ข้อมูลอ้างอิงจากแผนเผชิญเหตุ ( ใหม่  ) มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด 19 ของสถานศึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข       

คัดกรองสุขภาพนักศึกษาและ บุคลากร ก่อนเข้าสถานศึกษา 

อุณหภูมิ > 37.5 c  (น่ังพักแล้ววัดซ ้า )              

หรือ  มีอาการของระบบทางเดินหายใจ             

   

อุณหภูมิร่างกาย < 37.5 c  และไม่มี

อาการของระบบทางเดินหายใจ 

- ปดิห้องเรียน/ท้างานที่พบผู้ตดิเชื อ 3 วัน เพื่อท้าความสะอาด                                               

- ปฏิบตัิเขม้ตามมาตรการ TST Plus                    

- ห้องเรียนอ่ืนเปิด on site ได้ตามปกติ                            

- ห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศต้องเปดิระบายอากาศ ทุก 2 ชม.   

- สุ่มตรวจเฝ้าระวัง กลุ่มทีม่ีเกณฑ์เสีย่งติดเชื อ ทุก 2 ครั ง/สปัดาห์  

ATK                            

(Day 0,5,10) 

 

RT–PCR ทันที,                          

(Day 7) 

  เข้าสู่กระบวนการรักษา โดยเลือกทางใดทางหนึ่ง 

- น ำผล ATK ที่ข้ึนสองขีด  ยื่นขอตรวจรักษำท่ีรพ.ตำมสิทธ์ิ  

- โทร  1330 สปสช             

- Line @ สปสช 

- call center จังหวัด/ อ ำเภอ 

 
 

เข้าเรียน/ท้างานตามปกต ิ

อุณหภูมิ > 37.5 c ส่งห้องพยาบาล, 

จัดให้อยู่ห้องแยก, พบแพทย์, ตรวจ ATK. 

ให้หยุดเรียน /ท้างาน 7 วัน 

เมื่อกลับเขา้เรียน/ท้างาน     

ต้องไม่มีอาการป่วยแล้ว 

แจ้งกลุ่มงานบริการสขุภาพ ประเมินความ

เสี่ยงผู้เรียน/ทา้งานห้องเดียวกบัผู้ติดเชื อ ด้วย

แบบประเมิน TST (จากแอป Thai save Thai ) 

ผล+

ล 

ผล -

-----

ล 

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

ผู้สัมผัสเสี่ยงต้่า 

สังเกตอาการ 

มาเรียน/ท้างานได้ตามปกติ 

งดเรียน onsite ท้างาน/กักตัว 10 วัน 

 

 

+ - + - 

แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกลุม่งานบริการสุขภาพ มจพ. 
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การเก็บน ้าลาย เพ่ือให้ได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพและมีโอกาสตรวจพบเชื อโควิด-19 ได้สูงที่สุด จะต้องเป็น
น ้าลาย ที่มาจากด้านหลังของคอ“แนะน้าให้ ท้าเสียงขากน ้าลายในล้าคอ ก่อนจะบ้วนออกมา” 
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ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด (ผลบวกว่าติดเชื้อโควิด-19) ต้องท าอย่างไร ? 
ท้าได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ต่อไปนี  
1. โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 
2. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI 
3. ไลน์ สปสช. โดยเพ่ิมเพ่ือน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 

• เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 

• เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) 

• ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านได้ แต่หากไม่สะดวก ติดต่อ 
3 ช่องทางข้างต้น (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้เช่นกัน 

• เจ้าหน้าที่จับคู่สถานพยาบาลเพ่ือดูแลและติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมง (ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR) 

• หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั ง 

• กรณี โทร.สายด่วน 1330 ไม่ติด เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล สปสช.จัด
เจ้าหน้าที่โทรกลับสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ 

 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพ่ิม
เพ่ือนไลน์กับ สปสช. @nhso 

 ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยแนวทางปฏิบัติของผู้ติดเชื อโควิด-19 สิทธิบัตร
ทอง ที่เข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หลังจากได้รับการจับคู่ดูแลกับหน่วยบริการ 
(โรงพยาบาลหรือคลินิก) 

ขอให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี  
 1. พิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการแบบ Home isolation ด้วยการแอดไลน์ @nhso และ Scan QR 
code กับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่รับดูแล (ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนใช้การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน
แบบสมาร์ทการ์ด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://youtu.be/zc7ClnmOWf8 
 2. รับการดูแลติดตามอาการ บริการส่งยา ส่งอาหาร ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ที่วัดไข้แบบ
ดิจิทัล เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ ว เป็นต้น ในกรณีที่จ้าเป็นอาจได้รับการเอกซเรย์ปอด การตรวจ RT-
PCR จนหายป่วย หรือส่งต่อไปรักษาต่อในโรงพยาบาลกรณีอาการเปลี่ยนแปลง  
 3. ท้าแบบติดตามผู้ติดเชื อโควิด-19 ทาง Line สปสช. @nhso เมื่อหายป่วย หรือพ้นจากความดูแล
ของคลินิกหรือโรงพยาบาล เข้าไปที่เมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 เลือกหัวข้อ แบบติดตามผู้ติดเชื อโควิด-19 
ในระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) 

 

 

 

https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI
https://lin.ee/zzn3pU6
https://youtu.be/zc7ClnmOWf8
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ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด (ผลบวกว่าติดเชื้อโควิด-19) ต้องท าอย่างไร ? 

 เราทราบได้อย่างไรว่า หายจากโรคแล้วการบอกผู้ป่วยหายจากโรคติดเชื อโดยทั่วไป อาจบอกได้จาก
การประเมินอาการ และบางกรณีก็อาจจะตรวจหาเชื อซ ้าว่าเชื อหมดจากร่างกายของผู้ป่วยหรือยัง แต่ส้าหรับ 
โควิด-19 การตรวจหาเชื อซ ้าจะท้าให้สับสนมาก เพราะ สารพันธุกรรมของเชื อ SARSCoV-2 (ไวรัสที่เป็น
สาเหตุของโรค) จะคงอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยเป็นเวลานานมาก บางรายอาจจะนานถึง 3 เดือน มีการทดลอง
เอาสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยไปตรวจหาสารพันธุกรรม และเพาะเชื อไปพร้อมกัน ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก 
จะตรวจพบทั งสารพันธุกรรม และยังเพาะเชื อได้ตัวไวรัสอยู่หลังจากมีอาการไม่เกิน 7 วัน แต่ถ้าเป็นผู้ป่วย
อาการหนักหรือมีภูมิคุ้มกันต่้าจากการได้ยากดภูมิหรือจากโรคเดิม ก็จะเพาะเชื อได้นานประมาณ 3 สัปดาห์ 
เมื่อพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวแล้ว (7 วันส้าหรับผู้ป่วยทั่วไป 21 วันส้าหรับผู้ป่วยอาการหนักหรือภูมิคุ้มกันต่้า) 
เกือบทั งหมดจะเพาะเชื อไม่ขึ นคือเชื อไม่สามารถเจริญเติบโตและแบ่งตัวได้อีกต่อไป ทั งๆที่ยังตรวจพบสาร
พันธุกรรมของเชื ออยู่บางคนจึงเรียกเหตุการณ์นี ว่า พบซากเชื อ“ซากเชื อ” ไม่สามารถก่อโรคได้ และไม่เป็น
อันตรายการศึกษาในไต้หวัน พบว่า ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ก่อนที่จะมีอาการประมาณ 2 วัน ไปจนถึง 6 วัน
นับจากวันที่มีอาการวันแรก จะติดเชื อจากผู้ป่วยได้ แต่ถ้ามีการสัมผัสหลังจากนั นจะไม่มีใครติดเชื อเลย  
การติดตามผู้ป่วยหลายร้อยคนที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในประเทศเกาหลีใต้ ก็ไม่พบว่ามีใครติดเชื อ 
จากผู้ที่หายจากโรคแล้วเหล่านั นเลย แม้ว่าจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื อในสารคัดหลั่งของผู้ที่หาย 
จากโรคแล้ว ผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจนครบก้าหนดระยะเวลาแล้ว จึงถือว่าพ้นระยะแพร่เชื อ 
สามารถใช้ชีวิตทางสังคมได้อย่างปกติ แมว้่าบางคนอาจจะมีอาการหลงเหลือเล็กน้อยแต่อาการนั นไม่ใช่อาการ
ที่แสดงว่ายังมีเชื ออยู่ เป็นแต่เพียงการอักเสบที่ยังตกค้างอยู่ และจะหายไปเองในที่สุด“การตรวจหาเชื อ”  
จึงไม่มีความจ้าเป็น ไม่มีประโยชน์ใด ๆ และสร้างความสับสน เพราะสิ่งที่พบ คือ สารพันธุกรรม ที่เหลืออยู่ 
(ซากเชื อ) ไม่สามารถก่อโรคได้ แต่ท้าให้เข้าใจผิดว่าบุคคลนั นยังไม่หายจากโรคทั ง ๆ ที่ความจริงคือ เขาหาย
ป่วยและไมแ่พร่เชื อแล้ว 

ค าแนะน าการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วย COVID-19  

 ผู้ป่วย COVID-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาจอยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั น ๆ แล้วไปกักตัวต่อ 
ที่สถานที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจะค่อย ๆ ดีขึ นจนหายสนิท แต่ในช่วงปลายสัปดาห์แรกผู้ป่วย  
บางรายอาจมีอาการมากขึ นได้ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ นแล้ว อาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของ
เชื อไวรัสที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 ในน ้ามูกและ/หรือน ้าลายของผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน อาจจะนานถึง  
3 เดือน สารพันธุกรรมที่ตรวจพบหลังจากผู้ป่วยมีอาการมานานแล้ว มักจะเป็นเพียงซากสารพันธุกรรม  
ที่หลงเหลือที่ร่างกายยังก้าจัดไม่หมด นอกจากนี การตรวจพบสารพันธุกรรมได้หรือไม่ได้ ยังอยู่ที่คุณภาพ 
ของตัวอย่างที่เก็บด้วย การตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื อหลังจากพ้นระยะกักตัว ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วย
รายนั นยังแพร่เชื อได้ ดังนั นในแนวทางเวชปฏิบัติฯ COVID-19 นี  จึงแนะน้าว่าไม่ต้องท้า swab ก่อนอนุญาต 
ให้ผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล รวมทั งไม่จ้าเป็นต้องท้าการตรวจเพ่ือยืนยันว่าไม่พบเชื อแล้วด้วยวิธีการใด ๆ 
ก่อนกลับเข้าพักอาศัยในบ้าน อาคารชุด หรือ ที่พักอาศัยในลักษณะอ่ืนใด ตลอดจนก่อนการกลับเข้าท้างาน 
เพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการรักษา ทั งนี แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลักตามเกณฑ์ข้างต้น 
ผู้ป่วยที่พ้นระยะการแพร่เชื อแล้วสามารถด้ารงชีวิตได้ตามปกติ การปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื อเหมือน
ประชาชนทั่วไป จนกว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างได้อย่างมั่นใจ 
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ค าแนะน าในการปฏิบัติตนส าหรับผู้ป่วย COVID-19  
ที่แพทย์จ าหน่ายให้กลับไปกักตัวท่ีบ้านก่อนพ้นระยะกักตัว   
 1. งดออกจากบ้านไปยังชุมชนทุกกรณี ยกเว้นการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยการนัดหมายและการ
จัดการโดยโรงพยาบาล  
 2. ให้แยกห้องนอนจากผู้อ่ืน ถ้าไม่มีห้องนอนแยกให้นอนห่างจากผู้อ่ืนอย่างน้อย 3-5 เมตร และต้อง
เป็นห้องที่เปิดให้อากาศระบายได้ดี ผู้ติดเชื อนอนอยู่ด้านใต้ลม หากไม่สามารถจัดได้อาจจะต้องให้ผู้ติดเชื อพัก
ที่ศูนย์แยกโรคชุมชน (community isolation) จนพ้นระยะการแยกโรค  
 3. ถ้าแยกห้องน ้าได้ควรแยก ถ้าแยกไม่ได้ ให้เช็ดพื นผิวที่มีการสัมผัสด้วยน ้ายาท้าความสะอาดหรือ
น ้ายาฆ่าเชื อ เช่น แอลกอฮอล์หลังการใช้ทุกครั ง  
 4. การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
 5. ล้างมือด้วยสบู่และน ้าเป็นประจ้า โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระหรือถูมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ 70%  
 6. ไม่รับประทานอาหารร่วมวงกับผู้อ่ืน  
 7. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อ่ืนในระยะไม่เกิน 2 เมตร การพบปะกันให้สวมหน้ากากตลอดเวลา  
 8. ดื่มน ้าสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่สุก สะอาด และมีประโยชน์ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ  
 9. หากมีอาการป่วยเกิดขึ นใหม่ หรืออาการเดิมมากขึ น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ 
หายใจไม่สะดวกเบื่ออาหาร ให้ติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะน้าให้สวม
หน้ากากระหว่างเดินทางตลอดเวลา  
 10. หลังจากครบก้าหนดการกักตัวตามระยะเวลานี แล้ว สามารถประกอบกิจกรรมทางสังคม และ
ท้างานได้ตามปกติตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น การท้าความ
สะอาดมือ การรักษาระยะห่างเป็นต้นหากมีข้อสงสัยใด ๆ สอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านไปรับการรักษา 



 

 

 

 

หวัขอ้ ที ่2 

“การใช ้ICIT Account กบัการท างาน”   

  



กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
“การใช้ ICIT Account 

กับการทํางาน”
นายรัฐธนินท์  ย่ิงศิริ

นักวิชาการศึกษา

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

นายธวัชชัย  ชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษา

8 มีนาคม 2565
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Personnel account (บุคลากร)
ช่ือภาษาอังกฤษ + นามสกุลภาษาอังกฤษ (เฉพาะตัวแรก)

Ex. Rathanin Yingsiri

ICIT ACCOUNT = rathaniny

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

บัญชีผู้ใช้งาน : ICIT ACCOUNT
สําหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตา่ง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบ ICIT Account
https://account.kmutnb.ac.th/web

https://account.kmutnb.ac.th/web
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระบบ ICIT Account

ระบบ ICIT Account
https://account.kmutnb.ac.th/web

https://account.kmutnb.ac.th/web
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระบบการกู้คืนบัญชี ICIT Account
https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index

ระบบการกูค้ืนบัญช ีICIT Account

https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index
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ระบบลาออนไลน์

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

https://pls.kmutnb.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานพิเศษ

ระบบบริหารลูกหน้ีเงนิยืม
http://loan.kmutnb.ac.th/index.php

https://pls.kmutnb.ac.th/
http://loan.kmutnb.ac.th/index.php
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระบบเบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
http://medical.kmutnb.ac.th

http://medical.kmutnb.ac.th/
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)

https://icit.kmutnb.ac.th/main/how-to-connect-wifi/

https://icit.kmutnb.ac.th/main/wp-
content/uploads/2019/02/wifi_ios_setup.jpg

https://icit.kmutnb.ac.th/main/wp-
content/uploads/2019/02/wifi_android_setup.jpg

https://icit.kmutnb.ac.th/main/how-to-connect-wifi/
https://icit.kmutnb.ac.th/main/wp-content/uploads/2019/02/wifi_ios_setup.jpg
https://icit.kmutnb.ac.th/main/wp-content/uploads/2019/02/wifi_android_setup.jpg
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

บริการเครือขา่ยโรมม่ิงเพ่ือ
การศึกษาและวจัิย
สําหรับนักศึกษาและบุคลากร
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระบบบริการเครือขา่ยโรมม่ิง
เพ่ือการศึกษาและวิจัย
สําหรับนักศึกษาและบุคลากร

rathaniny@kmutnb.ac.th

https://bit.ly/2OxKc8O

ระบบ ICIT Account
https://account.kmutnb.ac.th/web

https://bit.ly/2OxKc8O?fbclid=IwAR3DeO3VsOHjuKonObHin2LWy6zJLvWNE95SlYTkeEa3FtRBALjn1AiOtMw
https://account.kmutnb.ac.th/web
35



https://software.kmutnb.ac.th/

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

บริการซอฟท์แวรล์ิขสิทธิ์

https://software.kmutnb.ac.th/
36



https://software.kmutnb.ac.th/

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

https://software.kmutnb.ac.th/
37



ใช้ username ของ ตามด้วย 

@kmutnb.ac.th ตัวอย่างเช่น

rathaniny@kmutnb.ac.th

และ password ของ
(เฉพาะผู้ที่มีบัญชี ICIT ACCOUNT เท่านั้นจึงจะสามารถใช้ @kmutnb.ac.th ได้)

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564



โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

Office 365 Login | Microsoft Office
https://www.office.com/

https://www.office.com/
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วิธีการติดตั้ง Microsoft Authenticator 
เพ่ือยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการ Microsoft 365

https://icit.kmutnb.ac.th/main/pr-micro-authen/

https://icit.kmutnb.ac.th/main/pr-micro-authen/
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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https://mail.kmutnb.ac.th/

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

Webmail 
Portal
KMUTNB

https://mail.kmutnb.ac.th/
42



https://www.kmutnb.ac.th/it-service.aspx

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

บริการ
ออนไลน์

https://www.kmutnb.ac.th/it-service.aspx
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

Contact
IT Service
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โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ASK

ANSWER
&
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นายรัฐธนินท์  ย่ิงศิริ
นักวิชาการศึกษา

โครงการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

นายธวัชชัย  ชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษา

8 มีนาคม 2565

Thank you 
for listening
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ภาคผนวก 

 

  



 

 

 

เอกสารแสดงการขออนุมตัโิครงการและงบประมาณ    
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เอกสารแสดงการรายงานผลโครงการ   


































